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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Sinds een aantal jaren neemt de frequentie alsmede de zwaarte van de aardbevingen in Noord-
Nederland als gevolg van de aardgaswinning toe. Vanuit de chemische bedrijven Eemsmond
en Delfzijl, Gasunie en overheden worden vragen gesteld of bestaande en nieuwe constructies
bestand zijn tegen deze toekomstige aardbevingen.

In Groningen is een grote hoeveelheid aan gevoelige ondergrondse infrastructuur van nationaal
belang aanwezig van onder andere de Gasunie, NAM en AKZO. Daarnaast zijn distributienet-
werken van gas, water en riolering aanwezig. Deze leidingen zijn van grote economische en
maatschappelijke waarde. Voor het beheer van deze infrastructuur is het van belang het risico
van schade als gevolg van een aardbeving goed te kunnen inschatten en daar eventueel voor-
zorgmaatregelen op af te kunnen stemmen.

Uit bestudering van de literatuur blijkt dat vooral aandacht wordt besteed om achteraf met
modellen de geconstateerde schade aan de buisleidingen te kunnen verklaren. (O’Rourke &
Liu, 1999 en Flores-Berrones & Liu, 2000). Deze werkwijze heeft een aantal beperkingen en
nadelen:

· De opgestelde theorie is geldig voor een specifieke buis (wel of niet gesegmenteerd),
materiaal en locatie. De theorie is opgesteld voor meestal zeer zware aardbevingen met
bijkomende grote grond-deformaties die in Nederland niet (kunnen) voorkomen. Daarnaast
zijn de grondcondities vaak sterk afwijkend van de Nederlandse situatie.

De schade beelden zijn beschreven voor tektonische aardbevingen. Deze wijken sterk af
van geinduceerde aardbevingen in Groningen. De intensiteit en de duur van de beving is
veel lager dan bij tektonische aardbevingen (Muntendam, 2013 en NPR 9998). Het gevolg is
dat het schadebeeld in Groningen afwijkt van de gerapporteerde schade bij tectonische
aardbevingen.

· Uit de literatuur zijn verschillende ligger theoriëen bekend voor ondergrondse leidingen
belast door een opgelegde verplaatsing. Deze zijn opgesteld voor specifieke aardbevingen
in bijbehorende aardbevingsgebieden. Het kunnen toepassen op andere aardbevingen in
andere gebieden is niet beschreven. NEN350-1:2012 bevat een ligger beschouwing die
toepasbaar is voor alle gebieden in Nederland bij beperkte grootte van de verplaatsing.

O’Rourke en Liu (1999) hebben voor  bepaalde combinaties van leidingen en grondslag een
theorie opgesteld voor het berekenen van de weerstand van leidingen ten gevolge
opgelegde verplaatsingen bij aardbevingen. Deze is toepasbaar voor Amerikaanse
grondsoorten en leidingen. Deze grondsoorten wijken af van onze klei- en veengronden. Bij
toepassen van deze theorie moet men de grondparameters aan de Nederlandse situatie
aanpassen en nagaan of de resultaten bruikbaar zijn. Dit is door Kruse & Hölscher (2010)
uitgevoerd.

· Hoewel de opgestelde theorieëen afwijken van de norm NEN3650-1:2012 houdt deze norm
het gebruik daarvan mogelijk.  Aangetoond moet worden dat het vereiste veiligheidsniveau
wordt gehaald.
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· Met de opgestelde berekeningswijze worden geen voorspelingen gemaakt over het gedrag
van buisleidingen bij toekomstige aardbevingen.

· In diverse rapportages en studies wordt aan het voorspellen van het gedrag van de buislei-
dingen bij toekomstige aardbevingen geen aandacht besteed. Dit geld voor studies uit Cali-
fornië (O’Rourke en Liu, 1999), voor Mexico (Flores-Berrones en Liu,2000) en voor Italië ,
(Lanzana, Santucci de Magistris, & Fabbrocino, 2013).

· In een studie van  de American Society of Civil Engineers (2001) wordt aandacht besteed
aan aardbevingsbelasting.  Een leiding voldoet als de axiale grondverplaatsing εgrond ten ge-
volge van teen longitunale aardbevingsbelasting minder is dan 0,001. Transversale belas-
ting wordt slechts summier uitgewerkt.

· In Nederland is door Deltares (2013) onderzoek gedaan naar de invloed van aardbevingen
op de infrastructuur van Groningen waaronder buisleidingen.  Dit document bevat is een lite-
ratuur onderzoek naar faalmechanismen. Een handreiking voor het toetsen van leidingen op
aardbevingsbestendigheid ontbrak.

Op basis van boeven genoemde literatuur is het niet mogelijk een toetsing op aardbevings
bestendigheid van een leiding uit te voeren gebaseerd op de NEN 3650-1:2012 en de
Eurocode.

1.2 Doelstelling van de thesis
Doel van de thesis is het ontwikkelen van een uitgewerkte methode om nieuwe en bestaande
leidingen te toetsen op aardbevingsbelasting. In de Eurocode NEN-EN 1998-4:2007 Eurocode
8 – Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 4: Silo’s, opslag-
tanks en pijpleidingen (vanaf hier de Eurocode 8 genoemd) wordt geen methode gegeven voor
het berekenen van de invloed van aardbevingen op de spanning in de leidingwanden. De norm
beperkt zich tot algemene uitgangspunten en berekeningsprincipes.

Omdat Nederland geen Nationale Bijlage heeft voor de Eurocode 8, is het niet mogelijk con-
structies, waaronder ondergrondse pijpleidingen, te toetsen op aardbevingen.

In de Eurocode 8 zijn berekeningsmethoden ontwikkeld voor natuurlijke aardbevingen. Dit zijn
tektonische aardbevingen als gevolg van het verschuiven van aardschollen ten opzichte van el-
kaar. De aardbevingen in Noord-Groningen worden door de mens veroorzaakt. Door de gaswin-
ning zakt de bodem. Dit gaat gepaard met geïnduceerde aardbevingen. De gevolgen voor de
ondergrondse leidingen kunnen verschillend zijn ten opzichte van natuurlijke aardbevingen om-
dat de duur van de beving korter is en de beving op een geringere diepte plaatsvindt. Het is
noodzakelijk dat er methoden voor het berekenen van de invloed van deze geïnduceerde aard-
bevingen op buisleidingen worden ontwikkeld.

In het kader van de opleiding tot Master of Pipeline Technology van Avans+ en de Stichting Pi-
peliner heeft de opsteller hier een studie naar gemaakt. Dit document is een verslag van de uit-
gevoerde werkzaamheden.

1.3 Inkadering
Er is een veelheid aan onderwerpen, die aan bod komen in het onderzoeksgebied. Om de the-
sis succesvol uit te kunnen voeren is het noodzakelijk het onderzoeksgebied te begrenzen. Bij
elk onderdeel van het thesisonderzoek is aangeven welke beperkingen waar en hoe zijn toege-
past om tot een bruikbaar model te komen. Hiermee kan het doel namelijk het opstellen van
een berekeningsmethode voor het toetsen van buisleidingen op aardbevingsbelasting worden
bereikt binnen de beperkte tijd die beschikbaar is. Waarbij wordt opgemerkt dat het bepalen van
de juiste bezwijkspanning geen onderdeel is van de thesis.
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Geïnduceerde aardbevingen introduceren extra spanningen en vervormingen in de leidingwand.
Deze extra spanningen en vervormingen kunnen leiden tot falen of bezwijken van de leiding. De
omvang van de thesis wordt begrensd door in eerste instantie te kijken naar de spanningen in
de buisleidingwand. Getoetst wordt op het overschrijden van toelaatbare materiaalspanningen.
De invloed van lokaal plooien en knikken op de toelaatbare spanning wordt niet meegenomen.
Deze invloeden kunnen de bezwijkspanningen van de buisleiding verlagen. Het gevolg is dat
toetsen op bezwijkspanning van het materiaal tot overschatting van de sterkte van de leiding
leidt. Vervormingen worden in een later stadium meegenomen als extra toets op bezwijken.
Daarnaast wordt voor het specifieke geval van gelede of discontinue leidingen de optredende
vervorming wel meegenomen.

De ontwikkelde werkwijze is uitgewerkt in een Excelrekenblad. In dit rekenblad zijn alle bevin-
dingen en stappen die noodzakelijk zijn voor het toetsen van een buisleiding op een aardbeving
verwerkt. Met behulp van dit rekenblad zijn berekening gemaakt ter ondersteuning van de the-
sis.

1.4 Probleemstelling aan de hand van de onderzoeksvragen
Het onderwerp is verder uitgewerkt aan de hand van de onderstaande onderzoeksvragen.
· Hoe kan de gemiddelde initiële spanning in de leidingwand worden bepaald?
· Hoe kan de standaardafwijking van de gemiddelde initiële spanning worden bepaald?
· Hoe berekenen we de spanningstoename in de leidingwand als gevolg van een aardbeving?
· Hoe kan de standaardafwijking en de gemiddelde spanningstoename als gevolg van aard-

bevingen worden bepaald?
· Hoe wordt getoetst of de combinatie van initiële spanningen en aardbevingsspanningen lei-

den tot bezwijken of schade?

1.5 Toelichting op de onderzoeksvragen
Het doel van het onderzoek is een methode te ontwikkelen om buisleidingen te toetsen op aard-
bevingsbestendigheid. In de praktijk houdt dit in dat getoetst wordt of een spanning en- of ver-
vorming als gevolg van een aardbeving tot bezwijken van de buisleiding leidt. Onder bezwijken
wordt verstaan dat het buismateriaal onvoldoende weerstand levert tegen belasting met te grote
vervormingen en / of scheuren tot gevolg. Hierdoor ontstaan lekkages met vrijkomen van de in-
houd van de buis tot gevolg.

De beschikbare theorieën zijn vooral gericht op het berekenen van de optredende spanningen
onder invloed van belasting op de buisleiding. Deze spanningen worden getoetst aan de maxi-
maal opneembare spanningen en hieruit volgt de conclusie of de buis en het buismateriaal vol-
doen. Buismaterialen vertonen vaak een niet-lineair gedrag voor bezwijken. De norm verlangt
dat dit gedrag wordt meegenomen in het berekeningsmodel. Dit vereist niet-lineaire bereke-
ningsmodellen. Praktisch worden de berekeningen met lineaire berekeningsmodellen uitge-
voerd waarbij het niet-lineair gedrag wordt meegenomen door aanpassingen aan de toelaatbare
spanningen en materiaal stijfheid.

In een tweede berekening wordt de optredende vervorming berekend en gecontroleerd of deze
toelaatbaar is. Volgens de normen is het mogelijk dat een buisleiding wel sterk genoeg is maar
als gevolg van de daarbij optredende vervorming moet worden afgekeurd.

In deze thesis wordt vooral gekeken naar de optredende spanningen en in en later stadium
naar de vervormingen. Het gevolg is wel dat bij het toetsen van de spanningen in het buislei-
dingmateriaal rekening moet worden gehouden met de specifiek materiaaleigenschappen na
het overschrijden van de toeplaatbare spanningen.

Bij buig,-trek- en drukspanningen ten gevolge aardbevingsbelasting zijn grote vervormingen
mogelijk  voor stalen buizen voordat de buis bezwijkt als gevolg van de aanwezigheid van plas-
tische vervormingscapaciteit.  Axiale druk- en trek spanningen met bijbehorende vervormingen
leiden eerder tot bezwijken dan buig-trek- en drukspanningen. Fenomenen als knik, plooien, in-
snoeren en uitschuiven van buizen bij de koppelingen spelen een rol. Hierop moet de toetsing
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worden aangepast. In deze thesis wordt de toetsing beperkt tot spanningen. De invloed van o.a.
knik, plooien, insnoeren kan aan beschikbare literatuur worden ontleend. Dit maakt geen onder-
deel uit van deze thesis.

Voor brosse materialen als asbest cement, beton, nodulair gietijzer, GVK en oudere soorten
PVC volstaat een toetsing op sterkte omdat deze materialen slecht weinig vervormen voordat
de sterkte van het materiaal wordt overschreden. Bij deze materialen ontbreekt een plastisch
vervormingstraject voordat het bezwijkt.

Bij materialen met een grote vervormingscapaciteit zoals koolstofstaal, PE en nieuwe PVC
soorten is de toetsing op sterkte aangepast. Voordat het materiaal bezwijkt door scheuren of
breuk kan het grote vervormingen ondergaan. Het materiaal kan plastisch vervormen bij over-
schrijding van de vloeigrens of rekgrens. Het toetsen van een leiding op overschrijden van de
toelaatbare spanningen zoals vloeigrens is onvoldoende.  Het is hier noodzakelijk om de optre-
den plastische vervorming mee te nemen.

1.6 Onderzoeksmodel
Het onderzoeksmodel bestaat uit vier stappen (fasen). Gestart wordt in fase één met bestude-
ren van de bronnen betreffende het berekenen en vaststellen van schade aan pijpleidingen als
gevolg van aardbevingen. In fase twee worden belastingen op de leidingen bestudeerd. Hierbij
wordt een onderscheid gemaakt in de belasting op de buis voor de aardbevingen en de aardbe-
vingsbelasting zelf. Dit wordt uitgezocht voor continue en discontinue leidingen. Deze werk-
zaamheden worden uitgevoerd in fase 2 en 3 van het onderzoek. Fase vier omvat de interactie
tussen de belastingen tijdens de aardbeving. Hierbij wordt een methode opgesteld waarmee de
kans op overschrijden van toelaatbare spanningen wordt berekend. Het onderzoek is grafisch
weergegeven in onderstaand model:

Figuur 1.1 Schema onderzoeksmodel

1.7 Uitgangspunten uitwerkingen thesis
De thesisstudie is uitgevoerd tussen oktober 2013 en december 2015. In deze periode was er
een ontwikkeling ontstaan over de aan te houden waarden voor de horizontale grondversnellin-
gen (PGA) met de daarbij behorende horizontale grondverplaatsing (PGD). De studie is opge-
zet met de waarden die vermeld staan in de documenten van de literatuurlijst en niet aangepast
aan later gewijzigde waarden. Het belangrijkste basisdocument hiervoor is de Handreiking voor
het uitvoeren van studies naar het effect van aardbevingen voor bedrijven in de industriegebie-
den Delfzijl en Eemshaven versie 3. (TNO & Deltares, juli 2014).

1.8 Leeswijzer
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In hoofdstuk 2 is een samenvatting weergegeven van de uitgevoerde werkzaamheden welke
zijn uitgevoerd in het kader van de thesis. Het onderzoek is onderverdeeld in drie delen. In deel
1, welke de hoofdstukken 3 tot en met 7 omvat, wordt uitgezocht welke initiële spanningen in de
buisleidingwand aanwezig zijn. Initiële spanningen zijn de aanvangsspanningen in de buiswand
voor dat de aardbeving plaatsvindt.  In hoofdstuk 3 wordt de theorie voor het berekenen van de
spanningen in de buiswand toegelicht . De invloed van de verschillende grondparameters en
belastingen op de spanningen wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 4. De spreiding in deze
grootheden van hoofdstuk 4 wordt toegelicht in hoofdstuk 5 en 6. In hoofdstuk 7 wordt dit onder-
zoek samengevat en worden conclusies getrokken.

In deel 2, welke de hoofdstukken 8 tot en met 13 omvat wordt uitgezocht welke belastingen tij-
dens een aardbeving op de buisleiding werken. In hoofdstuk 8 wordt de belasting door de aard-
beving uitgewerkt. In hoofdstuk 9 worden de eigenschappen van de grondsoorten meegeno-
men. De invloed van de hoek van inval en soort aardbevingsgolf (hoofdstukken 10 en 11) en in-
vloed wel- of niet-gesegmenteerd zijn (hoofdstuk 12) van de leiding wordt meegenomen. In
hoofdstuk 13 worden conclusie en resultaten van het deelonderzoek gepresenteerd.

Deel 3, hoofdstukken 14 tot en met 17, omvat het onderzoek ‘Probabilistische benadering span-
ningen in de buisleidingwand’. Hierin wordt met behulp van een probabilistische theorie de inter-
actie tussen de initiële belasting en de aardbevingsbelasting uitgewerkt. In hoofdstuk 14 wordt
de toegepaste theorie en de veiligheidsfilosofie (hoofdstuk15) toegelicht. In hoofdstuk 16 wordt
de opbouw en het gebruik van het Excelrekenblad toegelicht. De conclusies zijn vermeld in
hoofdstuk 17.

De berekeningen uitgevoerd met behulp van Excelbladen worden beschouwd in de hoofdstuk-
ken 18. Het geheel wordt afgerond met een beschouwing over het nut van een probabilistische
berekening (hoofdstuk 19). Hoofdstuk 20 bevat de eindconclusies.

Het eindresultaat is een werkwijze voor het berekenen van de initiële spanningen en spannin-
gen als gevolg van geïnduceerde aardbevingen in leidingwanden. Deze worden samengevoegd
tot een totale spanning. Van deze berekende gecombineerde totaal spanning moet worden ge-
toetst of deze opneembaar is. Met behulp van de probabilistische theorie uit de Eurocode wordt
dit rekentechnisch uitgewerkt. Het geheel wordt afgesloten met een beschouwing over de veilig-
heid van de buizen en de kans op falen, bezwijken, als gevolg van aardbevingen.



Inleiding

, revisie D1
Pagina 12 van 101

Onderstaande schema licht de opbouw van het rapport nader toe.

Hoofdvraag : Hoe toetsen we aarbevingsbestendigheid van buisleidingen?

Deel 1
Hoofdstuk 3 t/m 6

Onderzoeksvraag 1:
Hoe kan de gemiddelde initiële
spanningen in de leidingwand

worden bepaald?

Onderzoeksvraag 2:
Hoe kan de standaardafwijking van
de gemiddelde initiële spanningen

worden bepaald ?

werkwijze:
Analyse gemaakt van de

belastingen op basis van de
NEN 3650-1:2012

Deel 2
Hoofdstuk 8 t/m 12

Onderzoeksvraag 3:
Hoe berekenen we de

spanningstoename in de
leidingwand als gevolg van een

aardbeving?

Onderzoeksvraag 4:
Hoe kan de standaardafwijking en
de gemiddelde spanningstoename

als gevolg van aardbevingen
worden bepaald?

werkwijze:
Literatuur onderzoek en

Plaxis berekeningen

Deel 3
Hoofdstuk 14 t/m 16

onderzoeksvraag 5:
Hoe wordt getoetst of de

combinatie van initiële spanningen
en aardbevingsspanningen leiden

tot bezwijken of schade?

werkwijze:
Gebaseerd op literatuur en
de theorie van de Eurocode

Hoofdstuk 7
antwoord op

onderzoeksvragen
1 en 2

Hoofdstuk 13
antwoord op

onderzoeksvragen
3 en 4

Hoofdstuk 17
antwoord op

onderzoeksvraag 5

Hoofdstuk 18-19 Toepassen van de methode en nut en noodzaak probabilistisch rekenen

Hoofstuk 20 Antwoord op de hoofdvraag

Nawoord (Reflectie)
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2 Samenvatting

Door de aardgaswinning in Groningen kunnen geïnduceerde aardbevingen ontstaan. Hierdoor
kan er schade ontstaan aan de ondergrondse buisleidinginfrastructuur. In deze thesis is een
methode ontwikkeld om de kans op overschrijden van de toelaatbare spanningen aan buislei-
dingen te berekenen. Hierbij is gebruikt gemaakt van een probabilistische benadering. Bijzon-
dere constructies als dijkkruisingen, aansluitingen op pompstations, verdeelstations e.d. vallen
buiten dit onderzoek.

Een volledige analyse van de gevolgen van alle belastingen op een buisleiding op de tangen-
tiëlespanning (ringspanning) en axiale spanningen (spanningen evenwijdig aan de as van de
buisleiding) valt buiten scope van de thesis. De aandacht is gericht op de belangrijkste compo-
nent, namelijk de tangentiëlespanning. De toetsing zelf is ook beperkt tot het toetsen op het
overschrijden van de toelaatbare materiaalspanning. Het overschrijden van de materiaalspan-
ningen wordt in de thesis gelijk gesteld aan bezwijken van de leiding. De relatie tussen de kans
op overschrijden van de materiaalspanningen en de werkelijke kans op bezwijken wordt niet uit-
gewerkt.

Het onderzoek bestaat uit drie delen. In deel één wordt gestart met een analyse van de initiële
belasting op de buisleiding en de daarbij behorende spanningen in de buisleidingwand vóór het
moment dat de buisleiding wordt belast door een aardbevingsgolf. Uitgezocht wordt welke para-
meters grote invloed hebben op de spanningen.

Het resultaat van de parameteranalyse op de initiële belasting is dat vooral de grootte van de
hoek van inwendige wrijving φ, het volume gewicht van de grond boven de buis γ, de aanleg ei-
genschappen zoals zettingen fv en fz van de buisleiding tijdens aanleg en gebruik en de boven-
belasting tijdens de aardbeving van belang zijn. Indien de leidingaanleg minder dan twee jaar
geleden is, hebben tevens de parameters klinkfactor μ en Marstonfactor fm een bepalende  in-
vloed op de buisspanning.

Voor het toepassen van de probabilistische theorie moet van elk van de bovengenoemde para-
meters een gemiddelde waarde met bijbehorende standaardafwijking worden bepaald. Deze
zijn in de thesis bepaald. Indien geen grondonderzoek beschikbaar is kunnen de gemiddelde
waarden en standaardafwijking worden bepaald met behulp van waarden in tabellen uit nor-
men.

Het tweede deel omvat het bepalen van de belasting op buisleidingen ten gevolge van het pas-
seren van een aardbevingsgolf. De krachtenverdeling in de buisleiding wordt berekend met for-
mules. De invoer bestaat uit de te verwachten grondversnelling en grondverplaatsing van de
aardbeving rondom de buis. Daarnaast moet de dynamische glijmodulus en schuifsnelheid Cs

van aardbevingsgolf van de bovenste 30 meter van de grond bekend zijn. De trillingstijd van de
aardbevingsgolf wordt afgeleid uit aardbevingssignalen op 30 meter diepte. Ten tijde van het
uitvoeren van de thesis waren er nog geen betrouwbare waarden beschikbaar. Daarom is er
gewerkt met aardbevingssignalen die aan de oppervlakte zijn gemeten.

Voor het toetsen van een leiding op aardbevingsbelasting is het van belang om vast te stellen of
een leiding gesegmenteerd (discontinu) is dan wel een buigstijve doorgaande buisleiding
(continue) is. In het eerste geval concentreert de opgelegde vervorming van de passerende
aardbevingsgolf zich in de verbindingen. Het toetsen van discontinue leidingen concentreert
zich op de rotatiecapaciteit van de koppelingen ten opzichte van de rotaties die optreden tijdens
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een aardbeving. Bij het roteren treedt ook uitschuiving van de mof-spie verbinding op. Deze
invloed van uitschuiving van de buizen ter hoogte van de mof-spie verbinding wordt toegelicht.

Toetsing van continue leidingen (leidingen zonder koppelingen maar uit één stuk) concentreert
zich op de reactie van de buigligger op de opgelegde vervorming door de aardbeving (axiale
spanningen). Daarnaast wordt de ringdoorsnede getoetst op de verhoogde horizontale belas-
ting door de aardbevingsgolf (tangentiële spanningen). Voor stalen en kunststof leidingen vindt
er een toetsing plaats van de gecombineerde tangentiële en axiale spanningen.

Het derde deel omvat de uitwerking van een probabilistische benadering van de spanningen in
buisleidingwand. De keuze voor een probabilistische benadering heeft een aantal redenen:

· In Nederland hebben we vooral met bestaande leidingen te maken die op aardbevingsbelas-
ting getoetst moeten worden. Een toetsing met behulp van karakteristieke ontwerpwaarden
en partiële factoren kan als resultaat hebben dat de leidingen rekenkundig niet voldoen ter-
wijl deze in praktijk deze wel voldoen. Bij deze berekeningen worden de gunstige reserves in
de constructie en belasting niet meegenomen. Deze probabilistische benadering niveau I is
ongunstig voor het toetsen op aardbevingsbelasting.

· Een probabilistische benadering op niveau II met behulp van de First Order Reliability Me-
thod (FORM) volgens de Eurocode NEN-EN1990:2012 Bijlage C berekent een kans op be-
zwijken. Met deze kans kan men een afweging maken wat voor een maatregel men moet
nemen om de gevolgen van een aardbeving te minimaliseren. Daarnaast kan men voor ver-
schillende klassen van CC en RC*) de kans bepalen en toetsen. Met deze probabilistische
benadering op niveau II kan men tevens de onzekerheden in belangrijke parameters als be-
lasting op de initiële buisleidinggolflengte, grootte van de Piek Ground Deformation en hoek
van inval meenemen in de toetsing.

*) Met de keuze van de CC klasse (gevolgklasse) met de bijbehorende RC klasse (betrouw-
baarheidsklasse) wordt de invloed van de belangrijkheid van het object meegenomen in de be-
rekeningen.

De toetsing zelf vindt plaats met behulp een stappenplan verwerkt in een Excelrekenblad. Hierin
worden de maatgevende grond- en aardbevingsparameters ingevoerd. Met behulp van de theo-
rie van Spangler uit NEN 3650-1:2012 worden de optredende spanningen in de buisleidingwand
berekend voor stalen en kunststof leidingen.

De berekeningen worden gemaakt met de gemiddelde waarden en de bijbehorende standaard-
afwijking van de belasting op en de weerstand van de leiding bepaald. Hiermee kan de uiteinde-
lijke betrouwbaarheidsindex (β–waarde) worden bepaald. Op basis van bijlage C van NEN-EN
1990 wordt dan de kans op overschrijden van de materiaal spanningen berekend. Dit is een in-
dicatie voor de werkelijke kans op bezwijken.

Her eindresultaat van deze thesis is een werkbare methode waarmee de kans op overschrijden
van de materiaalspanningen en daarmee een indicatie van de kans op bezwijken van een buis-
leiding als gevolg van het passeren van een aardbevingsgolf kan worden berekend.
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Deel 1

In deel één wordt gestart met de analyse van de initiële belasting op de buisleiding en de daar-
bij behorende spanningen in de buisleiding voor het moment dat de buisleiding wordt belast
door een aardbevingsgolf. Uitgezocht wordt welke parameters grote invloed hebben op de
spanningen.

Om de spanningen in de buisleidingwand te kunnen bepalen is een berekeningsmethodiek no-
dig. In hoofdstuk 3 wordt de toegepaste methodiek toegelicht. In de hoofdstukken 4 tot en met 6
worden de bijbehorende parameters en hun invloed bepaald, zodat de eerste twee onderzoeks-
vragen kunnen worden beantwoord:

· Hoe kan de gemiddelde initiële spanning in de leidingwand worden bepaald?
· Hoe kan de standaardafwijking van de gemiddelde initiële spanning worden bepaald?
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3 Theorie voor het berekenen van de span-
ningen in de buisleidingwand

Een ondergrondse leiding ondervindt belasting vanuit de omgeving. Deze introduceert trek-,
druk- en buigspanningen in de buiswand van de leiding. Onder invloed van de opgelegde belas-
ting gaat de doorsnede vervormen (ovaliseren, dit wil zeggen dat de doorsnede platter wordt).
Door deze vervorming worden de zijkanten van de buis tegen de daar aanwezige grond aange-
drukt. De buis ondervindt als het ware een toenemende steun aan de grond bij toenemende
ovalisering van de doorsnede. De grootte van ovaliseren en grootte van de zijdelingse steun-
druk hangen van veel verschillende grond- en materiaalparameters van de buisleiding af.

Voor het berekenen van de spanningen in de buiswand zijn verschillende theorieën beschik-
baar. De theorie van Spangler is een krachtenmethode waarbij de gevolgen van de vervormin-
gen als krachten op de doorsnede worden verwerkt. (NEN3650-1:2012). De theorie is ontwik-
keld in de jaren dertig in Amerika. De grondbelasting op de buis wordt gekarakteriseerd door
een q- last op de buis met bijbehorende opleghoek van de belasting. De belasting vanaf het
maaiveld zoals verkeersbelasting, wordt op gelijke wijze meegenomen in de berekeningen.

Op basis van veldonderzoek en aanlegervaring zijn van elke grondparameter een bijbehorende
belastinghoek en opleghoek bepaald. De waarden hiervan zijn de NEN 3650-1:2012 opgeno-
men. De horizontale steundruk wordt ook als een belasting meegenomen in de berekening.
Deze ontstaat door de ovalisering van de doorsnede. De berekening van de spanningsverdeling
in de buiswand vindt plaats met behulp van tabellen met coëfficiënten voor het berekenen van
de momenten in de buiswand. Het is met deze methode mogelijk de spanning in een wand met
de hand te berekenen.

Een meer moderne benadering is een berekening gebaseerd op interactie tussen de grond en
de leiding als gevolg van vervormingen. Dus een berekening gebaseerd op verplaatsingen.
Hiervoor wordt in West-Europa veel gebruikte gemaakt van de berekening volgens de ATV 127
die gebaseerd is op de theorie van Leonhardt (CUR 122, 1985). De theorie is verwerkt in het
programma van Easypipe. Het aantal invoerparameters is veel groter dan bij de Spanglerme-
thode.

Het gevolg is dat een meer gedetailleerde berekening gemaakt kan worden van de spannings-
verdeling in de buiswand. Over het algemeen zijn de berekende resultaten gunstiger dan bij een
berekening volgens Spangler. Deze berekening is alleen mogelijk met behulp van een compu-
ter.

De theorie van Spangler is uitgewerkt in de NEN 3650-1:2012. De berekeningen worden in de
praktijk uitgevoerd met behulp van een computerprogramma. Het programma Sigma van Bu-
reau Schrijvers is een programma voor het berekenen van spanningen in leidingwanden. Dit
programma wordt veel gebruikt in Nederland. Een beperking is dat de berekening van de ligger-
werking slechts voor geringe zettingen (100 mm over 2 x 20 meter)  geldt. Onder deze voor-
waarden is het toegestaan hogedruk gasleidingen of pers- en waterleidingen met dit pro-
gramma te berekenen. In deze thesis wordt gebruik gemaakt van dit programma. Daarnaast zijn
in sommige gevallen ook ander theorieën toegestaan. De theorie van Leonhardt (ATV 127) kan
ook worden toegepast maar is niet uitgewerkt in de NEM-3650-1:2012.
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Omdat de aandacht veelal uitgaat naar leidingen met een hoog risicoprofiel is het zinvol om de
initiële spanningen in de leiding voor een toetsing op aardbeving belasting te berekenen met
behulp van de theorie van Spangler. Door deze keuze sluit men ook aan op eisen voor leidin-
gen die moeten voldoen aan de NEN 3650 serie en NEN 3651. De invloed van de gunstige
spanningsverdeling in de buisleidingwand berekend volgens de theorie van Leonhardt, wordt
globaal onderzocht.

3.1 Toelichting op de theorie van Spangler
De theorie van Spangler bestaat uit het bepalen van verticale en horizontale steun-drukbelas-
ting op de buis. De belasting is afhankelijk van de grondsoort rondom de buis en aanleggege-
vens. De belastingen worden onafhankelijk van elkaar bepaald. De grootte van de toe te pas-
sen waarden van diverse grootheden zijn gebaseerd op proeven, metingen en ervaringen. Deze
waarden zijn verwerkt in NEN 3650-1:2012 bijlage C en D. Het bijbehorende belastingschema
is weergegeven in onderstaande figuur D.2 uit de NEN 3650.

Figuur 3.1 belastingschema direct overgedragen bovenbelasting uit NEN 3650 bijlage D.

Uit de figuur 3.1 blijkt dat de verticale bovenbelasting (omlaag) met een belastinghoek α even-
wicht maakt met de reactie van de ondergrond met een ondersteuningshoek β (omhoog). De
hoeken α en β zijn niet aan elkaar gelijk en zijn afhankelijk van de grondsoort, aanlegwijze, ma-
teriaaleigenschappen en de afmeting van de buisleiding. Naast de verticale belasting wordt de
buis ook horizontaal belast door de grond naast de buis. De contacthoek γ en grootte van de
horizontale druk zijn afhankelijk van de grondsoort en inwendige drukbelasting van de buislei-
ding. De momenten in de buisleidingwand worden berekend met behulp van de momentcoëffici-
enten van tabel D.1 van de NEN 3650-1:2012 voor α = 180° en een variabele β en γ.

3.2 Korte toelichting op de theorie van Leonhardt
De theorie van Leonhardt is op de volgende uitgangspunten gebaseerd (CUR 122): De grond
boven de buis wordt laagsgewijs aangebracht en als een dwars over de buis doorlopende balk
behandeld, waarvan de schuifstijfheid van elke grondlaag toeneemt naarmate de hoogte van de
balk, grondlaag, toeneemt. De grond naast de buis en onder de “balk” wordt gezien als een
elastische bedding zonder koppeling (geen overdracht van schuifspanningen tussen de lagen).
Verder wordt in de methode een elasticiteitsmodulus toegekend aan grond boven, naast en on-
der de buis. De buisdoorsnede zelf krijgt ook een stijfheid.
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Figuur 3.2 Basis schematisering grond rondom een buis volgens Leonhardt

Bovenstaande schematisering leidt tot onderstaande
belastingen op de ringdoorsnede van de buisleiding

qVG = λVG X γ H     verticale grondbelasting
qHG = λHG X γ H horizontale steundruk
q*HG  = K* (qVG-qHG) horizontale steundruk

Figuur 3.3 Horizontale en verticale belasting op de buis volgens Leonhardt

Waarin:

λVG [-]  een concentratiefactor bij grondbelasting;
X [-]  een reductiecoëfficiënt bij grondbelasting ten gevolge van silowerking;
γ [kN/m3]  het volumegewicht van de grond boven de buis;
H [m]  de gronddekking boven de kruin van de buis;
λHG [-]-  een concentratiefactor bij grondbelasting;
K* [-]  verhoudingsgetal K* = CH1 / ( VRB – CH2 );
CH1 [-]  invloedgetal voor de berekening van de verandering van de verticale diameter;
VRB [-]  systeemstijfheidsverhouding;
CH2 [-]  invloedsgetal voor de berekening van de verandering van de verticale

diameter.

De bovengenoemde grootheden zijn weer afhankelijk van grondparameters, materiaaleigen-
schappen en afmetingen van de buisleiding. De methode van Leonhardt is een verplaatsings-
methode waarbij de belastingen op de ringdoorsnede worden bepaald door stijfheidsverhoudin-
gen. In de methode Leonhardt worden concentratie van belasting boven de buis door grondzak-
kingen naast de buis, silowerking en invloed van de stijfheid van de buis ten opzichte van grond
rondom de buis direct meegenomen in de berekeningen.

De methode van Spangler is in tegenstelling tot de methode van Leonhardt een krachtenme-
thode. Bij een  krachtenmethode worden de gevolgen van de verplaatsingen als krachten inge-
voerd. Het gevolg is dat de methode van Leonhardt zeer bewerkelijk is wat betreft het maken
van berekeningen. NEN-3650-1 bijlage D 3.6 stelt randvoorwaarden voor het gebruik van de
theorie van Leonhardt.

3.3 Spreiding in de theorie van Spangler
In de NEN3650-1:2012 bijlage D worden de waarden van de hoeken α, β en γ opgegeven voor
α = 180° voor alle belastinggevallen. De ondersteuningshoek β varieert van minimaal 30° voor
starre (beton) buizen tot 70° voor tangentieel flexibele buizen opgebouwd uit materialen als
staal en kunststof. De horizontale contacthoek γ wordt op 120° aangehouden. Deze waarden
zijn indertijd door de normcommissie zodanig vastgelegd dat er voor de Nederlandse situatie
een voldoende veiligheid aanwezig is in de berekening.
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In werkelijkheid zijn de waarden voor elke combinatie van buismateriaal, grondsoort en buislei-
ding afmetingen anders. Het onderzoek naar de invloed van deze spreiding valt uiteen in twee
delen. Het eerste deel is de invloed van de variatie in grootte van de hoeken α, β en γ op de
momentencoëfficiënten waarmee de spanningen in de buiswanden worden berekend als gevolg
van de interactie door belasting van uit de grond en belasting op en in de buis. Tweede deel is
de variatie in de grootte van de hoeken zelf. Deze onderzoeken worden uitgewerkt in hoofdstuk
4.

3.4 Spreiding in leiding afmeting parameters
Een leiding heeft afmetingen en materiaaleigenschappen. De onderstaande parameters en af-
geleide parameters zijn nauwelijks aan spreiding onderhevig. De reden is dat leidingen industri-
eel met zeer strenge eisen worden vervaardigd. Het heeft dan ook geen zin om de invloed van
deze parameters op de spreiding in de spannen in de buiswand te onderzoeken:
Duitw [mm] Uitwendige diameter van de buis;
s [mm] Wanddikte van de buis.

De onderstaande afgeleide grootheden vertonen daardoor een te verwaarlozen spreiding:
· rg [mm] Gemiddelde straal van de buis;
· Dg [mm] Gemiddelde diameter van de buis
· Dinw [mm] Inwendige diameter van de buis;
· Wwand [mm3] Weerstandsmoment van de buiswand
· Iwand [mm4/m] Traagheidsmoment van de buiswand;

3.5 Spreiding in leidingmateriaal parameters
Buizen zijn gemaakt van diverse materialen. Onderzocht worden de materialen staal, polyethy-
leen (PE) en polyvinylchloride (PVC). In de NEN 3650-2:2012 bijlage B in tabel B.1 worden voor
tachtig staalsoorten de materiaaleigenschappen weergegeven. De gemiddelde waarden van de
elasticiteitsmodulus en vloeigrens voor staal kunnen aan deze bijlage worden ontleend. De
spreiding in deze waarden is zo klein, dat de materiaalfactor waarmee de invloed van de sprei-
ding op de te gebruiken waarden wordt berekend op 1,0 is gesteld door de auteur van deze the-
sis.

De elasticiteitsmodulus en de toelaatbare (buig) trekspanningen van PE en PVC zijn afhankelijk
van de materiaalsoort en nemen af in de tijd. Praktisch betekent dit dat elke leverancier zijn ei-
gen productieproces met bijbehorende materiaaleigenschappen hanteert. In de normen zijn wel
richtwaarden voor verschillende materiaalsoorten opgenomen. In de onderstaande tabel zijn en-
kele richtwaarden opgeven. Deze zijn ontleend aan de NEN3650 of leverancier Pipeline.

materiaal σgem (buig)trek-

sterkte

σvloeigrens σbt karakterestiek E modulus Bron

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

API 5L X70 482 482 482 210.000 NEN 3650-2
PE-100kortdurend 14 nvt 8 12.000 Pipelife
PE-100langdurend 10 nvt 8 200 Pipelife
PVC-U kortdurend 42 nvt 10 3.000 Pipelife
PVC-U langdurend 25 nvt 10 1.500 Pipelife
GVK 52 nvt 52 12.000 Sigma

Tabel 3.1 overzicht materiaaleigenschappen

De variatie van de grootte van de vloeispanning in staal is zeer gering. Dit komt tot uitdrukking
in de materiaalfactor 1,1. Daarom heeft het voor staal geen zin om de invloed van de spreiding
van de materiaaleigenschappen op de spanningen in de buiswand te onderzoeken. Voor de
materialen PE en PVC heeft dit wel invloed. De werkelijke bezwijkspanning ligt veel hoger dan
de  toelaatbare materiaal spanning. Met andere woorden er is na het overschrijden van de toe-
laatbare materiaal spanning een traject waarin de spanning en de vervorming niet-lineair toene-
men voordat het materiaal bezwijkt. Daarnaast neemt de bezwijkspanning af in de loop van de



Theorie voor het berekenen van de spanningen in de buisleidingwand

, revisie D1
Pagina 20 van 101

tijd. Voor deze leidingen kan het noodzakelijk zijn om de ouderdom vast te stellen en de bij die
ouderdom behorende toelaatbare en werkelijke bezwijkwaarden te bepalen.

Het materiaal beton wordt niet meegenomen in de analyse. Een betonnen buis is tangentieel
star en wordt daarom op een ander wijze berekend dan tangentiële slappe buizen. Betonnen
leidingen zijn per definitie gelede of discontinue leidingen. Uitzondering hierop zijn plaatstalen-
kernbuizen welke als continue leidingen moeten worden beschouwd. Deze gelede leidingen
worden in deze thesis op een andere wijze getoetst. Zie hiervoor de uitwerking in hoofdstuk 12.
Buizen gemaakt van het materiaal staal, PE en PVC zijn tangentieel slap en kunnen volgens de
NEN 3650-1:2012 bijlage D worden berekend. De invloed wel of niet continu zijn van de leiding
wordt uitgewerkt in hoofdstuk 12.

3.6 Spreiding in de grondeigenschappen
De grondparameters voor het berekenen van de spanningen in de buiswand worden ontleend
aan Tabel B1 van bijlage B van NEN 3650-1:2012 en NEN 9997-1:2011 tabel 2.B karakteris-
tieke waarden van grondeigenschappen.

De variatie van de eigenschappen van de grondparameters heeft drie oorzaken:
· Spreiding van de eigenschappen van de grond binnen de gekozen grondclassificatie.
· Ruimtelijke spreiding van de grondsoorten met bijbehorende eigenschappen langs de lei-

ding.
· Onzekerheid van de invloed van de grondeigenschappen in het berekeningsmodel.

De ruimtelijke spreiding wordt door de norm verwerkt door het gebruik van partiële factoren voor
grondeigenschappen in verband met de ruimtelijke spreiding volgens tabel B.2. De onzekerheid
van de grondeigenschappen is verwerkt in de partiële factoren voor grondmechanische para-
meters voor de sterkteberekening van tabel B.3.

De invloed van de spreiding binnen grondclassificatie en ruimtelijke spreiding wordt nader uitge-
werkt in hoofdstuk 5. De onzekerheid van de invloed op het berekeningsmodel wordt uitgewerkt
in hoofdstuk 4.
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4 Invloed van de grondparameters en belas-
tingen op de buisleiding

4.1 Berekening van de belastingen op buis volgens NEN 3650

4.1.1 Belastingen op de buisleiding
De belasting van de grond en de overdracht van andere belastingen op de leiding wordt bere-
kend volgens bijlage C van NEN 3650-1:2012.
De belastingen op de buisleiding bestaan uit vier componenten:
· De bovenbelasting vanuit de grond. Hieronder wordt ook tijdsafhankelijke belasting in de

eerste twee jaar na aanleg meegenomen. Voor de uitwerking zie paragraaf 4.3.
· De verticale grondreactie van de grond onder de buis die evenwicht maakt met de verticale

bovenbelasting. Voor de uitwerking zie paragraaf 4.4.
· De horizontale steundruk van de grond die een rol speelt bij het ovaliseren van de buisdoor-

snede. Voor uitwerking zie paragraaf 4.5.
· De uitwendige en inwendige belasting op de buis. Hieronder vallen verkeersbelasting, in-

wendige druk, belasting uit vulling van de leiding en temperatuurbelasting en bij aardbevin-
gen opdrijfbelastingen ten gevolge verweking van de grond. Voor de uitwerking zie para-
graaf 4.6.

4.1.2 Onderzoek methodiek vaststellen invloed aanleg- en grondparameters
In de NEN 3650 zijn formules opgenomen waarmee de spanningen in de buisleidingwand kun-
nen worden berekend. De formules berekenen de invloed van de grond en aanlegparameters.
De gebruikte methodiek bestaat uit het analyseren hoe groot de invloed is van de grond en aan-
leg parameters op de spanningen in de buisleidingwand.

Dit wordt gedaan door vast te stellen welke relatie tussen de variatie in de grootte van de para-
meter en de berekende spanning in de buiswand bestaat. Dit vindt plaats door analyse van de
gebruikte formules. Het geheel wordt gecontroleerd door het maken van berekeningen met be-
hulp van het programma Sigma. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 2. Dit kan de volgende
resultaten opleveren:
· Invloed van de parameter is recht evenredig en dus groot (vergroting van de parameter

geeft vergroting van de spanningen in de buisleidingwand);
· Invloed van de parameter is evenredig maar gering;
· Invloed van de parameter is omgekeerd evenredig (vergroting van de parameter geeft verla-

ging van de spanningen in de buisleidingwand);
· Invloed van de parameter is omgekeerd evenredig maar gering;
· Invloed van de parameter is nihil en dus verwaarloosbaar.

Alleen voor de maatgevende parameters worden gemiddelde en standaardafwijkingen van een
normale verdeling bepaald. Deze maatgevende parameters worden gekozen in paragraaf 4.9.
Met deze waarden wordt het onderzoek voorgezet.

4.1.3 Belastingsituaties die uitgesloten zijn
Een leiding is een onderdeel van een netwerk dat bestaat uit veldstrekkingen waarbij de leiding
is aangelegd in een open sleuf en delen waarbij een andere aanlegmethode is toegepast. De
leiding loopt door verschillende grondsoorten en bodemprofielen. Het gevolg is dat een leiding
verschillende verplaatsingen ondergaat als gevolg van verschillen in aanlegniveau tijdens de
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aanleg en verschil in zettingen van de grond ten opzichte van elkaar. De invloed van de ligger-
werking als gevolg van uitvoeringszakkingsverschil en verschilzakking wordt meegenomen in
de berekening waarin de spanningen in de buiswand worden bepaald.

De kruisingen kunnen worden aangelegd met een opensleuf of een sleufloze methode. Hieron-
der worden verstaan:
· aanleg met behulp van een Horizontaal gestuurde boring (HDD);
· een aanleg met een open of gesloten boorfront techniek (OFT of GFT) boring.

In deze rapportage wordt in eerste instantie een analyse gemaakt van de leiding aangelegd in
een opensleuf.

Bij belasting van een ondergrondse buisleiding ontstaan spanningen in de buisleidingwand. De
grootse spanningen ontstaan in de ringdoorsnede van de buis. Deze worden aangeduid als tan-
gentiele spanningen. Daarnaast ontstaan ook spanningen evenwijdig aan de buisas. Deze wor-
den aangeduid als axiale spanningen. In dit hoofdstuk 4 wordt de alleen invloed van grondpara-
meters op de tangentiële spanningen onderzocht. De invloed op de axiale spanningen wordt la-
ter onderzocht onder andere in hoofdstuk 11 en 12.

4.1.4 Berekening spanningen volgens NEN 3650-1:2012
De berekening van de spanningen in de buisleidingwand vereist een uitgebreide aanpak. Echter
de opzet van de berekening voor elke buisleiding is gebaseerd op twee belangrijke uitgangs-
punten:
· De bovenbelasting bestaat uit de sommatie van de grondbelasting en bovenbelasting op

maaiveld maal de uitwendige diameter. Deze bovenbelasting maakt evenwicht met de verti-
cale grondreactie die kleiner of gelijk is aan het evenwicht draagvermogen van de grond. In
formulevorm:
Qtot = ∑(qi )* Duitw ≤ Pwe
Met
Qtot [N/mm] Totale verticale grondbelasting opgebouwd uit vier type

grondbelastingen;
qi [N/mm] Som van de verschillende soorten verticale grondbelasting

(qk + qn + qp + qz ).
Pwe [N/mm] Evenwicht draagvermogen van de grond;
Duitw [mm] Uitwendige diameter buisleiding.

· De tangentiële spanningen in de buisleidingwand worden berekend volgens formules in de
vorm:
σ = Ki * Qi * rg / Ww
Met
σ [N/mm2] buigspanning in de buisleidingwand;
Ki [-] momentcoëfficiënt uit tabel D2 NEN 3650-1:2012 gebaseerd op

de theorie van Spangler;
Qi [N/mm] verticale of horizontale belasting op de buisleiding;
rg [mm] gemiddelde straal van de buisleiding;
Ww [mm3/m] weerstandsmoment van de buisleidingwand.

De grootheden qk,qn,qp,qz,Pwe en  Qi worden toegelicht in de volgende paragrafen. De bereke-
ningen van de grootheden qk,qn,qp,qz, zijn uitgebreid toegelicht in bijlage 1. De invloed van axi-
ale spanningen wordt later verwerkt in de toetsingen.

4.2 Gedraineerde en ongedraineerde waarden grondeigenschappen
Bij het uitwerken van de bovenbelasting wordt in NEN 3650 een onderscheid gemaakt in twee
soorten grond. Grond met cohesie zoals klei en veen en grond zonder cohesie zoals zand.

De achtergrond van deze indeling is dat de grondsoorten verschillend reageren op een snelle
belasting of deformatie. Bij grond met cohesie (klei en veen) kan geen drainage optreden omdat
het afvloeien van het water langzaam verloopt. Bij het afvloeien van het water kunnen zettingen
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optreden gedurende lange tijd. Bij niet- cohesieve grondsoorten (zand) kan het water direct en
snel afvloeien. Hierbij treden geen zettingen op.

Indien grond wordt belast door een verticale of horizontale belasting, dan resulteert dit in een
toename van de gronddruk. De gronddruk bestaat uit de som van de waterdruk tussen de kor-
rels en de korreldruk. Als er geen water aanwezig is, wordt de belastingtoename volledig opge-
nomen door de korreldruk. Indien er wel water aanwezig is zijn er twee situaties mogelijk:

· De belastingtoename wordt volledig opgenomen door de toename van de korreldruk. Dit is
alleen mogelijk als het water tussen de korrels direct kan wegvloeien. Alleen zandgrond
heeft deze eigenschap. Door de korrelstructuur is zand goed doorlatend. Deze grondeigen-
schap wordt aangeduid als gedraineerd.

· De grondsoorten klei en veen zijn slecht doorlatend, waardoor het water slechts onder lang-
durende druk, kan afvloeien. Het gevolg is dat bij toename van de gronddruk niet de korrel-
druk maar de waterdruk toeneemt. Onder invloed van de druk zal het water afvloeien en de
korreldruk in de tijd toenemen. Het gevolg is dat deze grondsoorten voor bepaalde eigen-
schappen twee waarden hebben. Voor kortdurende belasting wordt de grondeigenschap
aangeduid als ongedraineerd. Voor langdurende belasting wordt de eigenschap aangeduid
als gedraineerd. Dit fenomeen heeft vooral betrekking op verticale zettingscoëfficiënten en
schuifsterkte van de grond.

4.3 Verticale bovenbelasting op buisleidingen
De verticale grondbelasting is afhankelijk van de locatie van de buisleiding en de tijd dat de lei-
ding zich in de grond bevindt. In bijlage 2 zijn de formules waarmee de spanningen in de buis-
wand berekend kunnen worden als gevolg van de bovenbelasting weergegeven. Op basis van
de analyse van de formules is ook vastgesteld welke parameters invloed hebben op de span-
ningen. De volgende vier typen grondbelastingen worden onderscheiden. Deze zijn ontleend
aan NEN 3650-1:2012.

4.3.1 Neutrale grondbelasting
De neutrale grondbelasting (qn) is de verticale belasting die hoort bij een leiding die geen ver-
plaatsing ten opzichte van de omliggende grond ondergaat. Deze belastingsituatie treedt een
aantal jaren na de aanleg van de leiding op. De neutrale grondbelasting wordt via de buiswand
op de ondergrond overgedragen.

4.3.2 Passieve grondbelasting
De passieve gronddruk (qp) is omlaag gericht. De gronddruk ontstaat als de grond onder de lei-
ding wegzakt en de leiding deze grondzakking niet kan volgen of de leiding omhoog beweegt
ten opzichte van de omringende grond. De grond links en rechts van de leiding zakt dan ten op-
zichte van de leiding en de grond op de kruin van de leiding. Door de liggerwerking van de lei-
ding wordt deze bovenbelasting afgedragen naar naastgelegen grond die niet wegzakt. De
grootte van de reactie van de bovenliggende grond op de omhoog gerichte belastinginvloed
wordt meegenomen in de berekening via de Marston factor fm met een waarde van 0,3 tot 0,8
afhankelijk van de grondsoort van de sleufvulling (NEN3650-1:2012  Bijlage C.4.2.2.).

4.3.3 Reële grondbelasting
De reële grondbelasting (qk) is de verticale belasting die voortkomt uit klink van de sleufvulling
en zich bij de in de sleuf aangelegde leidingen kan voordoen in de eerste jaren na aanleg. De
invloed van de klink wordt meegenomen in de berekening via de klink factor μ met een waarde
van 0,02 tot 0,2 afhankelijk van de grondsoort van de sleufvulling. De grondbelasting qk neemt
in de eerste twee jaren na aanleg af tot qn (NEN3659-1:2012 Bijlage C.4.2.3.)

4.3.4 Zettingsbelasting als gevolg van liggerwerking
Een leiding heeft langs de axiale as een buigstijfheid. Deze stijfheid verzet zich tegen ongelijk-
matige zettingen van de ondergrond. Deze liggerwerking treedt vooral op bij zettings – en of
zakkingsverschillen, zoals deze weergegeven zijn in figuren 4.1 en 4.2. Indien de grond onder
de leiding meer zakt dan de leiding doorbuigt wordt de leiding belast door grond boven op de
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buis. Deze zettingsbelasting (qz) is maximaal gelijk aan de passieve grondbelasting (qp) van pa-
ragraaf 4.2.3.

Figuur 4.1 Schema liggerwerking van een buisleiding (bron: NEN3650-1:2012)

Links en rechts van het deel van de leiding dat geen ondersteuning vindt van de ondergrond
wordt de leiding gedragen door een extra grondreactie ten opzichte van normale verticale
grondreactie omhoog. Zie onderstaande figuur 4.2. Deze verticale grondreactie omhoog wordt
aangeduid met indirecte grondreactie (qr)

Figuur 4.2 reactie en grondreactie leiding op liggerwerking van de buisleiding (Bron: NEN3650-1:2012)

4.4 Verticale grondreactie (evenwichtdraagvermogen)
Het evenwicht draagvermogen Pwe wordt berekend om aan te tonen dat de leiding door haar ei-
gengewicht en bovenbelasting evenwicht maakt. Dat wil zeggen de leiding blijft op haar plaats
liggen. Met behulp van het evenwicht draagvermogen is het mogelijk de grootte van de onder-
steuningshoek β te berekenen (zie paragraaf 3.3).

4.5 Horizontale gronddruk
Buisleidingen opgebouwd uit flexibele materialen, niet zijnde beton, zakken verticaal door als
gevolg van de bovenbelasting. De buis wordt als het ware platter. Dit ovaliseren gaat gepaard
met horizontale verplaatsingen naar buiten ter hoogte van de zijden van de buis. Door deze ver-
plaatsing tegen de grond in gaat de grond een horizontale tegendruk geven. Deze horizontale
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grond of steundruk qhe heeft een gunstige invloed op de spanningsverdeling in de buisleiding-
wand. De grootte van deze steundruk hangt af van de grondsoort en de grootte van de ovalise-
ring van de buisdoorsnede.

4.6 Uitwendige en inwendige belasting op de buis
De spanningen in de buisleidingwand worden bepaald door de uitwendige en inwendige belas-
tingen. De uitwendige belasting omvat verkeersbelastingen en tijdelijke ophoging van het maai-
veld dan wel opslag van goederen. De inwendige belasting bestaat uit inwendige druk (inclusief
drukstoten) en temperatuurbelasting. Deze belastingen zijn niet permanent aanwezig en vari-
eren in de loop van de tijd. Deze variatie en de daaruit volgende kans op aanwezigheid tijdens
een aardbeving wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 6.

Bij aanwezigheid van bochten en afsluiters moeten de delen van de leiding nader beoordeeld
worden. Algemeen geldt voor de spanningen in de buisleiding wand.

4.6.1 Spanningen in omtrekrichting ten gevolge van inwendige druk

σp = p * Dg / 2d
met
p [N/mm2] = inwendige druk;
Dg [mm] = gemiddelde diameter van de buis;
d [mm] = wanddikte

4.6.2 Spanningen ten gevolge van temperatuurveranderingen
Ten gevolge temperatuurveranderingen in de leiding ontstaan er spanningen in axiale richting
van de leiding. Er ontstaan verwaarloosbare spanningen in tangentiële richting in veldstrekkin-
gen. Ter hoogte van bochten, kruisingen en T –stukken kunnen wel een axiale spanning ont-
staan. Het onderzoek hiernaar valt buiten de thesis. In de thesis wordt in invloed van de tem-
peratuur dan ook niet meegenomen. Alleen de invloed van (grote) zakkingen op de axiale span-
ningen in de leiding en inwendige druk op afsluiters wordt meegenomen.

4.6.3 Spanningen ten gevolge van bovenbelasting
De bovenbelasting op de kruin van de buisleiding geven spanningen in buiswanden. Deze
spanningen worden verminderd door de inwendige druk in de buisleiding. Hierbij draagt de in-
wendige druk als het ware een deel van de bovenbelasting op de buisleiding.

σq = frr * K * Qbovenb * rg / Ww

met
frr [-] reround factor afhankelijk van de inwendige druk;
K [-] moment factor uit tabel D2 NEN 3650-1:2012;
Qbovenb  [N/mm2] bovenbelasting als vlaklast of verkeersbelasting volgens figuur C.17-

verkeersbelasting voor maatgevende laststelsels volgens NEN-EN
                                      1991-3… NEN 3650-1:2012;
Ww [mm3] weerstandsmoment van de buisleiding wand.

De conclusie voor deze belastingen is dat de belastingen op de buisleiding en dus de
spanningen in de wand recht evenredig zijn met de belastingen.

4.6.4 Spanningen ten gevolge van zakkingverschillen
Liggerwerking als gevolg van zakkingverschillen geeft ter plaatse van de indirect overgedragen
belasting extra spanningen in de buiswand. Hoe groter het zakkingverschil, hoe groter de span-
ningen in de buiswand:

σq = M / Ww = K * Qtot * rg / Ww

met
σq [N/mm2] buigspanning in de buiswand;
K [-] moment coëfficiënt uit tabel D2 NEN 3650-1:2012
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Qtot [N/mm] (boven) belasting op de buisleiding ter plaatse indirecte
belastingoverdracht;

Qtot [N/mm] Qz of Qd Deze belasting is mede afhankelijk van de grootte van de
opgelegde vervormingen op de buisleiding als gevolg van de grootte
van de zettingsverschillen over de buis.

rg [mm] gemiddelde straal van de buisleiding.
Conclusie: de grootte van de spanningen is evenredig met grootte van de zakkingen van de
buisleiding.

4.7 Invloed van spreiding in hoeken α, β en γ
Bij aanleg van de leiding in een opensleuf welke aangevuld wordt treedt na verloop van tijd het
verschijnsel op dat de grond naast de buis gaat inklinken. Hierdoor neemt de gronddruk boven
de kruin van de buisleiding toe, zoals wordt toegelicht in paragraaf 4.3. Het gevolg is ook dat de
bovenbelasting aangrijpt over de gehele breedte van de buis en dus de belastinghoek α een
waarde van 180° heeft. De spreiding is doordoor gering.

De keuze om voor α de gemiddelde waarde van 180°  te nemen wordt ingegeven door het feit
dat bij deze hoek de momentcoëfficiënt het laagst is. Een grotere hoek dan 180° is niet mogelijk
zodat de standaardafwijking op nul is gesteld.

Informatie over de spreiding in de ondersteuningshoek β is te vinden in de NPR 3659, paragraaf
5.2.1.8 en figuur 48. De grootte van de ondersteuningshoek β wordt bepaald door de verticale
belasting omlaag die evenwicht maakt met de verticale reactie van de grond Pwe onder de buis:
QN + QD  = B * Pwe  = Duitw * sin (0,5*β) * Pwe . Een en ander is getoetst met behulp van proeven
met als conclusie dat de hoek β  gelijk is aan de berekende hoek β = 10°. Dit houdt in dat de
hoek β afhangt van het evenwicht draagvermogen Pwe.

Indien met behulp van het programma Sigma de doorsnede wordt berekend, wordt ook de
waarde van het evenwicht draagvermogen Pwe berekend. Hiermee kan een juiste inschatting
gemaakt worden van de grootte van de hoek β. Met de spreiding in de waarde van Pwe kan dan
ook de spreiding in de hoek β worden berekend.

Bij het uitwerken van voorbeelden van tangentieel flexibele buizen blijkt dat de op boven-
staande manier berekende ondersteuningshoek β rekenkundig veel kleiner is dan de aanbevo-
len hoek β = 70°. Het gevolg is dat de moment coëfficiënten van vooral de locatie onderzijde,
(bodem), toenemen. Bij de berekening van de hoek wordt kennelijk geen rekening gehouden
met de invloed van de geroerde grond op de grootte van de opleghoek β.

Bij analyse blijkt dat de grootte van de hoek β afhangt van de grootte van het evenwichtsdraag-
vermogen Pwe. Deze op haar beurt hangt weer af van de grondparameters γ (volume gewicht
grond boven de leiding) en de φ (de inwendige hoek van wrijving van het materiaal rondom de
buisleiding). Spreiding in deze twee parameters bepaalt de spreiding in de grootte van de op-
leghoek β.

Voor de ondersteuningshoek γ van de horizontale steundruk wordt standaard uitgegaan van
120°. Volgens NPR 3659 paragraaf 5.2.1.5 neemt de grootte van de hoek γ toe tot maximaal
180° bij toenemende zijdelingse horizontale verplaatsingen van de zijden van de buis. De in-
vloed op de spanningen in de buiswand blijkt gering. Zie tabel 4.1 en bijlage 2.

In dit onderzoek zijn controleberekeningen voor de spanningen in de buisleidingwand gemaakt
met behulp van een Sigmaprogramma. Hierbij worden de standaardhoeken uit de norm gehan-
teerd. Voor de invloed van de variatie van de hoeken worden verhoogde en verlaagde waarden
in de berekeningen verwerkt. Een overzicht is weergegeven in onderstaande tabel.
Hierbij zijn de standaardwaarden cursief en vet gedrukt weergegeven.
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Hoek
α 120° 150° 180° Variatie in %

Ki max 0,138 0,128 0,125 +10
β 30° 70° 120°

Ki max 0,235 0,178 0,138 +32 / -23
γ 60° 120° 180°

Ki max 0,189 0,138 0,125 +36  / -10
Tabel 4.1 momentcoëfficiënten volgens theorie van Spangler

De conclusie is dat variatie in de opleghoeken grote invloed heeft op de berekende spanningen
in de buisleidingwanden indien de overige grondparameters niet variëren. De invloed is het
grootst als voor α, β en γ de kleinste waarden van de hoeken worden gebruikt in de berekenin-
gen. Voor het onderzoeken van de invloed van de variatie in grootte van de toe te passen hoe-
ken volgens de theorie van Spangler kunnen de volgende gemiddelde waarden en de stan-
daardafwijking worden gebruikt:

Hoek NEN 3650
karakteris-

tiek

Gemid-
delde

waarde

Standaard
afwijking

toelichting

μ + 1,64 * σ μ σ
α 180° 180° 0° keuze
β 70° 50° 12,2° werkelijke waarde door berekening te bepalen
γ 120° 90° 18,3° aanname

Tabel 4.2 spreiding in hoeken voor de theorie van Spangler

4.8 Toetsing conclusie aan de hand van controle berekeningen
Om de conclusies van de vorige paragraaf te onderbouwen en inzichtelijk te maken, zijn voor
de bovenstaande parameters berekeningen gemaakt voor een tweetal buizen waarbij de para-
meters zijn gevarieerd in grootte. De berekening zijn uitgevoerd met behulp van het programma
Sigma. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 2. De verhouding diameter / wanddikte is zoda-
nig gekozen dat variatie in berekende spanningen en de gevolgen daarvan duidelijk zichtbaar
worden. De berekeningen zijn voor onderstaande leidingen uitgewerkt met de bijbehorende ei-
genschappen:

Eigenschappen en invoergegeven voor stalen buisleidingen:
· Uitwendige diameter 1200 [mm]
· Wanddikte 6,0 [mm]
· Materiaalkwaliteit van de buisleiding Staal API 5L X70
· Vloeigrens van het materiaal buisleiding 482 [N/mm²]
· Elasticiteitsmodulus van het buismateriaal
· Getransporteerde medium gas
· Werkdruk 0 [Bar]
· Werkdruk 30 [Bar]
· Gronddekking op de buisleiding 1,5 [m]
· Grondwaterstand minus maaiveld 0,5 [m]
· Horizontale steundruk aanwezig

Eigenschappen en invoergegevens voor kunststofleidingen:
· Uitwendige diameter 200 [mm]
· SDR 34 [-]
· Wanddikte 5,9 [mm]
· Materiaalkwaliteit van de buisleiding PVC-U
· Lange duursterkte van het materiaal 10 [N/mm²]
· Lange duur elasticiteitsmodulus van het buismateriaal 3.000 [N/mm²]
· Getransporteerde medium Water
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· Werkdruk 0 [Bar]
· Werkdruk 6 [Bar]
· Gronddekking op de buisleiding 1,5 [m]
· Grondwaterstand minus maaiveld 0,5 [m]
· Horizontale steundruk aanwezig

De berekeningen zijn tevens uitgevoerd voor verschillende waarden van α, β en γ. Berekend
zijn drie combinaties van hoeken:
· Standaard waarden volgens de NEN 3650-1:2012 met α = 180°, β = 70° en γ = 120°;
· Minimale waarden met α = 120°, β = 30° en γ = 60°;
· Maximale waarden met α = 180°, β = 120° en γ = 180°.

Onderzocht wordt de maatgevende belastingsituatie tijdens het passeren van een aardbevings-
golf. Om dit mogelijk te maken wordt ook de invloed onderzocht van de inwendige gasdruk op
de initiële spanningen. Afhankelijk van de grootte van de inwendige druk kan het zijn dat maxi-
male inwendige druk, of wel volledig afwezig zijn van inwendige druk maatgevend is.

De invloed van de horizontale steundruk van de grond wordt meegenomen om de invloed van
parameters Cu en c’ te kunnen onderzoeken. De grondsoort zand wordt niet meegenomen in
het onderzoek, omdat hierbij de waarden Cu en c’ nul zijn. De stijfheid van de buis mag niet te
groot zijn omdat dan de invloed van de parameters te gering wordt. De inwendige druk wordt
verwaarloosd, omdat deze een grote gunstige invloed heeft op de spanningen in de buisleiding-
wand. Hierdoor wordt de variatie in spanningen ten gevolge van een wijziging in de grootte van
de grondparameters onvoldoende duidelijk.

Indien de toetsing uitgevoerd wordt voor een pas aangelegde leiding:
De invloed op de spreiding (grootte) van de buigspanningen in de buisleidingwand is maximaal
indien de bovengrenswaarde van E1sleufmat, kv,bodem, fv + fz,  fm , φ, γgem , μ en E1bodem wordt ge-
combineerd. De invloed van Cu is zeer beperkt. De waarde speelt een rol bij het bepalen van
het evenwicht draagvermogen en voldoet altijd omdat dit word meegenomen in de toetsing van
het verticaal evenwicht van de leiding. De invloed van Cu wordt ook via kv; bodem verwerkt in de
keuzegrootte uit de tabel.

Indien de toetsing uitgevoerd wordt voor een bestaande leiding twee jaar na aanleg:
De invloed op de spreiding (grootte) van de buigspanningen in de buisleidingwand is maximaal
indien de bovengrens waarde van γgem , φ en fz wordt gecombineerd. Hierbij is een bovenbelas-
ting uit bijvoorbeeld verkeer nog mee te nemen in de beoordeling.

De invloed van de hoeken α,  en γ is zodanig dat als de grootte van de hoeken toeneemt, de
spanning in de buiswand afneemt.

4.9 Samenvatting invloed grondeigenschappen op spanningen in buiswand
Toename van de waarde van deze parameters levert een hogere spanningen in de buisleiding-
wand op. De invloed varieert van groot (recht evenredig) tot zeer klein (evenredig):
· Parameters die afhankelijk zijn van de uitvoering. Deze hebben invloed op de spanningsver-

deling in de buiswand maar worden in dit onderzoek constant aangenomen:
H [m] Gronddekking op de buis, direct wordt hiermee ook Z beïnvloed;
Ebuis [N/mm2] [MPa] Elasticiteitsmodulus van het buismateriaal;
α [-] Coëfficiënt open ontgraving = 0,6 volgens opgave NEN 3650-1
α [°] Belastinghoek, opgaven volgens de NEN 3650;
β [°] Ondersteuningshoek, opgaven volgens NEN 3650;
γ [°] Contact hoek voor de horizontale steundruk, opgave volgens

NEN 3650-1;

· Parameters die afhankelijk zijn van de uitvoering. Deze hebben invloed op de spanningsver-
deling in de buiswand maar worden in dit onderzoek niet constant aangenomen:

μ* [-] Klinkfactor van de grond, volgens tabel artikel C.4.2.3 NEN 3650-1;
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fm* [-] Marstonfactor afhankelijk grondsoort en verdichting, standaard 0,3;
fv [mm] Uitvoeringszakkingsverschil, waarde volgens tabel C.3 tot en met C.5

NEN 3650-1;
fz [mm] Zakkingsverschil, waarde volgens tabel C.3 tot en met C.5

NEN 3650-1;
*) Alleen invloed op de spanning in de eerste twee jaar na aanleg van de
                                      leiding.

· Parameters die afhankelijk zijn van de omgeving in de grond. Deze parameters worden ge-
varieerd om de invloed op de initiële spanningen te kunnen bepalen:

Toename van de waarde van deze parameters levert een hogere spanningen in de buisleiding-
wand op. De invloed varieert van groot (recht evenredig) tot zeer klein (evenredig):
γgem [kN/m3] volume gewicht van de grond;
Cu [N/mm2] ongedraineerde schuifspanning van de grond (invloed zeer gering);
c’ [N/mm2] effectieve cohesie van de grond (invloed zeer gering);
kv,bodem  [N/mm2] verticale beddingconstante van grond onder de buisleiding
                                      (invloed zeer gering);
φ [°] hoek van inwendige wrijving van de sleufgrond (invloed groot).

Toename van de waarde van deze parameters levert een lagere spanning in de buisleiding-
wand op. De invloed varieert van groot (recht evenredig) tot zeer klein (evenredig) tot geen in-
vloed.

Geen van de onderzochte parameters voldoen aan deze eigenschap.

4.10 Analyse welke grondparameters invloed hebben op spanningen in de buislei-
dingwand

Uit paragraaf 4.8 blijkt dat slechts enkele parameters een significante invloed hebben op de
spanningen in de buisleidingwand. De oorzaak ligt in het feit dat slechts enkele parameters een
bijdrage leveren aan de bovenbelasting op de buis. Dit zijn het volume gewicht γ, de hoek van
inwendige wrijving φ, de grootte van de zakkingen fv en fz en de klink factoren fm en  μ.

De invloed van de parameters ongedraineerde schuifspanningen Cu, effectieve cohesie van de
grond c’  en de verticale beddingconstante k v;bodem wordt gebruikt om te toetsen of het verticale
draagvermogen van de grond onder de buisleiding voldoende is om de buis te ondersteunen.
Uitgangspunt is dat deze niet zakt ten opzichte van de grond naast de buis. Bij veldstrekkingen
met geringe zakkingen maakt de verticale grondreactie altijd evenwicht met de bovenbelasting.
Is dit niet het geval dan gaat de buisleiding zakken. De maximaal mogelijke verticale grondreac-
tie ofwel het evenwichtdraagvermogen Pwe is hier in de regel vele malen groter dan de boven-
belasting.

Eventuele negatieve gevolgen van spreiding in waarden van deze parameters heeft dan een zo
geringe invloed op evenwichtdraagvermogen, dat deze geen gevolgen heeft voor het verticale
evenwicht. Het gevolg is dat er geen invloed op de spanningen in de buisleidingwand wordt ge-
vonden bij variatie in de grootte van deze parameters.

Alleen bij grote zakkingen met bijbehorende grote liggerwerking van de buisleiding wordt de
buis verticaal naar beneden gedrukt. Hierdoor ontstaan extra verticale grondreacties omhoog
gericht. Deze extra grondreacties worden mede bepaald door de parameters Cu, c’ en k v; bodem.

In deze bijzondere situatie heeft variatie in de waarde van de parameters invloed op de span-
ningen.

Toename van de grootte van de hoeken α, β en γ leidt tot afname van de spanningen in de
buisleidingen omdat de moment coëfficiënten bij toenemende grootte afnemen zoals tabel 4.1
laat zien.
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In bijlage 2 zijn resultaten van een groot aantal sigma berekeningen opgenomen in tabellen.
Hier is de invloed van axiale spanningen meegenomen omdat deze ook worden berekend door
het programma. Uit deze tabellen zijn voor een drietal parameters de onderstaande grafieken
4.3 en 4.4 gemaakt waar uit op te maken is wat de invloed is op de spanningen in de buiswand
voor het materiaal staal (paragraaf 4.8). Opgemerkt wordt dat de hellingshoek afhangt van aan-
leg- en omgevingsfactoren. Deze kan voor elke leiding worden opgesteld. Met deze grafiek kan
een indruk van de gevoeligheid voor wijzigingen in de grootte parameters worden weergege-
ven.

Figuur 4.3 invloed wijziging in grootte γ in [kN/m3 ] en φ in [°] op spanning in de buiswand.

Figuur 4.4 invloed wijziging in grootte (fv + fz) in [mm] op spanning in de buiswand voor een stalen buis
met een diameter van 1200 mm.

In het TNO Herziening rekenfactoren en spanningscorrectiefactoren in NEN 3650 rapport (Vrou-
wenvelder, Dijkstra, Gresnigt, & Guijt 2003) is een onderzoek weergeven naar onder andere
welke parameters invloed hebben op de spanningen in de buisleidingwand. In dit rapport wor-
den dominante en niet-dominante parameters geïdentificeerd. Dit komt overeen met grote res-
pectievelijk kleine invloed op de spanningen van dit rapport. Wel zijn de zelfde parameters als
dominant  / grote invloed geselecteerd. De afleidingen zijn niet weergeven in het rapport.

In de voorliggende rapportage worden slechts de partiele parameters gepresenteerd. De gepre-
senteerde waarden zijn gebaseerd op diverse onderliggende onderzoeksrapporten. In deze on-
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derzoeksrapporten worden partiële parameters berekend gebaseerd op metingen van werke-
lijke spreiding in deze parameters. Hierdoor is een berekende spreiding gebaseerd op basis van
de partiële factoren een bruikbare methode.
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5 Spreiding in de grondparameters

5.1 Inleiding
Voor het berekenen van een leiding is het noodzakelijk dat de waarden van de grondeigen-
schappen ofwel parameters bekend zijn. Deze vertonen een spreiding rond een gemiddelde.
Om de waarde te bepalen die gebruikt kan worden in de berekening staat er een aantal moge-
lijkheden ter beschikking. De eerste mogelijkheid is dat de waarden worden ontleent aan tabel-
len. De meest gebruikte tabellen hiervoor zijn:
· Tabel B2 Representatieve waarden voor grondeigenschappen NEN9997:2012 (deze komt

overeen met tabel 1 Representatieve waarden voor grondeigenschappen van de NEN
6740).
Opgemerkt wordt dat de spreiding in de grondparameters in de tabellen is verwerkt door uit
te gaan van veilige waarden, ofwel ondergrenswaarden.

· Tabel B1 Grondeigenschappen (orde van grootte) NEN 3650-1:2012.

Een andere manier is dat een beschikbare database met waarden voor grondparameters ge-
bruikt wordt. Deze kan speciaal worden opgesteld op basis van grondmechanica proeven uit
boringen in het veld van het project. Indien aanwezig kan van een bestaande database gebruik
worden gemaakt. Dit kan voorkomen indien een leiding parallel ligt aan een dijkvak dat onder-
deel is van een versterkingsproject.

5.2 Toelichting op de gebruikte statistiek
De eigenschappen ofwel grondparameters zijn niet constant maar vertonen een spreiding. TNO
(2003). Door gebruik te maken van metingen is het mogelijk gemiddelde waarden met de bijbe-
horende grootte van de standaardafwijking te bepalen. Deze waarden zijn moeilijk uit de tabel
te halen of ontbreken. De spreiding of variatie van de eigenschappen van de grondparameters
kan in drie zaken worden verdeeld:
· Spreiding van de eigenschappen van de grond binnen de gekozen grondclassificatie.

In de norm wordt deze spreiding verwerkt door het toepassen van partiële belastingfactoren
· Ruimtelijke spreiding van de grondsoorten met bijbehorende eigenschappen langs de lei-

ding. Deze spreiding wordt door de norm verwerkt door het gebruik van partiële factoren
voor grondeigenschappen in verband met de ruimtelijke spreiding volgens tabel 5.2.

· Onzekerheid van de invloed van de grondeigenschappen in het berekeningsmodel.
Deze spreiding is verwerkt in de partiële factoren op grondmechanische parameters voor de
sterkteberekening van tabel 5.1.

Voor dit onderzoek is het van belang dat we van de relevante grondeigenschappen of parame-
ters de beschikking hebben over gemiddelde waarden met bijbehorende spreiding. Uitgangs-
punt is dat elke willekeurige verdeling van waarden wordt geschematiseerd tot een standaard
normale verdeling. Dit is een verdeling volgens de Gauss kromme. Wiskundig wordt dit weerge-
geven als volgt:

Het (rekenkundige) gemiddelde van een verzameling wordt aangeven met μx = ∫x fx (x) dx met
bijbehorende variatie σ2 = ∫ (x-μx)2 fx(x) dx. De standaard afwijking σ is de wortel uit de variatie.

Deze normale verdeling heeft als eigenschap dat de kans dat een waarde aanwezig is bekend
is, indien het gemiddelde en de standaardafwijking bekend is:
· 68,3% ten hoogste 1 keer de standaardafwijking van de verwachtingswaarde (het midden

van de verdeling);
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· 90,0% ten hoogste 1,64 keer de standaardafwijking van de verwachtingswaarde;
· 95,4% ten hoogste 2 keer de standaardafwijking af van de verwachtingswaarde;
· 99,7% ten hoogste 3 keer de standaardafwijking af van de verwachtingswaarde.

Grafisch is dit weergegeven in onderstaande grafiek (Bron: Google afbeeldingen):

Figuur 5.1 standaard normale verdeling

Voor een verzameling waarden [0;1] is het gemiddelde 0,5 en de standaard afwijking  ≈  0,5 / 3
= 0,17 omdat 0,5 + 3 * 0,17 ≈ 1,0 ( 99.7%).

Indien in de berekening de grootste waarde maatgevend is, dan wordt er een karakteristieke
waarde bepaald met als eigenschap dat 95% van de waarden kleiner of gelijk is aan deze
waarde. Anders gezegd: er is er slecht 5% kans dat de waarde groter is dan de karakteristieke
waarde. Indien in de berekening de kleinste waarden maatgevend zijn, wordt er een karakteris-
tieke waarde bepaald met als eigenschap dat 95% van de waarden groter of gelijk zijn aan deze
waarde. De keuze is gebaseerd op NEN 3650-1:2012 paragraaf 8.2.9 opmerking 1.

Om de onzekerheid over de grootte van de grondmechanica parameters te verdisconteren in de
berekening worden de partiële factoren toegepast. Deze zijn afhankelijk van de grootheid, het
soort berekening en het veiligheidsniveau dat vereist is.

5.3 Grondeigenschappen op basis van tabellen
Voor het berekenen van de spanningen in de leidingen worden de waarden uit tabel B.1
NEN 3650-1:2012 gebruikt. In de tabel is aangeven dat de te kiezen waarden afhankelijk zijn
van de gemeten conusweerstand ter plaatse. Hiermee wordt indirect duidelijk gemaakt dat de
keuze van de grootte van de grondparameters op basis van inzicht en lokale kennis of gege-
vens moet gebeuren. De in de tabel vermelde waarden zijn karakteristieke waarden van de
grootheden. Deze waarden zijn bepaald door meetreeksen te interpreteren en ervaring met be-
rekeningen gebaseerd op deze waarden.
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Tabel 5.1 Grondeigenschappen (orden van grootte) volgens de NEN 3650-1:2012

Om de onzekerheid over de grootte van de grondmechanica parameters te verdisconteren in de
berekening worden de partiële factoren toegepast. Deze worden ontleend aan tabel B2. De
grootte van de partiële factoren varieert van 1,1 tot 1,4 voor parameters, die betrekking hebben
op de spanningen in de buisleidingwand. De invloed van Cu heeft slecht betrekking op het even-
wicht draagvermogen van de grond onder de buis. Blijven over de invloed van het volumiek ge-
wicht van de grond γd, γn en de inwendige wrijvingshoek φ met een partiële factor van
slechts 1,1.

Tabel 5.2 Partiële factoren voor grondeigenschappen in verband met ruimtelijke spreiding volgens de NEN
3650-1:2012.

In de grondmechanica worden modellen gebruikt om de werkelijkheid na te bootsen. In dit on-
derzoek is dit de berekeningsmethode volgens Spangler voor de spanningen in de buisleiding-
wand. Deze modellen zijn een vereenvoudiging van de werkelijkheid. De resultaten kunnen
gunstiger dan wel ongunstiger zijn. Om deze onzekerheid af te dekken wordt een modelfactor
ingevoerd op de grondparameters. Deze is weergeven in de onderstaande tabel 5.3.
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Tabel 5.3 Partiële factoren op grondmechanisme parameters voor de sterkteberekening NEN3650-1:2012

Omdat er meestal weinig of niets bekend is over de werkelijke spreiding in de grondparameters
op basis van meetreeksen, kunnen de waarden van deze parameters voor de analyse worden
geschat. De gemiddelde waarde μ en de standaardafwijking σ berekend met behulp van de ka-
rakteristieke waarden in combinatie met de partiële belastingfactoren van de NEN 3650. De be-
rekeningswijze is weergegeven in onderstaande tabel 5.4:

parameter eenheid partiële
belastingfactor

gemiddelde waarde standaard afwijking

φ ° 1,1 φgemid = φkar / 1,1 φσ = (φkar – φgemid) / 1,64
γ kN/m3 1,1 γgemid = γkar / 1,1 γσ = (γkar – γgemid) / 1,64
fv uitvoering zakking mm 1,5 fVgemid = γkar / 1,5 fVσ = (fVkar – fVgemid) / 1,64
fz zetting mm 2,0 fZgemid = fZkar / 2,0 fZσ = (fZkar – fZgemid) / 1,64
μ* % 2,0 μgemid = μkar / 2,0 μσ = (μkar – μgemid) / 1,64
fm* - 2,0 fmgemid = fmkar / 2,0 fmσ = (fmkar – fmgemid) / 1,64

*) Alleen invloed op de spanning in de eerste twee jaar na aanleg van de leiding.
kar.  = karakteristiek.
gem.  = gemiddeld.
Tabel 5.4  Wijze van berekenen gemiddelde en standaardafwijking grondparameters NEN 3650-1:2012

5.4 Beschikbaarheid van grondgegevens
Voor deze thesis is gebruik gemaakt van een aanwezige en toegankelijke database van Delta-
res. Deze is in 1997-2003 opgesteld en gebruikt voor het toetsen van de stabiliteit van de
IJsselmeerdijken in Friesland. In bijlage 1 zijn relevante gegevens weergegeven uit het onder-
zoek dat destijds door GeoDelft (nu Deltares) (2003) is uitgevoerd in opdracht van het Wet-
terskip Fryslân. Omdat dit een lokale database is, komen de grondeigenschappen van de on-
dergrond beter overeen met de werkelijkheid dan waarden uit de normen.
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Figuur 5.2 ondergrond Noord Nederland met locatie van de aardbevingen en boringen(Google)

Het aardbevingsgebied ligt gedeeltelijk in een deel van Groningen dat opgeslibd is door de
Waddenzee. De dijkenbouw ving aan tussen het jaar 1000 en 1200. In die tijd stond de toenma-
lige Zuiderzee in direct contact met de Waddenzee. Zie figuur 5.2. De geologische opbouw van
het gebied is voor de gehele kustlijn van Groningen tot voorbij Stavoren bekend. Dit heeft tot
gevolg dat berekende gemiddelde waarden met bijbehorende spreiding van grondparameters
goed toepasbaar zijn voor de kust van Groningen ter hoogte van het aardbevingsgebied.

Beschikbaar is het originele rapport met de bijbehorende database met alle originele meetresul-
taten en de afleiding van de gemiddelden en de standaardafwijking. Deze zijn bepaald met be-
hulp van de theorie, opgesteld door de GeoDelft (Galle, 2001). Van belang zijn die parameters
die grote invloed hebben op de spanningen in de buiswand. In dit geval gaat het over het volu-
megewicht γ in [ kN/m3] en de inwendige hoek van wrijving in [°].

In de proevenverzameling is onderscheid gemaakt tussen de volgende grondlagen:
· Dijkmateriaal: geroerde grond, bestaande uit klei, zandige klei, humeuze klei of zand.
· Duinkerke: natuurlijk afgezette grondlagen bestaande uit klei of zandige klei.
· Holland veen;
· Kleileem: gestuwde afzettingen bestaande uit leem, vaak met zand en stenen.

Verder is onderscheid gemaakt tussen materiaal onder de dijk en materiaal naast de dijk.
Het materiaal onder de dijk is sinds lange tijd onderhevig aan een hogere terreinspanning en
zou theoretisch een hogere sterkte moeten hebben. De database bevat de resultaten van 126
monsters. De onderstaande parameters worden aan de database ontleend:
· Volume gewicht γ van de grond. Deze is voor dit project berekend;
· Hoek van inwendige wrijving φ. Deze is uit de tabel af te lezen;
· De cohesie c’ van de grond. Deze is uit de tabel af te lezen;
· De tabelwaarden (rood en cursief) zijn ontleend aan NEN 3650-1:2012 Bijlage B tabel B.1.

Grondeigenschappen Database Deltares
Weergegeven gemiddelde waarden (met standaard afwijking tussen haakjes)

grondlaag γn γd φ φ c’ c’ Cu

[kN/m3] [kN/m3] ° ° [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]
Tabel B1 klei
(vast)

19/20 19/20 25 - 5 - 50

Dijkmateriaal 16,54
(3,17)

- 29,83 24 4,55 2

Duinkerke
onder

16,77
(1,97)

- 34,00 27 0,09 0

Duinkerke
naast

16,52
(1,86)

- 29,95 32 2,83 0

Locatie van de
aardbevingen

Locatie van de
boringen
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Tabel B1
veen
(slap)

10 /12 10 / 12 15 - 1,0/2,5 - 10 / 20

Holland veen
onder

10,71
(1,08)

- 35,7/83,5 56 -3,12/-
92,6

0

Holland veen
naast

10,33
(3,73)

- 24,6/72,4 49
(23)

-0,14/-
13,79

0
(3)

zand 32 0
kleileem 16 12

Tabel 5.5 Grondeigenschappen Deltares database versus eigenschappen uit de norm

Uit tabel 5.5 blijkt dat het gebruik van bestaand databasemateriaal niet betekent, dat men een
volledig beeld heeft van de grondeigenschappen. Voor de grondsoort veen bleek het niet moge-
lijk een betrouwbare grootte van φ en c’ te bepalen op basis van de uitgevoerde triaxiaal proe-
ven. Om toch een waarde voor de grootte φ en c’ te verkrijgen zijn simple shear afschuifproe-
ven gedaan. Op basis van deze meetgegevens zijn indertijd door GeoDelft (2003) rekenwaar-
den vastgesteld. Deze waarden zijn vet en rood weergegeven. De simple shear waarden zijn
cursief vermeld tussen haakjes in de tabel 5.5.

5.5 Analyse verschil in grondparameters gebaseerd op tabel en database
Voor de grondparameters gebaseerd op tabellen is een normale verdeling te benaderen door
de waarde uit de tabel te definiëren als het gemiddelde en de bijbehorende materiaalfactor als
een maat voor de spreiding. Volgens paragraaf 5.3 is dan de standaardafwijking te bepalen. Bij
een factor is deze (1,1-1,0) / 3 ≈ 0,033 * gemiddelde waarde. Op deze wijze is het gemiddelde
en de karakteristieke waarde (95% onderschrijding) van het volumegewicht bepaald. In de data-
base zijn alleen de met water verzadigde volume gewichten (γn ) bepaald. De resultaten zijn ver-
meld in tabel 5.6.

Grondsoort: Dijkmateriaal Duin-
kerke on-
der

Duin-
kerke
naast

Hol-
land
Veen
onder

Holland
veen
naast

zand klei-
leem

Waarden gebaseerd op tabellen NEN 3650 in [kN/m3]
Volume ge-
wicht

20 20 20 10 / 12 10 / 12

Standaard af-
wijking

0,66 0,66 0,66 0,30 /
0,36

0,30 /
0,36

5% karakte-
ristieke
waarde

21,08 21,08 21,08  10,49
/12,59

 10,49
/12,59

Waarden gebaseerd op database Deltares in [kN/m3]
Volume ge-
wicht

16,54 16,77 16,52 10,71 10,33

Standaard af-
wijking

3,17 1,97 1,86 1,08 3,73

5% karakte-
ristieke
waarde

21,74 20,00 19,57 12,48 16,45

Tabel 5.6  Analyse verschil in volumegewicht gebaseerd op tabel en database

De hoek van inwendige wrijving is een afgeleide grootheid gebaseerd op een meting die geba-
seerd is op de combinatie van de verticale korreldruk met een bijbehorende horizontale schuif-
spanning. Deze metingen worden met een triaxiaal proefopstelling uitgevoerd. De hoek van in-
wendige wrijving (φ) wordt afgeleid uit het spanning traject van s’ en t’ uit de triaxiaal proeven.
De hoek van inwendige wrijving is de hoek van de lijn door de meetpunten met de horizontale
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as. Op de horizontale as wordt de verticale grondkorrelspanning ( s’) uitgezet tegen de schuif-
spanning (t’) op de verticale as. De verticale afstand tussen het snijpunt van de lijn door de
meetpunten met de verticale as en het nulpunt is een maat voor de cohesie.

Grondsoort: Dijkmateriaal Duin-
kerke on-
der

Duin-
kerke
naast

Hol-
land
Veen
onder

Holland
veen
naast

zand klei-
leem

Waarden gebaseerd op tabellen NEN 3650 graden°
Hoek van in-
wendige wrij-
ving

25,0 25,0 25,0 15,0 15,0

Standaard af-
wijking

0,83 0,83 0,83 0,50 0,50

5% karakte-
ristieke
waarde

26,35 26,35 26,35 15,81 15,81

Waarden gebaseerd op database Deltares in graden°
Hoek van in-
wendige wrij-
ving

29,83 34,50 29,95 35,70 -2,8

Standaard af-
wijking

1,25 2,35 2,80 35,65 1,60

5% karakte-
ristieke
waarde

31,88 38,35 34,54 94,16 -0,18

Tabel 5.7 Analyse verschil in hoek van inwendige wrijving gebaseerd op tabel en database

Uit de tabellen blijkt dat de beschikbaarheid van een database niet altijd waarden opleveren die
bruikbaar zijn voor de berekening van de initiële spanningen in de buisleidingwand. De karakte-
ristieke waarden van het volumegewicht van de kleigrond vertoont slechts een overschrijding
van 100% * (21,74 – 21,08) / 21,08 ≈ 3,13%. De karakteristieke waarde van het volumegewicht
van de veengrond vertoont een overschrijding van 100% * (16,45 – 12,59) / 12,59 ≈ 30,66%. De
waarde voor de hoek van inwendige wrijving vertoont een nog grotere spreiding, namelijk
100% * (38,35 – 26,35) / 26,35 ≈ 45,55 %!
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6 Spreiding uitwendige en inwendige belas-
tingen op de buisleiding

6.1 Inleiding
Leidingen worden berekend op uitwendige en inwendige belastingen. De belastingen kunnen
langdurig aanwezig zijn maar ook tijdelijk afwezig. De belangrijkste uitwendige belasting is de
verkeersbelasting. De belangrijkste inwendige belastingen zijn inwendige druk en temperatuur.
Bij een deel van de leidingen zijn deze belastingen veruit maatgevend. Dat wil zeggen dat de
sterkte van de leiding wordt bepaald door deze belastingen ten opzichte van de belastingen
vanuit de grond.

Voor het bepalen van de kans op schade tijdens aardbevingen is het noodzakelijk om te weten
wat de kans is dat een belasting aanwezig is. Deze kans kan bijvoorbeeld berekend worden of
worden ingeschat op basis van fluctuaties in de werkdruk bij inwendige druk.

6.2 Verkeersbelasting
De centrale vraag bij verkeersbelasting boven de buisleiding in combinatie met aardbevingsbe-
lasting is: hoe groot is de kans dat een voertuig met maximale asbelasting aanwezig is boven
de leiding tijdens de aardbeving. Deze vraag wordt uitgewerkt voor drie wegtypen. De resulta-
ten zijn weergegeven in tabel 5.1. De berekende kans is de kans dat de gemiddelde waarde
aanwezig is.

Uitgangspunten kansberekening:
· Landweg, aantal auto’s per 24 uur: 100 (aanname);
· Provinciale (N weg), aantal auto’s per 24 uur: 10.000 (aanname);
· Rijksweg, (A weg) aantal auto’s per 24 uur: 100.000 (aanname);
· Aanname kansverdeling is homogeen over de tijd;
· Aanname verdeling maximale aslast in wegverkeer is normaal verdeeld;
· Zwaarte klasse schade: Consequence klasse CC2;

° herhalingstijd Serious Damage 550 jaar;
° herhalingstijd Near Collapse 1300 jaar;

· Duur van de aardbeving is TC-TB = 0,25 seconden;
· Berekening kans aanwezigheid voertuig boven de buisleiding tijdens een aardbeving:

Duur dat een auto op de buis aanwezig is / duur van de beving
≤ [(auto per 24 uur)*(365 * herhalingstijd)] / [(24*3600*)*1/(Tc-Tb)*(365*herhalingstijd)]

Kans op aanwezigheid verkeersbelasting boven buisleiding tijdens aardbeving [fractie]
Serious Damage Near Collapse

Landweg 2,89 * 10-4 2,89 * 10-4

N-weg 2,89 * 10-2 2,89 * 10-2

A-weg 2,89 * 10-1 2,89 * 10-1

Tabel 6.1 Kans op aanwezigheid verkeersbelasting boven buisleiding tijdens aardbeving

Opmerkingen:
In NEN 3650-1:2012 figuur C.16 –Overzicht in rekening te brengen laststelsel wordt voor een N
weg aangeven welk laststelsel aangehouden moet worden. In figuur C.17- verkeersbelasting
volgens NEN-EN 1993-1 kan afhankelijk van de diepte en diameter een vlaklast afgelezen wor-
den waarmee de kruin van de buisleiding wordt belast.
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Voor alle wegen geldt dat er een leiding in de berm van de weg kan liggen. Voor de leidingen in
de berm van een weg en in het veld is de kans dat de verkeersbelasting aanwezig is tijdens de
maximale intensiteit van een aardbeving met een duur van hooguit 0,25 seconden (waarde TC –
TB) verwaarloosbaar klein. De belasting in de berm is slechts incidenteel aanwezig. De kans dat
de berm belast is tijdens een aardbeving met een duur van 0,25 seconden en een herhalingstijd
van minimaal 550 jaar is verwaarloosbaar. Voor de toetsing op aardbevingsbelasting is het niet
noodzakelijk deze verkeersbelasting mee te nemen in de toetsing.

De invloed van de spreiding in de tijd heeft weinig invloed op de kans van voorkomen. De kans
in de spits neemt toe maar neemt af buiten de spits. De invloeden compenseren elkaar.

De kans dat een auto aanwezig is boven de buisleiding is voor beide herhalingstijden het
zelfde. Het gaat namelijk om de kans dat op de dag van de aardbeving zelf, een auto zich bo-
ven de leiding bevindt tijdens de aardbeving. Bij een homogene verdeling van het verkeer is
deze gelijk. Alleen de kans van optreden van een krachtiger aardbeving neemt af.

Kans op een aardbeving met verkeersbelasting boven buisleiding tijdens aardbeving [fractie]
Serious Damage Near Collapse

Landweg 5,26 * 10-6 2,22 * 10-7

N-weg 5,26 * 10-4 2,22 * 10-5

A-weg 5,26 * 10-3 2,22 * 10-4

Tabel 6.2 Kans op aardbeving met aanwezigheid verkeersbelasting boven buisleiding tijdens aardbeving

De verkeersbelasting heeft een grote spreiding wat aslasten betreft. Een personenwagen weegt
tussen de 750 en 1.500 kg. Terwijl het gewicht van een megatrailer met een lengte van 25,25 m
kan oplopen tot 60.000 kg. De bijbehorende aslasten variëren van 0,4 ton tot 8,0 ton dus een
factor 20! Voor de analyse wordt de verdeling van de verkeersbelasting qverkeer als normaal ver-
deeld aangenomen, zodat de onderstaande belastingaanname kan worden opgesteld:
· Kans op aanwezigheid verkeersbelasting op de buis volgens tabel 5.1
· Gemiddelde verkeerbelasting = 0,50 * qverkeer

· Standaard afwijking verkeersbelasting = 0,17 * qverkeer

6.3 Inwendige drukbelasting
Bij een leiding met inwendige druk komt het voor dat de inwendige druk sterk varieert in grootte
in de tijd en dat de leiding zelf drukloos wordt. Het drukloos zijn van de leiding kan in een aantal
gevallen veruit maatgevend zijn voor het dimensioneren van de leiding ten opzichte van de situ-
atie met inwendige druk. De maximale bedrijfsdruk is P0 in [N/mm2].

Het kan dus zijn dat voor het toetsen van de sterkte van de leiding op aardbevingsbelastingen
het van belang is of er druk heerst in de leiding. De kans op afwezigheid van inwendige druk
wordt voor de analyse op 10% aangenomen. De drukverdeling is normaal verdeeld zodat de
onderstaande belastingaanname kan worden opgesteld:
· Kans op afwezigheid inwendige druk =1,00 * 10-1

· Gemiddelde inwendige druk = 0,50 * P0

· Standaardafwijking = 0,17 * P0
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7 Samenvatting en resultaat invloed para-
meters op de initiële spanningen

In dit eerste deel worden de eerste twee onderzoeksvragen beantwoord:
· Hoe kan de gemiddelde initiële spanning in de leidingwand worden bepaald?
· Hoe kan de standaardafwijking van de gemiddelde initiële spanning worden bepaald?

Het antwoord op beide vragen bestaat uit twee tabellen 7.1 en 7.2. In deze tabellen zijn de ge-
middelde waarde met bijbehorende standaardafwijking van parameters opgenomen. Met deze
waarden van de parameters is het mogelijk de gemiddelde en standaard afwijking van de span-
ningen te berekenen. Daarnaast is ook voor belasting een gemiddelde waarde met bijbeho-
rende standaardafwijking bepaald gebaseerd op aannames.

Uit paragraaf 4.9 blijkt dat slechts enkele parameters een significante invloed hebben op de
spanningen in de buisleidingwand. De oorzaak ligt in het feit dat slechts enkele parameters een
bijdrage leveren aan de bovenbelasting op de buis. Dit zijn het volumegewicht γ, hoek van in-
wendige wrijving φ en de grootte van de zakkingen fv en fz. en de klink factor μ. Toename van
de grootte van de hoeken α, β en γ van de theorie van Spangler leidt tot afname van spannin-
gen in buisleidingen omdat de moment coëfficiënten bij toenemende grootte afnemen zoals ta-
bel 4.1 laat zien. Voor het gemiddelde en de standaardafwijking kunnen onderstaande waarden
en berekeningsmethoden worden gehanteerd.

Hoek NEN 3650
karakteris-

tiek

Gemid-
delde

waarde

Standaard
afwijking

toelichting

μ + 1,64 * σ μ σ
α 180° 180° 0° keuze
β 70° 50° 12,2° werkelijke waarde door berekening te bepalen
γ 120° 90° 18,3° aanname

Tabel 7.1 Spreiding in hoeken voor de  theorie van Spangler

parameter eenheid partiële
belastingfactor

gemiddelde waarde standaard afwijking

φ ° 1,1 φgemid = φkar / 1,1 φσ = (φkar – φgemid) / 1,64
γ kN/m3 1,1 γgemid = γkar / 1,1 γσ = (γkar – γgemid) / 1,64
fv uitvoering zakking mm 1,5 fVgemid = γkar / 1,5 fVσ = (fVkar – fVgemid) / 1,64
fz zetting mm 2,0 fZgemid = fZkar / 2,0 fZσ = (fZkar – fZgemid) / 1,64
μ* % 2,0 μgemid = μkar / 2,0 μσ = (μkar – μgemid) / 1,64
fm* - 2,0 fmgemid = fmkar / 2,0 fmσ = (fmkar – fmgemid) / 1,64

*) Alleen invloed op de spanning in de eerste twee jaar na aanleg van de leiding.
kar.  = karakteristiek.
gem.  = gemiddeld.
Tabel 7.2  Wijze van berekenen gemiddelde en standaardafwijking grondparameters

De invloed van de parameters ongedraineerde schuifspanningen Cu, effectieve cohesie van de
grond c’ de verticale beddingconstante k v;bodem wordt gebruikt om te toetsen of het verticale
draagvermogen van de grond onder de buisleiding voldoende is om de buis te ondersteunen.
Uitgangspunt is dat deze niet zakt ten opzichte van de grond naast de buis. Bij veldstrekkingen
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met geringe zakkingen maakt de verticale grondreactie altijd evenwicht met de bovenbelasting.
Zo niet dan is de buisleiding gaan zakken. De maximaal mogelijke verticale grondreactie of wel
het evenwichtdraagvermogen Pwe is hier in de regel vele malen groter dan de bovenbelasting.

Beschikbare gegevens op basis van grondmechanisch onderzoek leveren niet altijd een reduc-
tie op van grootte in parameters met een gunstige invloed op de spanningen in de leidingen.
Het maken van een berekening op basis van grondparameters uit tabellen is verantwoord. Ze-
ker omdat vaak geen grondonderzoek beschikbaar is of niet wordt uitgevoerd.

Kans op verkeer boven de buis tijdens een aardbeving is afhankelijk van het type verkeersweg.
Kans op aanwezigheid van druk in de leiding is afhankelijk van de functie van de leiding. Bij een
permanent in gebruik zijnde leiding kan dit oplopen tot 100%. Voor dit onderzoek wordt 90%
aangehouden. De kans verdeling is toegelicht in hoofdstuk 6.
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Deel 2

In deel 2, welke de hoofdstukken 8 tot en met 13 omvat wordt uitgezocht welke belastingen tij-
dens een aardbeving op de buisleiding werken. In de hoofdstuk 8 wordt de belasting door de
aardbeving uitgewerkt. In hoofdstuk 9 worden de eigenschappen van de grondsoorten meege-
nomen. De invloed van de hoek van inval en soort aardbevingsgolf (hoofdstukken 10 en 11) en
invloed wel- of niet-gesegmenteerd zijn (hoofdstuk 12) van de leiding wordt meegenomen. In
hoofdstuk 13 worden conclusie en resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

In dit deel worden de onderzoeksvragen 3 en 4 uitgewerkt:
· Hoe berekenen we de spanningstoename in de leidingwand als gevolg van een aardbeving?
· Hoe kan de standaardafwijking en de gemiddelde spanningstoename als gevolg van aard-

bevingen worden bepaald?
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8 Afleiding formules aardbevingsbelastin-
gen

Om de buisleidingen te kunnen toetsen op aardbevingsbelasting is het noodzakelijk formules en
berekeningsmethoden ter beschikking te hebben waarmee de belasting van een aardbeving op
de buisleiding kan worden berekend. In dit hoofdstuk zijn formules gekozen waarmee dit moge-
lijk is. In de hoofdstukken daarna zijn de benodigde parameters voor het maken van de bereke-
ningen uitgezocht.

8.1 Uitwerking van de aardbevingsbelasting
In dit hoofdstuk wordt gestart met een korte analyse van de aardbevingsgolven. Vervolgens
worden met behulp van eenvoudige benaderingen de aardbevingsgolven beschreven, waarna
de modellering van de golven in formulevorm wordt toegelicht. Vervolgens wordt op basis van
het golfbelastingmodel de maatgevende grondversnelling bepaald.

Het onderzoek richt zich op zowel continue leidingen (materiaal staal en PE) als op gelede lei-
dingen (materiaal Asbest Cement, Beton, PVC en GVK). De spanningen ten gevolge van de
aardbevingen worden bepaald voor rechte veldstrekkingen.

8.2 Modellering van de aardbeving
Aardbevingen generen vier soorten golven. Volumegolven bestaan uit druk- en schuifgolven.
De oppervlaktegolven worden aangeduid als Love en Rayleigh golven. Voor de Nederlandse
situatie worden deze oppervlaktegolven verwaarloosd. De reden daarvoor is dat de optredende
versnellingen en tijdelijke grondverplaatsingen te gering zijn ten opzichte van de optredende
versnellingen en tijdelijke grondverplaatsingen ten gevolge van de grondgolven.

De theorie van de golven is ontleend aan NEN-EN 1998-4:2007 Eurocode 8 bijlage B en Kruse
& Hölscher (2010) Schade aan buisleidingen door Aardbevingen. De gebruikte formules zijn
ontleend aan bijlage C.

De optredende druk- en schuifgolven worden benaderd met een opgelegde verplaatsing van de
grond rondom de leidingen in de vorm van een sinus of een rechthoekige blok. Het werkelijke
gedrag van de grond is meer complex. Voor het doel van deze studie wordt er van uitgegaan
dat deze benaderingen voldoende nauwkeurig zijn. Het feit dat er uiteindelijk een probabilisti-
sche benadering wordt toegepast maakt het mogelijk de onzekerheden of de aangenomen be-
naderingen mee te nemen in het resultaat.

8.3 Drukgolven (Compressie of P golven)
Bij deze golven is de beweging van de gronddeeltjes evenwijdig aan de voortplantingsrichting
van de golf (vergelijkbaar met geluidsgolven). Deze golven worden aangeduid als longitudinale
golven. Een leiding met een as evenwijdig aan de voortplantingsrichting ondervindt trek- en
drukspanningen terwijl een leiding met een as loodrecht op de voortplantingsrichting een wisse-
lende kromming ondergaat.
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Figuur 8.1  Weergave vervormingen in de buisleiding als gevolg van drukgolven met een richting van
voortplanting evenwijdig aan de as van de leiding.

8.4 Schuifgolven (Shear of S golven)
Bij deze golven is de beweging van de gronddeeltjes loodrecht op de voortplantingsrichting van
de golf (vergelijkbaar met trillingen in een snaar). Deze golven worden aangeduid met transver-
sale golven. Een leiding met een as evenwijdig aan de voortplantingsrichting ondergaat een
wisselende kromming. Een leiding met een as loodrecht op de voortplantingsrichting ondervindt
trek- en drukspanningen.

Figuur 8.2 Weergave vervorming van de buisleiding als gevolg van longitudinale golven

8.5 Eigenschappen van de aardbeving
De belasting van de aardbeving wordt gekenmerkt door twee dominante invoerparameters:
De PGA peak ground acceleration (horizontale grondversnelling) ag [m/s2]
De PGD peak ground displacement (horizontale tijdelijke grondverplaatsing)  dg [m]

Op basis van deze twee parameters zijn de grondsnelheid en de periode van de aardbevings-
golven te benaderen:
De hoeksnelheid ω = √ ( ag  / dg ) [rad/s]
Peak soil velocity  ν = ω * dg [m/s]
Periode van de aardbevingsgolf T = 2 * π / ω [s]

8.6 Eigenschappen van drukgolven
De snelste golven zijn de drukgolven. Deze worden ook wel aangeduid als Compressie of P
golven. Bij drukgolven bewegen de gronddeeltjes evenwijdig aan de voortplantingsrichting van
de aardbevingsgolven. De voortplantingssnelheid en golflengte worden benaderd met:
Drukgolfsnelheid Cp =√ M/ρ  [m/s]
Golflengte drukgolven λp = Cp * T  [m]	
Volumegewicht van de grond ρ  [kg/m3]
Oedemetermodulus M  [kN/m2] of [kPa]

8.7 Eigenschappen van schuifgolven
De maatgevende golven zijn de schuifgolven ook wel Shear of S golven genoemd.
Bij schuifgolven bewegen de gronddeeltjes loodrecht op de voortplantingsrichting van de aard-
bevingsgolven. De voortplantingssnelheid en golflengte worden benaderd met:
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Schuifgolfsnelheid Cs =√ G/ρ [m/s]
Golflengte  Schuifgolven λs = Cs * T [m]
Volumegewicht van de grond ρ [kg/m3]
Glijmodulus G [kN/m2] of [kPa]

Omdat de waarde van M (Oedemetermodulus) groter is dan G (Glijmodulus) volgt uit de formu-
les dat de golfsnelheid van de drukgolven groter is dan van de schuifgolven. Met ander woor-
den de drukgolven komen als eerste aan. De golflengte van de drukgolven is dan ook groter
dan van de schuifgolven.

8.8 Maatgevende grondversnellingen Case studie
De horizontale grondversnellingen (PGA) als gevolg van geïnduceerde aardbevingen worden
ontleend aan figuur 8.3. Figuur 8.3 laat zien dat de versnellingen (PGA) als isolijnen rondom het
centrum van de gaswinning (Loppersum) zijn gemodelleerd. De waarde van de horizontale
grondversnelling neemt af naarmate de afstand tot het centrum toeneemt.  Voor een vijftal loca-
ties zijn op basis van figuur 8.3 de versnellingen (PGA) met bijbehorende verplaatsingen (PGD)
bepaald. Het betreft locaties die in deze studie als voorbeeld dienen om het effect van de aard-
bevingen op de buisleidingen inzichtelijk te maken.

Bron: Memo NEN ten behoeve van de Minister van Economische Zaken:
Voorlopige ontwerpuitgangspunten voor nieuwbouw en verbouw onder aardbevingsbelasting
ten gevolge van de gaswinning in het Groningerveld van 15 mei 2014 (revisie1, 23 mei 2014).

Figuur 8.3 Overzicht aan te houden versnellingen voor diverse locaties

Loppersum

Groningen

Oostwold

Odoorn

Delfzijl
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In tabel 8.1 zijn de waarden weergegeven van de voorbeeld locaties die in deze studie zijn ge-
bruikt.

Near Collapse Serious Damage
locatie versnelling PGA PGD PGA PGD

1 2 3 4 5 6 7
[g] [m/s2] [m/s2] [m] [m/s2] [m]

Delfzijl 0,30 2,94 4,7 0,031 3,5 0,020
Loppersum 0,42 4,12 6,5 0,040 4,9 0,032
Groningen 0,22 2,16 3,4 0,019 2,6 0,015
Oostwold 0,14 1,37 2,2 0,014 1,6 0,011
Odoorn 0,10 0,98 1,6 0,010 1,2 0,007

Tabel 8.1  Overzicht versnellingen voor diverse locaties

Toelichting op tabel 8.1:
Kolom 2 en 3 betreft de representatieve waarden die aan de hand van figuur 8.3 zijn bepaald.
Voor het berekenen van de versnellingen in [m/s2] is de verticale versnelling g = 9,81 m/s2 aan-
gehouden. Voor de locatie Odoorn nabij Emmen is een versnelling van 0,1 g aangenomen.

De Uiterste Grenstoestanden Near Collapse en Serious Damage zijn gedefinieerd in de euro-
code NEN-EN 1998 Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies en wor-
den verder toegelicht in het hoofdstuk 16 veiligheidsfilosofie. Met andere woorden de represen-
tatieve waarden dienen te worden vermenigvuldigd met een factor.

Voor grenstoestand Near Collapse (kolom 4) is voor de  PGA (Peak Grond Acceleration) een
1,58 factor toegepast op de versnelling van kolom 3. Voor de grenstoestand Serious Damage is
voor de PGA een 1,18 factor toegepast op de versnelling van kolom 3.

Deze factoren zijn ontleend aan tabel 1 van Memo ten behoeve aan het ministerie van Econo-
mische Zaken van het Nederlands Normalisatie Instituut 15 mei 2014 (revisie 1, 23 mei 2014).
Aangehouden Consequence class is CC1B. De waarden van PGD (kolommen 5 en 7) zijn bere-
kend met behulp van paragaaf 5.5 van de Handreiking versie 3 tabel 5.3.

De vermelde waarden in tabel 8.1 voor de situatie Near Collapse en Serious Damage zijn ka-
rakteristiek waarden voor de PGA en PGD. Dat wil zeggen er is een 95 % kans dat de optre-
dende waarden niet worden overschreden.

Voor een probabilistisch analyse is het noodzakelijk dat zowel het gemiddelde van de PGA,
PGD bekend is als de bijbehorende standaardafwijking. Hiertoe is in deze thesis gebruik ge-
maakt van het Deltares rapport (2013) Effecten geïnduceerde aardbevingen op het Gasunie-
netwerk in Groningen (tabel 4.1) weergegeven waarin de uiterste waarden zijn geven voor  68%
( 1σ) betrouwbaarheid van PGA waarde. De waarde zijn afhankelijk van de zwaarte van de be-
ving uitgedrukt in magnitude.

Piekversnelling PGA [m/s2] Pieksnelheid [m/s]
1 2 3 4 5 6 7

Magnitude mediaan mediaan
+1 *σ

mediaan
+1,64 * σ

mediaan mediaan
+1 * σ

mediaan
+1,64 * σ

3,5 0,73 1,53 2,04 0,015 0,03 0,04
5 2,22 4,63 6,17 0,120 0,24 0,32
6 4,18 8,72 11,62 0,350 0,71 0,94

Tabel 8.2 Piekwaarden versnellingen en snelheid als functie moment magnitude

In tabel 8.2 is de mediaan de middelste waarde van de meetreeks. Deze kan afwijken van het
gemiddelde μ.  De standaarddeviatie is gelijk aan de standaardafwijking σ.
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Door middel van interpolatie van de PGA waarden uit tabel 8.2 kan een gemiddelde en stan-
daardafwijking worden geschat voor de voorbeeld locaties. De resultaten van deze interpolatie
zijn weergegeven in de tabel 8.3.

locatie Versnelling PGA
1 2 3 4

[m/s2] [m/s2] [m/s2]
Karakteristieke waarde gemiddelde standaard afwijking

Delfzijl 2,94 1,05 1,15
Loppersum 4,12 1,48 1,61
Groningen 2,16 0,77 0,85
Oostwold 1,37 0,49 0,54
Odoorn 0,98 0,35 0,38

Tabel 8.3 Schatting van gemiddelde en standaard afwijking van de PGA

De spreiding in de maximale grondverplaatsing, PGD of ag, wordt uitgewerkt in hoofdstuk 9.
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9 Grondeigenschappen

9.1 Grondeigenschappen
De eigenschappen van de aardbevingsgolven worden vooral bepaald door de globale grondge-
steldheid van het terrein ter plaatse. Van het belang zijn de glijmodulus G en de Oedemetermo-
dulus M. De glijmodulus G is een maat voor de stijfheid van de grond tegen afschuiven. De Oe-
demetermodulus M is vergelijkbaar met de compressiemodulus K plus 3/4G en is een maat
voor de stijfheid van de grond met de invloed van het vrijwel niet te comprimeren grondwater.
De compressiemodulus (K) is gelijk aan de horizontale stijfheid E2 van de grond rondom de
buis.

De waarden van G en K kunnen in het veld door sonderingen worden bepaald. Indien geen
sonderingen beschikbaar zijn kunnen met behulp van de waarden uit tabel 2.B van de NEN
9997-1:2011 de grootheden worden berekend. Indien er een gelaagde grondopbouw aanwezig
is, moet gerekend worden met de grondeigenschappen van de laag waarin de buisleiding ligt.
De waarden voor G100 en M100 zijn genormeerd voor 100 kPa. De in rekening te brengen G
en M modulus hangt af van de verticale korrelspanning σk ter hoogte van de buisleiding volgens
onderstaande formules:

· Glijmodulus G = ( 100 / σk ) 0,67 * G100 [kPa]
· Compressiemodulus K = ( 100 / σk  ) 0,67 * K100 [kPa]
· Oedemetermodulus M = K + ¾ * G [kPa]

De eigenschappen van de aardbevingsgolven worden bepaald door de grondeigenschappen
van de bovenste 30 à 40 meter. Het gaat om het gewogen gemiddelde van de golfsnelheden
van de lagen van de bovenste grondlagen. Per laag wordt op basis van de grootte G en K met
de formules uit hoofdstuk 8 de golfsnelheid bepaald. De bijdrage van de laag wordt vermenig-
vuldigd met de laagdikte en gesommeerd. De lokale golfsnelheid is dan de gesommeerde
waarde gedeeld door de gezamenlijke dikte van de bovenlaag wat een gewogen gemiddelde
waarde oplevert. Hiermee kan met behulp van de formules van paragrafen 8.6 en 8.7 de golf-
lengte en golfsnelheid van de aardbeving berekenen. Deze zijn weer nodig om de belasting de
buisleiding ten gevolge van een aardbeving te bepalen (hoofdstuk 11).

9.2 Berekenen van de maximaal mogelijke horizontale grondwrijving
Bij aardbevingsgolven evenwijdig aan de buisleiding as is de wrijving tussen de grond die ver-
plaatst ten opzichte van de buiswand van belang. De horizontale grondwrijving tussen de grond
en buisleidingwand die maximaal kan worden ontwikkeld wordt berekend volgens NEN 3650-
1:2012 bijlage C artikel 4.5.2 met de formule. τmax = [(1 + K ) / 2 * σk  * tan δ  + 1,0 * a [N/mm2].
K = (1 – sin φ) is de verhouding van de verticale en horizontale korreldruk en volledige bijdrage
van de adhesie a. De wrijving tussen de grond en de buiswand bereikt een maximale waarde bij
een verplaatsing die afhankelijk is van de grondsoort. Deze verplaatsing wordt ontleend aan
NEN 3650-1:2012 tabel artikel C4.5.1.

9.3 Statische horizontale grondreactie, elasticiteitsmodulus E2
Bij aardbevingsgolven loodrecht op de buisas speelt de horizontale grondweerstand een rol.
Deze weerstand bepaalt in hoeverre de buis meebeweegt met de grond. Bij een zeer slappe
buis in zeer stijve grond wordt de buis gedwongen met de grond mee te verplaatsen. Een zeer
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stijve buis in slappe grond verzet zich tegen de opgelegde verplaatsing door de aardbevings-
golf. De horizontale grondreactie op de buis is begrensd tot horizontale evenwicht draagver-
mogen.

De statische horizontale grondreactie wordt berekend volgens NEN 3650-1:2012 bijlage C arti-
kel 4.3.3 Horizontaal beddingconstante (lateraal) en artikel C 4.4.3 Horizontaal evenwichts-
draagvermogen. Volgens figuur C.8 uit NEN 3650 is het verloop van de horizontale grondreac-
tie qh een exponentieel verloop. Voor de berekeningen wordt dit verloop geschematiseerd tot
een bilineair verloop met een elasticiteitsmodulus van de grond E2 en een maximum grootte
van de horizontale grondreactie qhmax. (zie uitwerking onderzoek invloed parameters op de initi-
ele spanningen paragraaf 4.5 horizontale gronddruk).

De grootte van E2 en qhmax kan worden beïnvloed door vast te leggen bij welk percentage van
de verplaatsing qhmax optreedt. In figuur 9.1 is hiervan een voorbeeld gegeven voor een kunst-
stof leiding met een diameter van 200 mm en grondsoort klei

Figuur 9.1  Grootte E2 als functie van horizontale gronddruk qh en horizontale verplaatsing

Voor zandgrond is het horizontaal evenwicht draagvermogen gelijk aan:
qhe = Kq * σ’k + 0,7 * α * Kc * c’

met
qhe [N/mm] horizontaal evenwichtsdraagvermogen = qhmax

Kq [-] belastingcoëfficiënt volgens Brinch Hansen
Kc [-] belastingcoëfficiënt volgens Brinch Hansen
σ’k [kN/m2] verticale korrelspanning
α [-] coëfficiënt open ontgraving 0,6 en doorpersing 1,0.
c’ [kN/m2] effectieve cohesie van de grond

Voor klei en veen (snelle deformatie, ongedraineerd).
qhe = 0,7 * α * Kcu * cu

met
qhe [kN/m2] horizontaal evenwichtsdraagvermogen = qhmax

cu [kN/m2] ongedraineerde cohesie van de sleufaanvulling (ongedraineerde
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schuifsterkte)
α [-] coëfficiënt open ontgraving 0,6 en doorpersing 1,0
Kcu [-] belastingcoëfficiënt volgens Brinch Hansen.

9.4 Dynamische horizontale grondreactie, elasticiteitsmodulus E2dyn
Bij aardbevingen treden in de grond naast de buisleiding grotere horizontale verplaatsingen op
dan bij gebruik van de leiding. De optredende verplaatsingen kunnen zo groot worden dat het
horizontaal gronddraagvermogen wordt benaderd dan wel wordt overschreden (Zie vorige para-
graaf). Daarnaast is het tijdsbestek waarin de verplaatsing optreedt zeer kort. Dit heeft een aan-
tal gevolgen.

Ten eerste wijzigt de grootte van E2 omdat de optredende verplaatsing toeneemt. De grootte
van E2 neemt af, terwijl qhe toeneemt. Echter door het korte tijdspanne waarin de opgelegde
verplaatsing plaatsvindt, vergelijkbaar met een stootbelasting, wordt de waarde van E2 en qhe

hoger dan statische waarde.

Voor het bepalen van E2dyn is  gebruik gemaakt van een 2D eindig elementen model (Plaxis).
Het betreft een model waar voor een aantal grondsoorten één aardbevingssignaal en twee buis-
dismeters E2dyn is berekend. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 3 en tabel 9.1.

De contacthoek tussen de buisleiding en de horizontale grondbelasting wijzigt. Normaal be-
draagt deze 120° De contacthoek voor de horizontale aardbevingsbelasting QHbeving belasting op
ringdoorsnede neemt tot 180°. Deze aanname is gebaseerd op de NPR 3659 paragraaf 5.2.15
en wordt ondersteund door de Plaxis berekeningen uit bijlage 3.

PGD con-
tact
hoek γ

qhe ver-
hou-
ding
qhe

E2
kN/m2

ver-
hou-
ding
E2

DN 1200 zand waarden berekend op basis van NEN 3650 met tri-lineair verloop
statisch 0,031 m Qh 130 kN/m 120° 125,1 kN/m2 1,00 4.035 1,00
statisch 0,020 m Qh 120 kN/m 120° 115,5 kN/m2 1,00 5.775 1,00

DN 1200 zand waarden berekend op basis van Plaxis model
statisch Qh 124 kN/m 120° 119,2 kN/m2

dynamisch  0,031 m Qh;piek 193 kN/m 180° 161,0 kN/m2 1,29 5.194 1,29
dynamisch  0,020 m Qh;piek 171 kN/m 180° 142,5 kN/m2 1,23 7.125 1,23

DN 200 zand waarden berekend op basis van NEN 3650 met een tri-lineair verloop
statisch 0,031 m Qh 31 kN/m 120° 179,0 kN/m2 1,00 5.774 1,00
statisch 0,020 m Qh 36 kN/m 120° 207,8 kN/m2 1,00 10.390 1,00

DN 200 zand waarden berekend op basis van Plaxis model
statisch Qh 43,7 kN/m 120° 252,3 kN/m2

dynamisch 0,031 m Qh;piek 84,6 kN/m 180° 423,0 kN/m2 2,36 13.645 2,36
dynamisch 0,020 m Qh;piek 77,0 kN/m 180° 385,0 kN/m2 1,85 19.250 1,85

Tabel 9.1 Overzicht berekende waarden van de statische en dynamische beddingconstante E2

De verhoogde horizontale eenzijdige gronddruk op de ringdoorsnede is bepaald met de resulta-
ten van bijlage 3. De horizontale gronddruk qh aardbeving = E2dyn * PGD. De overige belastingen
worden aan de Sigmaberekening ontleend die in bijlage 4 zijn opgenomen. Indien de dynami-
sche horizontale veerstijfheid niet bekend is, kan deze worden benaderd door de statische hori-
zontale veerstijfheid met factor 1,2  tot 2,3 te vermenigvuldigen afhankelijk van de diameter van
de buisleiding en grootte PGD. Dit is gebaseerd op de resultaten tabel 9.1 laatste kolom.

Bij de berekeningen met behulp van het Plaxis model aan de dynamische horizontale Elasticiteit
modules tijdens passeren van een aardbevingsgolf is gebruik gemaakt van het signaal Huizinge
(Event 6) weergegeven in de onderste figuren van figuur 10.1 Hoofdstuk 10.
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9.5 Waarden van grondparameters op basis van literatuur
Omdat er leidingen in ondiepe ondergrond liggen, wordt de aardbevingsbelasting bepaald door
grondeigenschappen in de bovenste grondlagen direct boven en onder de buisleiding. Voor het
toetsen van de leiding op aardbevingsbelasting is het noodzakelijk de lokale grondmechanische
parameters beschikbaar te hebben. Vaak zijn deze niet beschikbaar. Om toch een uitspraak te
kunnen doen kan van de onderstaande benaderingen gebruik gemaakt worden.

Nodig voor het berekenen van aardbevingen zijn de onderstaande grondparameters:

Gmax [kN//m2] glijmodulus (dynamische of kleine schuifrek)
Mmax [kN//m2] compressiemodulus
γ [kN/m3] volumieke massa

met de afgeleide parameters:
Cp  [m/s] drukgolfsnelheid
Cs [m/s] schuifgolfsnelheid

Indien geen waarden van de lokale schuifgolfsnelheid bekend zijn, is het mogelijk een eerste
benadering op basis van de Handreiking (2014)  te maken. Hiervoor wordt als volgt uit de co-
nusweerstand een schatting gemaakt:
Zand: Gmax  = 10 * qc

Klei/veen: Gmax   = 20 * qc

Op deze wijze bepaalde parameters kunnen worden ontleend aan onderstaande richtwaarden
van de Glijmodulus:
Zand, los gepakt 100.000 [kPa]
Zand, matig gepakt 300.000 [kPa]
Klei, matig zandig   20.000 [kPa]
Potklei   60.000 [kPa]

Het volumegewicht γ kan worden ontleend aan Tabel B1 van bijlage B van NEN 3650-1:2012
en aan NEN 9997-1:2011 tabel 2.B.

De waarden van de compressiemodulus K kunnen worden berekend op basis van NEN3650-
1:2012 bijlage C artikel C.4.3.4. Hierbij is de hoek tussen de horizontale verplaatsing met verti-
cale horizontale grondreactie de waarde van de grondelasticiteit E2 die gelijk is aan de com-
pressie modulus K.

Waarden voor de schuifgolfsnelheid Cs kan op een drietal wijze worden benaderd.

De beste benadering is op basis van metingen ter plaatse van de leidingen. Hiertoe kunnen
seismische sonderingen worden uitgevoerd of oppervlaktegolfmetingen (Consolitest). Van beide
metingen is een beperkte dataset beschikbaar omdat deze slechts zeer beperkt zijn uitgevoerd
of de gegevens beschikbaar worden gesteld. Het aantal gemaakte en te maken seismische
sonderingen neemt wel toe in 2016.

De tweede benadering is op basis van berekening met behulp van waarde grondparameters uit
tabel 2.B van de NEN 9997-1:2011 met behulp van de formule Cs = √ G /ρ waarbij G wordt ge-
schat op basis van sonderingen met de formule G = 10 of 20 * qc afhankelijk van de grondslag.

De derde benadering is om gebruik te maken van de informatie uit het rapport van het Neder-
lands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (2003). Seismisch hazard van geïndu-
ceerde aardbevingen rapportage fase 1.
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Voor deze studie  zijn van Noord-Nederland voor 21 locaties de schuifsnelheden gemeten. De
gemeten schuifsnelheden  zijn vertaald naar tabellen voor schuifsnelheden voor de verschillen
de geologische formaties. In combinatie met de globale beschrijving van de grondopbouw per
locatie kan een inschatting worden gemaakt  van de optredende schuifsnelheden geldend voor
de bovenste 30 meter.

· De gekozen locatie Oostwold komt voor in rapportage, zodat de bevindingen direct kunnen
worden overgenomen. Maatgevend zijn de lagen klei ( Formatie van Peelo) van 3-30 meter
diepte. De vermelde grootte van de schuifgolfsnelheden Vs  varieert van 260 tot 340 m/s.

· De gekozen locatie Loppersum kan worden benaderd door een nabij gelegen locatie Middel-
stum van het rapport, zodat de bevindingen gebruikt kunnen worden. Volgens het vernoe-
mende rapport liggen beide locaties in een gebied met gelijke bodemopbouw. In de rappor-
tage tabel 7 wordt een Vs van 184 m/s vermeld.

Formatie / laagpakket Lithologie Diepte (m- m.v.) Vs snelheden in m/s
Naaldwijk klei 0-4 100-210
Naaldwijk klei/zand 4-11 130-220
Peelo-Nieuwwolda klei 11-30 160-350
Gewogen gemiddelde - 0-30 145-301

Tabel 9.1 grondopbouw met bijbehorende eigenschappen locatie Middelstum.

· De locatie Odoorn heeft een grondopbouw die sterk overeenkomt met een locatie in het rap-
port. In dit geval Gasselternijveenschemond. In  tabel 9.2 zijn voor de verschillende grondla-
gen de waarde van Vs opgegeven. Het gewogen gemiddelde snelheid varieert van 200 tot
300 m/s.

Formatie Lithologie Diepte (m- m.v.) Vs snelheden in m/s
Antropeen Klei, puin, zand 0-3 100-110
Form v Boxel zand 3-10 180-280
Form. Drenthe / laag van
Schaarsbergen

zand 10-16,5 180-360

Form v. Drenthe van Gieten kleileem 16,5-26,5 220-330
Form v. Peelo potklei 26,5-30 Ca 300
Gewogen gemiddelde - 0-30 200-300

Tabel 9.2 grondopbouw met bijbehorende eigenschappen locatie Odoorn.

· De grondopbouw van Groningen is ontleend aan de CUR166 en op basis van grondparame-
ters zijn schuifgolfsnelheid berekend Kruse en Hölscher, Deltares (2010).

·
Grondsoort Dikte [m] Schuifgolfsnelheid [m/s]
Zand 3 177
Klei 6 294
Zand 6 294

Gewogen gemiddelde 260
Tabel 9.3 grondopbouw met bijbehorende eigenschappen locatie Groningen.

· De locatie Delfzijl wordt benaderd op basis van berekening. De grondopbouw is ontleend
aan sonderingen ter plaatse van een chemieplant. De globale grondopbouw is in onder-
staande tabel weergegeven:

grondsoort Diepte (m- m.v.) Formatie Vs snelheden m/s
Opgespoten zand 3-4 100-170
Slappe lagen klei en veen 2-4  Naaldwijk

en Nieuwkoop
60-120
100-140

Pleistocene zandlaag 8-10  Boxel 180-280
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Gewogen gemiddelde - 157-245
Vs bepaald op samenvatting voorkomende snelheden die gemeten zijn
Tabel 9.4 globale grondopbouw met bijbehorende eigenschappen locatie Odoorn.

In de onderstaande tabel is op basis van een berekende minimum en maximum schuifgolfsnel-
heid een gemiddelde en standaard afwijking bepaald.

locatie Vs laag Vs hoog μ Vs σ Vs σ/μ
[m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [-]

Delfzijl 157 245 201 27 0,133
Loppersum 145 301 223 (184) 48 0,215
Groningen 260 52 0,200*
Oostwold 260 340 300 25 0,083
Odoorn 200 300 250 31 0,124

* Aanname
Tabel 9.5 Benaderde schuifgolfsnelheden met bijbehorende standaardafwijkingen.
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10 Maatgevend aardbevingssignaal

Voor het berekenen van de gevolgen van aardbevingsbelasting is het van belang de lokale
grondeigenschappen te kennen. Met deze gegevens is het dan mogelijk de juiste opgelegde
vervormingen op de buisleiding te bepalen. Grondparameters, aanleggeschiedenis en belastin-
gen zijn uit diverse bestaande bronnen te halen of door metingen ter plaatse vast te leggen.

Daarnaast is het van belang het juiste aardbevingssignaal van de locatie beschikbaar te heb-
ben. Deze zijn niet beschikbaar. Wel beschikbaar zijn de meetsignalen van een beperkt aantal
meetstations rondom het Groningerveld op maaiveldniveau. De vraag is hoe wij uit deze be-
schikbare beperkte meetsignalen het signaal op de locatie kunnen berekenen. De oplossing be-
staat uit twee principiële wijzen van benaderingen.

De Eurocode schrijft voor dat men vier representatieve meetsignalen uit de buurt moet gebrui-
ken voor de berekeningen. Deze signalen worden zonder bewerking ten aanzien van specifieke
lokale omstandigheden toegepast. Men gaat er dan van uit dat hiermee de maatgevende aard-
bevingsbelasting is afdekt.

De tweede methode is met behulp van het werkelijke aardbevingssignaal. Voor een aantal
meetsignalen aan het maaiveld wordt teruggerekend wat het oorspronkelijke onvervormde sig-
naal ter plaatse van de beving zelf is. Met behulp van deze signalen worden dan de signalen
berekend op de gewenste locatie.

Door uit te gaan van een zo goed mogelijk berekend signaal ter plaatse van de aardbevings-
zone kunnen in de berekening een aantal invloedsfactoren direct worden meegenomen. Name-
lijk:
· Demping van het aardbeving signaal door de interactie tussen grond en leidingen wordt

meegenomen. Invloed van de gelaagde opbouw van de ondergrond wordt in de berekening
verwerkt waarbij effecten van opslingering en demping mee kunnen worden genomen.

· Afstand van de leiding tot het epicentrum van de beving wordt meegenomen. Boven het epi
centrum is er vooral een verticale grondbeweging. Met toenemende horizontale afstand tot
het episch centrum gaan horizontale verplaatsingen van de grond een veel grotere rol spe-
len.

· Door het uitvoeren van de berekeningen wordt de invloed van de hoek tussen de as van de
buisleiding en de aardbevingsgolf voortplantingsrichting meegenomen. Het gevolg is dat de
onzekerheid in de golfbelasting als gevolg van niet samenvallen van de locatie met een
meetstation kleiner wordt.

In bijlage 3 wordt een deel van de eerste genoemde effecten meegenomen in de berekeningen
van het maatgevend aardbeving signaal op de buisleiding.

10.1 Beschikbare aardbevingssignalen
Voor het berekenen van de aardbevingsbelasting op een willekeurige buisleiding op een wille-
keurige plaats is het noodzakelijk het werkelijk aardbevingssignaal te kennen dat ontstaat als
gevolg van een aardbeving op de locatie van de aardbeving. Het werkelijke signaal van een
geïnduceerde bevingen in het Groninger aardgasveld op diepte van ongeveer 3 km is op dit
moment van schrijven van dit rapport (nog) niet beschikbaar. Dit houdt in dat er gerekend moet
worden met de beschikbare meet gegevens. In de Handreiking (Deltares & TNO, 2014) worden
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een viertal metingen gepresenteerd. Twee van de vier meetsignalen zijn weergegeven in figuur
10.1.

Figuur 10.1  Voorbeeld van een meeting van de aardbeving handreiking Deltares (2014)

Het weergeven van juiste eigenschappen van het aardbevingssignaal is vooral van belang bij
constructies waar opslingereffecten een rol spelen in de spanning verdeling onder invloed van
aardbevingsbelasting. Dit betreft vooral gebouwen en ruimtelijke constructies in de industrie.
Voor ondergrondse leidingen bestaat er geen gevaar voor opslingereffecten door de dempende
werking van de grond rondom de buisleiding.

De belastingen (ook aardbevingsbelastingen) worden als statisch of quasi statisch beschouwd
bij leidingberekeningen. Het gevolg is dat het niet nodig is een zeer nauwkeurig aardbevingssig-
naal beschikbaar te hebben voor de toetsing van de buisleiding. In hoofdstuk 2 en 5 is aange-
geven dat voor de berekening van de aardbevingsbelasting het beschikbaar zijn van de Piek
Ground Deformation (PGD) en de Piek Ground Acceleration (PGA) voldoende is.

De spreiding in PGA is uitgewerkt in paragraaf 8.8. Voor het bepalen van de spreiding in PGD is
een waarde van de aan te houden golflengte trillingstijd of frequentie van de aardbeving nodig.
Met de formule voor de hoeksnelheid ω = √ (ag  / dg) [rad/s] is de spreiding in de PGD te bere-
kenen. In het onderzoek uitgevoerd door Dost & Kraaijpoel (2013) is de verdeling voor de hoek-
frequentie van een aardbevingssignaal bepaald. Het betreft het signaal van de aardbeving bij
Huizinge van 16 augustus 2012. Het gemeten signaal is weergeven in figuur 10.1.  In tabel 10.1
is de berekende verdeling van de frequenties weergegeven.

Op basis hiervan is voor de thesis studie een gemiddelde en standaardafwijking bepaald. Het
gemiddelde is gelijk aan het berekende gemiddelde van Dost & Kraaijpoel (2013). De stan-
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daardafwijking is berekend door de waarde + of – te delen door 1,64. Hiermee wordt een stan-
daard normale verdeling benaderd voor de frequentie en PGD. Opgemerkt wordt dat deze ver-
deling alleen geld voor de aardbeving van Huizinge. Voor een werkelijke toetsing moet men
voor drie extra meetsignalen het gemiddelde en standaard afwijking bepalen en vier keer de be-
rekening uitvoeren.

locatie Hoek frequen-
tie

Trillingstijd Gemiddelde
Verplaatsing PGD

[Hz] [seconden] [mm]
Accelerometers 1,9 ± 0,6 - 60 ± 38
Borehols 2,4 ± 0,4 - 48 ± 19
All 2,2 ± 0,5 - 53 ± 28
μ (gemiddeld) 2,2 0,45 53
σ (standaard afwij-
king)

0,3 0,08 17

Tabel 10.1 overzicht verdeling frequentie en verplaatsing van Huizinge aardbeving.

De aanwezige trillingstijd wordt berekend met de formule Trillingstijd = 1/frequentie
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11 Belasting van een aardbeving op de buis-
leiding

Dit hoofdstuk behandelt de formules voor het berekenen van de aardbevingsbelasting op buis-
leidingen. Het betreft hier vooral axiale spanningen. De aanpak is gebaseerd op Kruse en Höl-
scher (2010). In dit document wordt weer gebruik gemaakt van de theorie opgesteld door
O’Rourke (1998). De hiermee afgeleide formules zijn in deze thesis gebruikt. De reden is dat
hiermee aansluiting wordt gehouden met de gepubliceerde literatuur en werkwijze in Nederland
tot nu toe.

Het passeren van een aardbevingsgolf van een buisleiding is een zeer dynamisch verschijnsel.
Voor een optimale simulatie van het verloop van de spanning in de buiswand een is volledig dy-
namische berekening nodig. Dit is onmogelijk met de beschikbare rekenmethoden en gezien de
scoop van deze thesis. In deze thesis wordt het dynamisch gedrag daarom als quasi-statisch
benaderd.

Daarnaast draait de bezwijkanalyse om de maatgevende waardes en is het verloop van secun-
dair belang. Dit maakt het mogelijk de berekening te vereenvoudigen tot een quasi statische be-
rekening. Hierdoor is het mogelijk de onderdelen van de belasting op de buisleiding te splitsen
en ieder separaat te berekenen en later samen te voegen.

11.1 Invloed hoek van inval van aardbevingsgolven
In hoofdstuk 8 zijn de eigenschappen van aardbevingsgolven toegelicht. Welke invloed welke
aardbevingsgolf heeft op een buisleiding hangt af van de hoek die de voortplantingsrichting van
de aardbevingsgolf maakt met de as van de buisleiding. Gaan we uit van de opgelegde ver-
plaatsing van de buis door de beweging van de grond, dan kunnen drie uiterste situaties voor-
komen:

Grondbeweging is loodrecht op de buisas
De buisleiding ondergaat dan een transversale opgelegde verplaatsing als gevolg van het pas-
seren van een aardbevingsgolf. In dat geval wordt de buis loodrecht op de buisas belast. Bij
een schuifgolf is de voortplantingsrichting evenwijdig aan de buisas. Bij een drukgolf is de voort-
plantingsrichting dan loodrecht op de buisas. Men spreek hier dan van  transversale golfbelas-
ting.

Grondbeweging is evenwijdig aan de buisas
De buisleiding ondergaat een longitudinale opgelegde verplaatsing als gevolg van het passeren
van en aardbevingsgolf. In dat geval wordt de buis evenwijdig aan de buisas belast. Bij een
drukgolf is de voortplantingsrichting evenwijdig aan de buisas. Bij een schuifgolf is de voortplan-
tingsrichting dan loodrecht op de buisas. Men spreekt hier dan van longitudinale golfbelasting.

Grondbeweging maakt en hoek α met de buisas
Indien een aardbevingsgolf de leiding onder een hoek α, dit is de hoek tussen de buisleiding as
en de richting van de voortplanting, kruist wordt de leiding gelijktijdig belast op axiale en trans-
versale golfbelasting. Aangenomen wordt dat de grootte van de belasting evenwijdig en lood-
recht op de as van de buisleiding wordt bepaald door vectoriële ontbinding van de aardbevings-
golf.
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11.2 Bezwijken axiaal van buisleidingen door longitudinale golfbelasting
Bij een elastische toetsing als gevolg van een aardbeving wordt ervan uitgegaan dat de leiding
volledig de grondbeweging van de golven kan volgen. Uitgangspunten zijn dat de longitudinale
aardbevingsgolf word geschematiseerd tot een sinusvorm. Hierbij wordt verondersteld dat bij
deze aardbevingsbelasting de grootte van de grondverplaatsing gering. De buis verlengt en ver-
kort gelijk met de grondbewegingen.

Bij geringe grondverplaatsingen ontstaat er geen slip tussen de buiswand en de grond. Dit
wordt aangeduid als een elastische beschouwing. De buis ondergaat een opgelegde vervor-
ming die gelijk is aan de grondverplaatsing. De afleiding van de formule is als volgt:

De optredende grondrek is gelijk aan de grondsnelheid gedeeld door snelheid drukgolf:
εg = vm / C = v / Cp

Als de grondrek gelijk wordt genomen aan de rek van het buismateriaal is de kracht in de buis
gelijk aan de rek van de leiding * elasticiteit modulus van staal * oppervlakte buiswand:
Fi = εg * E * A

Vervangen εg door v/Cp  geeft als resultaat de elastische toetsing:
 Fl ≤ E * A * vp / Cp.

Bij een plastische beschouwing als gevolg van een aardbeving volgt de leiding niet meer de
grondbeweging. De verplaatsing is zo groot dat de maximale wrijving wordt bereikt. De grond is
volledig bezweken waardoor de grond een maximale grondwrijvingsreactie uitoefent op de buis-
leiding. De grootte van de belasting op de buis kan dan als volgt worden afgeleid:

De maximale belasting is: de grondwrijving x de omtrek van de buis x de halve lengte van de
halve aardbevingsgolf ( Cp * T ). Hierbij wordt ter eenvoud de maximale grondwrijving over de
volledige halve golflengte constant aangenomen.
Plastische toetsing:
Fl ≤ ¼ * π * τmax * Duitw* Cp * T .

Toetsing van het bezwijken van de buisleiding ten gevolge van het overschrijden van toelaat-
bare drukspanningen in de buisleidingwand is gebaseerd op Kruse & Hölscher (2010). De
grondbeweging is evenwijdig aan de as van de buisleiding. Dit is een longitudinale belasting
van de buisleiding. De maximaal optredende normaalkracht als gevolg van de aardbeving staat
rechts in de vergelijkingen. Deze wordt getoetst op de sterkte van de leiding Fl. De buis bezwijkt
als aan beide vergelijkingen wordt voldaan.

De maximale grootte van de normaalkracht Fl in de buisleiding die opgenomen kan worden,
wordt berekend met kracht Fl  = Abuis * σi. . Toetsing vindt plaats op de maximale toelaatbare ma-
teriaalspanning. Lokaal uitknikken van de buiswand (plooien) of van de volledige buis (knikken)
wordt buiten beschouwing gelaten. De kracht maakt evenwicht met de kracht in de buisleiding
als gevolg van de compressie van de grond.

Bij toetsing is Fi ≤ Fl  voldoet de leiding.

Gebruikte grootheden in deze paragraaf
εg [-] grondrek, groundstrain;
v [m/s] grondsnelheid
C [m/s] golfsnelheid;
Cp [m/s] golfsnelheid van de compressiegolf;
T [sec] periode van de aardbevingsgolf
Fi [kN] axiale bezwijkkracht van de buisleiding;
σi [N/mm2] toelaatbare materiaalspanning (voor staal de vloeispanning)
E [kN/m2] elasticiteitmodulus van het buismateriaal;
A [m2] oppervlakte van de buisleidingwand;
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τmax [kN/m2] schuifspanning grond- buiswand volgens NEN 3650-1:2012
paragraaf C4.5.1;

Duitw [mm] uitwendige diameter van de buisleiding;
E2 [kN/m2] dynamische of statische horizontale elasticiteitsmodulus.

11.3 Bezwijken axiaal van buisleidingen door transversale golfbelasting
Toetsing van het bezwijken van de buisleiding ten gevolge van het overschrijden van toelaat-
bare buigspanningen in de buisleidingwand is eveneens gebaseerd op het onderzoek uitge-
voerd door Kruse & Hölscher (2010). De grondbeweging is loodrecht op de as van de buislei-
ding. Dit is een transversale belasting van de buisleiding. De maximaal optredende momenten
als gevolg van de aardbeving staan rechts in de vergelijkingen. Deze worden getoetst op de
sterkte van de leiding Ml. De buis bezwijkt als aan beide vergelijkingen wordt voldaan:

Bij een elastische toetsing als gevolg van een aardbeving wordt ervan uitgegaan dat de leiding
volledig de grondbeweging van de golven kan volgen. Bij deze belasting is de grootte van de
grondverplaatsing gering. De buis ondergaat dezelfde grondbeweging gelijk aan de grondbewe-
gingen.

Elastisch toetsing volgens  Ml  ≤  EI * 2 * π * νs / Ts * Cs
2 .

De kromming van de buis is gelijk aan ag / Cs
2. De bijbehorende vervormingslijn van de

buigstijve buisleiding  heeft de algemene vorm EI d²w / d²x – kw. De verplaatsing zelf wordt be-
naderd door de vergelijk u(x) = u * cos (2 * π * x / λ).  Door de vergelijking van de vervormings-
lijn tweemaal te differentiëren en de verplaatsing in te vullen wordt de vergelijking van de mo-
mentenlijn gevonden.

Bij een plastische toetsing als gevolg van een aardbeving volgt de leiding niet meer de grondbe-
weging. De verplaatsing is zo groot dat de maximale horizontaal evenwicht draagvermogen
qhmax wordt bereikt. De grond is volledig bezweken waardoor de grond een maximale grondwrij-
vings- reactie uitoefent op de buisleiding.

Figuur 11.1  belasting op buisleiding in plastische fase

Plastische toetsing volgens Ml ≤ 1/32 * qhmax * Duitw * Ts
2* Cs

2 .
Bij een plastische toetsing volgt de buis niet de beweging van de grond. De grond belast de
buis met een maximale horizontale grondreactie qhmax. Moment maximaal tussen de knopen van
de sinusgolf. Moment is 1/8 * qhmax * Duitw * L2 met L = λ / 2 met λ = Cs * Ts geeft
Ml =  1/32 * qhmax * Duitw * Cs

2 * Ts
2

Indien een plastische toets tot bezwijken leidt van de buisleiding moet worden gecontroleerd of
de grootte van qhmax optreedt bij de maximale grondverplaatsing dg. Veelal zal bij een verplaat-
sing ter grootte van dg een veel lagere grootte van qh worden gevonden. Deze waarde van qh is
gelijk aan dg * E2, waarbij E2 bepaald wordt voor ongedraineerde toestand met bijbehorende
kleine horizontale verplaatsing.

Gebruikte grootheden in deze paragraaf
Mi [kNm] buigend moment
EI [kN/m2] stijfheid van de buisleiding;
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vs [m/s] maximale grondsnelheid in de voorplantingsrichting van de golf;
Ts [sec] periode van de aardbeving schuifgolf;
Cs [m/s] golfsnelheid van de aardbevingsgolf;
qhmax [kN/m2] maximale horizontale grondreactie;
Duitw  [m] uitwendige diameter van de buisleiding.
λ [m] golflengte van de aardbevingsgolf.

De maximale grootte van de normaalkracht Ml in de buisleiding die opgenomen kan worden,
wordt berekend met kracht Ml  = Wbuis * σi. .  Het moment maakt evenwicht met de momenten in
de buisleiding als gevolg van de opgelegde verplaatsingen van de grond.

Bij toetsing is Mi ≤ Ml  voldoet de leiding.

11.4 Toetsing tangentiële doorsnede op aardbevingsbelasting
De ringdoorsnede is in normale toestand verticaal en horizontaal in evenwicht. De verticale bo-
ven- belasting maakt evenwicht met verticale reactie van de bodem. Doordat de ringdoorsnede
onder invloed gaat ovaliseren, ondergaan de zijden van de ring een horizontale verplaatsing
naar buiten. Hierdoor ontstaat een horizontale steundruk. Het gevolg is dat de momenten in de
ringdoorsnede afnemen. De grootte van de horizontale steundruk is afhankelijk van de grond-
soort, stijfheid van de ringdoorsnede en de inwendige druk.

Als de ringdoorsnede tijdens het passeren van een aardbevingsgolf transversaal wordt belast,
treedt een sterke wijziging op de momentenverdeling van de ringdoorsnede. Aangenomen
wordt dat aan één zijde de ring belast doordat de grond horizontaal beweegt. De grond legt de
buisleiding een verplaatsing op die gelijk aan de PGD. De grootte van de daarbij optredende
gronddruk is maximaal gelijk aan het horizontaal evenwicht draagvermogen qhe.. Aan de andere
zijde van de buis biedt geen grondweerstand. Dit omdat deze grond beweegt een fractie later
ook in dezelfde richting en grootte als de PGD. Het gevolg is dat de ringdoorsnede horizontaal
eenzijdig zwaarder wordt belast.

Figuur 11.2 ringdoorsnede van een buisleiding, die éénzijdig belast wordt door een aardbevingsgolf. In het
midden is de verticale belastingverdeling weergegeven.

In figuur 11.2 zijn links en rechts de belastingen weergegeven bij het passeren van een aardbe-
vingsgolf. In het midden is de verticale belasting met bijbehorende momenten verdeling van de
ringdoorsnede weergegeven. Om deze momneten te bepalen is gebruik gemaakt van de reken-
methode uit de NEN3650-1:2012.

De momenten ten gevolge van de bovenbelasting en horizontale steundruk  zijn bepaald met
behulp van de momentcoëfficiënten van tabel D.1 NEN 3650 voor de bovenbelasting en hori-
zontale steundruk. Omdat bij het passeren van de aardbevingsgolf de leiding horizontaal niet in
evenwicht is, wordt de momentenverdeling voor de horizontale aardbevingsbelasting aan de lin-
kerzijde inclusief horizontale steundruk berekend met behulp van tabel D.2 NEN 3650 deel1 bij-
lage D voor indirect overgedragen belasting. Hierbij is de momentcoëfficiënt aan de contactzijde
van de horizontale belasting gelijk aan Kb!
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Ten behoeve van de toetsing van de ringdoorsnede is een Excel rekenblad opgesteld. De aflei-
ding van de formules zijn opgenomen in bijlage 1 en een voorbeeld van een complete bereke-
ning is opgenomen in bijlage 4. De invoer is gedeeltelijk gebaseerd op de uitvoer van het pro-
gramma Sigma. Voor vier posities in de ringdoorsnede zijn de spanningen berekend. De posi-
ties zijn de top en bodem alsmede de zijden links en rechts. De berekeningen zijn uitgevoerd
voor de twee diameters DN 200 –PVC-U en DN1200 staal voor de grondsoorten klei en zand.

Met de beschreven formules zijn als voorbeeld twee buisleidingen doorgerekend. Het betreft
een stalen gasleiding en een PVC-U waterleiding. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage
6. De waarden van de horizontale gronddruk qhe is voor deze berekening gebaseerd op de
maximale qhmax berekend met behulp van het Excel rekenblad. De resultaten van de Plaxis be-
rekeningen zijn niet meegenomen. De resultaten zijn weergegeven in de onderstaande tabel
11.1.

Diameter [mm] DN 200 DN 200 DN 1200 DN 1200
wanddikte [mm] 5,9 5,9 14,3 14,3
materiaal - PVC-U PVC-U X70 X70
σ toel. spanningen [N/mm2] 12,5 12,5 384 384
grondsoort - klei zand klei zand
PGD tabel [mm] 31 31 31 31
PGD berekend [mm] 11 11 11 11

Resultaten PGD = 11 mm maatgevend: leiding doorsnede eenzijdig belast door aardbeving
qhe [kN/m2] 120 170 80 100
σaardbeving L [N/mm2] 29,4 36,0 178,5 318,4

Resultaten PGD = 31 mm maatgevend: leiding doorsnede eenzijdig belast door aardbeving
qhe [kN/m2] 150 250 130 170
σaardbeving L [N/mm2] 46,6 50,0 242,5 408,6
σaardbeving L+R [N/mm2] 43,6* 43,6* 106,2 202,4
σaardbeving evenwicht [N/mm2] 43,6* 43,6* 76,5 177,3

*) axiale spanningen ten gevolge buiging door transversale golven maatgevend.

Tabel 11.1  Spanningen in buisleidingwand

Toelichting op tabel 11.1. De resultaten in de rij σaardbeving evenwicht ( onderste rij) is de standaard
berekening volgens de theorie van Spangler. De aardbevingsbelasting L is het resultaat van
een berekening waarbij aan de linkerzijde de ringdoorsnede wordt belast door aardbevingsgolf
met qhmax terwijl aan de rechterzijde de normale steundruk aanwezig is. Aardbevingsbelasting L
+ R is het resultaat waarbij de steundruk is opgelopen aan beide zijde tot qhmax met bijbeho-
rende contacthoek γ van 180°.

Conclusies op basis van deze berekeningen is dat de sterkte van PVC buizen mogelijk kritisch
is omdat de spanningen ten opzichte van de langeduur sterkte van 12,5 N/mm2 te hoog oplo-
pen. De kans op bezwijken van een PVC buis ten gevolge van een aardbeving is dus reëel.
Daar komt bij dat vooral bij oude PVC leidingen het materiaal een bros bezwijkpatroon vertoont,
waardoor geen grote vervormingen door vloeien van het materiaal mogelijk is.

De spanningen in de stalen buiswanden overschrijden niet de vloeispanning. Het gevolg is dat
ringdoorsnede van de buisleiding niet gaat vloeien. Zou deze wel vloeien dan verliest de door-
snede haar ronde vorm en treedt een herverdeling van de belasting op.

De maximale tangentiële vervorming ligt in de orde van grootte van de PGD (31 mm). Bij deze
geringe vervorming is de kans op lekkage zeer gering en voldoet de leiding op sterkte en dicht-
heid voor bijvoorbeeld stalen PE en PVC leidingen. Voor o.a.  Asbest Cement buizen kan deze
opgelegde vervorming wel te groot zijn en tot breuk of scheuren leiden.
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12 Verschil tussen continue en discontinue
buisleidingen

12.1 Verschil tussen continue en gesegmenteerde buizen
Tijdens de aardbeving worden gesegmenteerde buizen onderworpen aan een opgelegde ver-
vorming als gevolg van het passeren van aardbevingsgolven. Bij een belasting door zuivere
transversale golven loodrecht op de as van buisleiding worden buizen gedwongen de beweging
van de aardbevingsgolf te volgen. De beweging van de leiding hangt af van de verhouding buis-
lengte gedeeld door de golflengte.

Indien de leidingen zuiver longitudinaal belast worden, ondergaan de buizen onderling een ver-
plaatsing evenwijdig aan de leiding as. Afhankelijk van de verhouding golflengte buislengte ont-
staat er druk dan wel trek op de koppelingen. In deze thesis is de belasting van deze  mof-spie
koppelingen nader onderzocht.

Voor beide belastingen door aardbevingsgolven wordt een en ander theoretisch uitgewerkt. Om
een praktisch inzicht te hebben in de werkelijke grootte van de opgelegde vervormingen met bij-
behorende verplaatsingen, worden de bevindingen voor enkele gevallen uitgewerkt.

Het principiële verschil tussen continue en discontinue leidingen bestaat hierin dat een continue
leiding over grote lengte in staat is momenten en dwarskrachten over te dragen. De hierbij op-
tredende vervorming, in dit geval de hoekrotatie verdeeld over de leiding, is beperkt. Bij discon-
tinue leidingen kan ter hoogte van de koppeling dwarskracht en geen moment worden overge-
dragen. Bij relatief starre of zeer stijve buizen wordt de optredende hoekrotatie geconcentreerd
in de koppelingen. Zie Handreiking paragraaf 12.3.7 (TNO & Deltares, 2014).

Bij niet starre en dus relatief buig slappe buizen treedt een combinatie van hoekrotatie in de
koppeling en buiging van de buis op. Van maatgevende invloed is de verhouding van de buis-
lengte ten opzichte van de golflengte van de aardbevingsgolf.

Naast hoekrotatie in de koppelingen moet men ook rekening houden met het voorkomen van
uitschuiving van de koppelingen. Een koppeling kan deze uitschuiving opnemen als de lengte
van de mof-spie verbinding minimaal twee maal de lengte van de optredende longitudinale PGD
heeft. Uitgangspunt is daarbij in de aanvangssituatie het einde van de buis halverwege de mof
ligt en daardoor vrij kan bewegen. Indien dit niet het geval is worden er drukkrachten overgedra-
gen van de ene naar de ander buis. Bij trek ontstaat het gevaar dat het buiseinde uit de mof
wordt getrokken.

Met de volgende beschouwing is de kans op uitschuiven bepaald: uitgangspunt is een gemid-
delde beschikbare uitschuiflengte gelijk aan halve lengte van de mof-spieverbinding. De maxi-
maal opneembare axiale PGD ofwel grond verplaatsing moet kleiner of gelijk zijn aan deze uit-
schuiflengte. De kans van een aardbeving met opneembare PGD is gelijk aan de kans op uit-
schuiven van de mof-spieverbindingen.

12.2 Hoekrotatie gesegmenteerd starre buizen belast op transversale belasting
Uitgangspunt voor het bepalen van de bewegingen van de gesegmenteerde buisleiding is dat
de leiding de aardbevingsgolf zoveel mogelijk tracht te volgen, omdat de grond de leiding een
verplaatsing oplegt. De aardbevingsgolf wordt geschematiseerd tot een sinus. De horizontale
beweging loodrecht op de buisas wordt gelijk gesteld aan de PGD van de aardbeving.
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De grootte van de hoekrotaties in de koppelingen van de buisleiding hangen af van de verhou-
ding golflengte van de aardbevingsgolf gedeeld door de buislengte: n = λ / Lbuis. Voor n <<1 tot
1,0 heeft men te maken met een continue leiding. Voor n >1,0 spreekt men van een discontinue
of gesegmenteerde leiding. Dit zijn leidingen opgebouwd uit losse buiselementen die met kop-
pelingen tot een buisleiding gekoppeld zijn. De koppelingen kunnen beperkte horizontale bewe-
ging en rotaties ondergaan. Het bekendste voorbeeld van een koppeling is de mof-spie verbin-
ding.

De bewegingen van de gesegmenteerde leidingen onder invloed van de aardbevingsgolf zijn
uitgevoerd met behulp van een grafische methode. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 4.
Uitgangspunt is de aardbevingsgolf met een golflengte λ en een amplitude PGD of ag. De
lengte van de buis is in dit geval kleiner dan de golflengte. Indien de lengte van de buis langer is
dan de golflengte, dan is de leiding beschouwd als een continue leiding.

De buislengte wordt gelijk genomen aan de golflengte gedeeld door n met n = 1- 1,5 - 2 - 3 – 5 -
6 en 10. Voor verschillende lengtes van de buis is de grootste rotatiehoek bepaald. Door deze
wijze van aanpak is het resultaat toepasbaar voor elke willekeurige combinatie van buislengte
en golflengte, zie figuur 12.2. Bij het schatten van de bewegingen van de buisleidingen is een
aantal uitgangspunten gehanteerd: De buizen volgen zoveel mogelijk de beweging van de
grond. Bij zeer korte buizen gaat dat gepaard met kleine afstanden van de golf tot de rechte
buis. Het gevolg is dat de hoekrotaties φ gering zijn en de horizontale grondbelastingen op de
buizen ook gering zijn.

Figuur 12.1  Verloop hoekrotaties φ in de koppelingen afhankelijk van grootte n

Omdat koppelingen geringe dwarskrachten kunnen overbrengen, is de leiding horizontaal in
evenwicht. Een buisdeel dat horizontaal volledig naar één zijde wordt weggedrukt door de aard-
bevingsgolf wordt vastgehouden door de voorliggende en achterliggende buizen. Over een
lengte van meerdere buizen is de leiding dan in evenwicht. Zie onderstaande figuur 12.2. Opge-
merkt word dat de getekende hoeken werkelijk zeer klein zijn, slechts enkele graden. De op-
neembare hoekrotaties door de koppelingen van gesegmenteerde buizen zijn echter ook klein,
slechts enkele graden.

Op de horizontale as de afgelegde weg van de golf met op de verticale as de opgelegde verplaatsing

Figuur 12.2  Evenwicht gesegmenteerde leiding voor n = 2

Bij het toenemen van de buislengte ten opzichte van de golflengte van de aardbevingsgolf, dit
komt overeen met n < 1,  kunnen de buizen de beweging van de grond steeds slechter volgen.
De grootte van de hoekrotaties φ nemen af.  Zie grafieken bijlage 4. Ook de afstand van de buis
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tot de sinusgolf neemt toe. Het gevolg is dat de koppelingen grotere dwarskrachten moeten
overbrengen om de buisleiding horizontaal in evenwicht te houden. Als gevolg van de belastin-
gen op de buizen ontstaan ook axiale druk- en trek- krachten in de buizen.

In deze situatie worden de koppelingen tussen de buizen belast op een combinatie van
variërende hoekrotaties en dwarskrachten. Indien de hoekrotatie de opneembare rotatie over-
schrijdt kan de koppeling bezwijken of zodanig beschadigd raken dat deze gaat lekken. De toe-
laatbare hoekrotatie is afhankelijk van:
· Nauwkeurigheid van het leggen van de buizen. Indien tijdens de aanleg de leiding niet recht

is aangelegd kunnen een aantal koppelingen weinig of geen extra rotatie opnemen.
· Indien de rotatie in de koppeling is gebruikt om een ruime bocht te maken in de leiding zon-

der toepassen van bochtstukken is de extra rotatiecapaciteit nihil.

De dwarskracht op de koppeling wordt bepaald door de grootte van de horizontale belasting op
de buizen in combinatie met de lengte verhouding buis golflengte. Is de buis lang ten opzichte
van de golf, dan nemen deze horizontale belastingen sterk toe.

Indien de koppeling voldoet, moet de buisleiding worden getoetst op sterkte volgens de theorie
van Spangler zoals uitgewerkt in hoofdstuk 3 tot en met 6. Voor toetsing op buiging kan worden
uitgegaan van Ml = 1/8 * qhmax * Lbuis^2. En voor de dwarskracht Dl = 0,5 * qhmax * Lbuis. Bij bijzon-
dere verhoudingen van n < 2 kan de belasting gereduceerd worden. De berekende maximale
dwarskracht op een buis is tevens de dwarskrachtbelasting op de koppeling die overgedragen
moet worden van de ene buis naar de andere buis. Zie figuur 12.2.

12.3 Gesegmenteerde buisleidingen belast op longitudinale belasting
De grond legt bij deze belasting de buis een verkorting of verlenging op. Deze wordt overge-
bracht via de wrijving tussen de grond en de buiswand. Hierdoor ontstaan axiale trek- en druk-
krachten. Deze krachten worden via de koppelingen tussen de buizen doorgeven aan de vol-
gende buizen. De gevolgen hangen af van de eigenschappen van de koppelingen en buis-
lengte.

Kunnen de koppelingen trekkracht overbrengen? Indien er geen trekkracht kan worden overge-
bracht moet er voldoende uitschuiflengte aanwezig om te voorkomen dat er lekkage ontstaat. Is
de aanwezige uitschuiflengte van de koppelingen groter dan de maximale grondverplaatsing
PGD dan is er geen gevaar op lekkage ten gevolge van uitschuiven. Is de lengte korter dan is
er gevaar voor lekkage. Indien er sprake is van drukkracht op de verbinding moet gecontroleerd
worden of de verbinding de ontwikkelde axiale drukkracht kan opnemen zonder schade. Hierbij
speelt de aanwezige hoekrotatie in de koppeling een grote rol. Hoe kleiner deze is hoe geringer
de kans op schade.

Voor de berekening van de optredende axiale belasting in de buizen met bijbehorende verplaat-
singen kan gebruik gemaakt worden voor de formules van continue leidingen. Zeker als het om
drukkrachten of rekken als gevolg van gronddruk gaat. De toetsing vindt dan vooral plaats op
de koppelingen.

De axiale belasting op de buisleiding en koppelingen kan worden berekend met de formules
voor longitudinale golven. Indien de buislengte kleiner is dan de 0,5 golflengte of wel n ≥ 2 kan
de axiale kracht op de buis en koppeling gereduceerd worden.

12.4 Toetsingscriteria gesegmenteerde buizen
Het toetsen van gesegmenteerde leidingen omvat een aantal punten. Als eerste moet worden
getoetst of de berekende maximaal optredende hoekverdraaiing in de koppelingen mogelijk is.
Indien de benodigde rotatiecapaciteit onvoldoende aanwezig is, bestaat er grote kans op be-
zwijken van de koppeling, met als gevolg lekkage in de koppeling.

Voor het beoordelen van de kans op schade in een gesegmenteerde leiding is het noodzakelijk
om de variatie in de aanwezige hoekrotatie in de koppelingen te weten. Uitgangspunt is dat de
leidingen in een rechte lijn worden gelegd. Dit houdt een theoretische hoekverdraaiing φaanwezig



Verschil tussen continue en discontinue buisleidingen

, revisie D1
Pagina 66 van 101

is 0° in. Door allerlei omstandigheden die zijn opgetreden tijdens de levensduur van de leiding
kan er een hoekverdraaiing aanwezig zijn ongelijk aan 0°. Te denken valt aan onnauwkeurig-
heid van de aanleg en zettingen die zijn opgetreden.

Aangenomen wordt dat de aanwezige hoekverdraaiing normaal verdeeld is. De maximale afwij-
king is in dat geval gelijk aan de helft maal de toelaatbare hoekverdraaiing φkoppeling in de koppe-
lingen. Dit houdt in dat de gemiddelde hoekverdraaiing theoretisch gelijk is aan 0° met een stan-
daard afwijking van 0,17 * φkoppeling

.. De kans op een gemiddelde aanwezige hoekverdraaiing 0°
is erg klein. Een meer realistische schatting is een gemiddelde van 0,5 °à 1,0°.

Opgemerkt wordt dat getoetst moet worden of er geen bochten met grote boogstralen zijn aan-
gelegd, waarbij de bocht is opgebouwd door bij de koppelingen de toelaatbare hoekrotatie φkop-

peling  te gebruiken. In dit geval is de resterende speling in de koppeling nihil en te klein om de
beweging ten gevolge van de aardbevingsbelasting op te vangen.

12.5 Voorbeeld berekening schade aan gesegmenteerde buizen
Om een indruk te krijgen welke gevolgen een aardbeving heeft op gesegmenteerde buizen zijn
enkele voorbeeld berekeningen gemaakt. Alleen de invloed van hoekrotaties is onderzocht,
aangezien dit het dominante mechanisme is bij een gesegmenteerde buis voor opvang van de
aardbeving. Zie hiervoor de uitwerking in bijlage 4. Voor  de berekening is gebruik gemaakt van
de bodemprofielen uit (Deltares, 2010) Schade aan buisleiding door aardbevingen bijlage D bo-
demprofielen. Deze sonderingen zijn weer ontleend aan de CUR 166.

Voor het berekenen van de schuifgolflengte wordt de onderstaande formule gebruikt:
λ = Cs * T. De grootte van Cs kan worden ontleend aan onderstaande tabel. De grootte van de
periode van een aardbevingsgolf ofwel een trillingsperiode is ontleend aan het Aardbevingssig-
naal Huizinge uit hoofdstuk 10 (Deltares, 2010).

Berekening hoekrotaties voor verschillende buizen met verschillende bodemprofielen
locatie Groningen Drenthe Groningen Groningen

Loppersum Odoorn Groningen Oostwold
grondsoort Klei Zand Zand Klei

PGA [m/s2] 3,5 1,60 2,2 1,6
PGD [m] 0,032 0,007 0,015 0,011

laagdikte [m] 3,5 2,0 3,0 3,5
schuifsnelheid Cs [m/s] 169 249 260 249
voor leidingen Cs [m/s] 100   (86) 150 180 250

Trillingsperiode is 0,37 seconden (trillingstijd wordt 95% overschreden)
golflente [m] 37,0 55,5 66,6 92,5

max. hoek rotatie φ [°] 0,52 0,08 0,14 0,07
Lbuis [m] 10,6 18,5 22,2 30,8

    hoek rotatie φ [°] 0,49 0,03 0,05 0,03
Lbuis [m] 6,0 6,0 6,0 6,0

Trillingsperiode is 0,45 seconden (gemiddelde trillingstijd)
golflengte [m] 45,0 67,5 81,0 122,5

max. hoek rotatie φ [°] 0,43 0,06 0,11 0,05
Lbuis [m] 15,0 22,5 27,0 30,6

    hoek rotatie φ [°] 0,25 0,02 0,03 0,02
Lbuis [m] 6,0 6,0 6,0 6,0

Trillingsperiode is 0,53 seconden (trillingstijd wordt voor 95 % onderschreden)
golflengte [m] 53,0 79,5 95,4 132,5

max. hoek rotatie φ [°] 0,36 0,05 0,10 0,05
Lbuis [m] 17,7 26,5 31,8 44,1

    hoek rotatie φ [°] 0,25 0,02 0,03 0,02
Lbuis [m] 6,0 6,0 6,0 6,0
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Tabel 12.1  Resultaten berekeningen hoekrotaties voor signaal Huizinge

Bij de berekeningen van de hoekrotaties zijn de waarde van PGD, dus ook golflengte λs, en de
schuifsnelheid constant aangenomen.

Uit de tabel blijkt dat de golflengte λ = Cs * T varieert van ongeveer 37,0 meter tot 132,5 meter.
Bij gesegmenteerde buizen varieert de lengte van 2,40 meter tot 12,0 meter afhankelijk van ma-
teriaal en functie. Hieruit volgt dat de verhouding golflengte λ / buislengte Lb varieert van 0,02
tot 0,16. De berekende hoekrotaties variëren van 0,02° tot 0,5°.

Bij een combinatie van een grote buislengte Lb met een kleine golflengte λ, een verhouding
Lb  / λ   ≥ 1,0 gaat de buis zich gedragen als een continue leiding. Bij een verhouding

Lb  / λ   < 1,0 wordt het gedrag van de leiding bepaald door de lengte van de aardbevingsgolf
(verhouding λ/n).

12.6 Conclusie ten aanzien optredende hoekrotaties ten gevolg van aardbevingen
De eerste berekeningen wijzen er op dat de aardbevingsgolven in Groningen geringe hoekrota-
ties veroorzaken in gelede leidingen. Op basis van de gemaakte berekeningen worden hoek-
rotaties tussen 0,02° en 0,52° verwacht. Deze zijn ruim binnen de toelaatbare hoekrotaties van
gelede buizen, die vaak orde van grootte 1 à 2 graden bedragen.
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13 Conclusies en resultaten belasting op
buisleidingen ten gevolge van aardbevin-
gen

In  voorgaande hoofdstukken uit deel 2 zijn de twee onderzoeksvragen uitgewerkt en beant-
woord:
· Hoe berekenen we de spanningstoename in de leidingwand als gevolg van een aardbeving?
· Hoe kan de standaardafwijking en de gemiddelde spanningstoename als gevolg van aard-

bevingen worden bepaald?

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de resultaten uit deel 2. Het blijkt dat het antwoord
voor continue en discontinue leidingen essentieel verschillend is.

13.1 Discontinue leidingen: toetsen op optredende hoekrotaties in de koppelingen
Voor het berekenen van de belastingen op de buisleiding kunnen voor zowel continue als dis-
continue leidingen dezelfde formules worden gebruikt indien de verhouding n = golflengte λ /
buislengte Lbuis < 2. Bij hogere waarden van n kunnen de belastingen worden gereduceerd op
de buizen. De optredende hoekrotaties in de koppelingen φkoppelingen kunnen worden bepaald
met behulp van bijlage 2. Deze hoekrotaties hangen af van de golfsnelheid λ, buislengte Lb en
PGD.

Voor discontinue leidingen is het zinvol en net zo belangrijk als het bepalen van de spanningen
om de optredende hoekrotaties in de koppelingen te bepalen. Daarna moeten deze worden ge-
toetst op de aanwezige beschikbare vrij rotatiecapaciteit. Indien de berekende rotatiecapaciteit
groter is dan de aanwezige capaciteit worden de koppelingen zwaar belast wat tot beschadigin-
gen van de koppelingen leidt. Hierdoor voldoet de leiding niet meer. Indien de kans bestaat dat
de koppelingen de rotaties kunnen opnemen is het zinvol om de buisleiding verder te toetsen op
sterkte.

13.2 Continue leidingen: toetsen op tangentiele spanningen in de buiswand
De aardbevingsbelastingen op de buisleiding zijn berekend op basis van formules uithoofdstuk
11 en zijn gebaseerd op de methodiek van Kruse en Hölscher (2010) en O’Rourke (1998). Be-
rekend worden het buigende momenten evenwijdig aan de buisas en op de buiswand in zowel
axiale als tangentiële richting. De grootte van de aardbevingsbelasting wordt bepaald door de
PGA (Piek Ground Deformation), de bijbehorende trillingstijd Ts  en de maatgevende schuifgolf-
snelheid Cs van de locatie die beoordeeld moet worden. In deze rapportage is aangegeven hoe
van deze parameters de gemiddelde waarde met bijbehorende standaardafwijkingen kunnen
worden benaderd.

Bij het passeren van een aardbevingsgolf blijkt dat de ringdoorsnede eenzijdig belast wordt op
een druk ter grootte van qh = a1 * qhmax  met a1 ≈ 1,2 tot 2,3 afhankelijk van de diameter en bijbe-
horende contacthoek γ = 180°. Deze constatering is gemaakt op basis van een aantal Plaxis
berekeningen van bijlage 3.

Het onderzoek naar de grondparameters moet minimaal bestaan uit het bepalen van de schuif-
golfsnelheden Cs van de bovenste grondlagen. Met behulp van de grootte van Cs wordt de golf-
lengte van de aardbeving bepaald en daarmee het buigend moment in de buisleiding. Daar-
naast  dienen de waarden van hoek van de inwendige wrijving φ en het volume gewicht γ te
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worden bepaald. Deze eisen zijn  nader toegelicht in paragraaf 4.9. Daarnaast is het noodzake-
lijk vier maatgevende meetsignalen van aardbevingen te selecteren.  Hiermee wordt aan de eis
van voldoende aardbevingsignalen voldaan.
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Deel 3

Om de invloed van de spreiding in de parameters, die de spanningen in de buisleidingwand be-
palen, te berekenen is gebruik gemaakt van een probabilistische theorie. De gebruikte theorie is
in hoofdstuk 14 beschreven en toegelicht opdat deze toepasbaar is voor het onderzoek.
In hoofdstuk 15 wordt de hierbij gehanteerde veiligheidsfilosofie beschreven. Hoofdstuk 16 be-
vat een toelichting op het Excelrekenblad waarmee buisleidingen getoetst kunnen worden op
aardbevingsbestendigheid. Het resultaat is dat onderzoeksvraag 5 kan worden beantwoord:

· Hoe wordt getoetst of de combinatie van initiële spanningen en aardbevingsspanningen leidt
tot bezwijken of schade ?
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14 Toegepaste probabilistische theorie

Voor deze thesis sluiten wij aan bij de theorie zoals wordt toegepast in de Eurocode. Deze is
toegelicht in bijlage C en bijlage D van de NEN-EN 1990 + A1 + A1/C2:2011. In dit hoofdstuk
wordt de theorie voor zover deze van toepassing is voor ondergrondse leidingen toegelicht.
Hiertoe wordt de tekst uit de norm gebruikt en daar waar nodig aangepast of uitgebreid.
Voor het begrip van de theorie is het noodzakelijk dat het begrip “De constructieve betrouw-
baarheidsmethoden“ wordt uitgediept. Voor het vaststellen van de betrouwbaarheidsmethode
zijn drie probabilistische methoden beschikbaar:

· Volledige probabilistische methoden (niveau III);
· Eerste- orde- betrouwbaarheidsmethode (FORM) (niveau II);
· Methode gebruik makend van partiële factoren (niveau I).

In het Plan van Aanpak is al aangegeven dat voor deze thesis uit gegaan wordt van een bena-
dering volgens niveau II. Dit is toelaatbaar op basis van de opmerkingen 1 en 2 bijlage C van
Eurocode 1990. Een volledige probabilistische methode (niveau III) geeft in het algemeen cor-
recte antwoorden op het gestelde betrouwbaarheidsprobleem. Echter de methoden van niveau
III worden zelden toegepast omdat statistische gegevens ontbreken. Als alternatief worden me-
thoden van niveau II gebruikt. Hiertoe worden bepaalde welomschreven benaderingen gebruikt
die leiden tot resultaten en die voor de meeste toepassingen als voldoende nauwkeurig worden
beschouwd.

14.1 Symbolen in de probabilistische theorie

Latijnse hoofdletters
Pf bezwijk of faalkans;
Prob(.) kans;
Ps overlevingskans;
R resistance, weerstand ofwel de sterkte van de buisleiding;
E effect, belasting op de buisleiding.

Latijnse kleine letters
a geometrische eigenschap;
g prestatiefunctie.

Griekse hoofdletter
Φ cumulatieve verdelingsfunctie van de gestandaardiseerde normale verdeling.

Griekse kleine letters
αE FORM (eerste- orde- betrouwbaarheidsmethode) gevoeligheidsfactor voor

belasting effecten;
αR FORM (eerste- orde- betrouwbaarheidsmethode) gevoeligheidsfactor voor

weerstand;
β betrouwbaarheidsindex;
θ model / modelleringsonzekerheid;
μx gemiddelde waarde van X;
σx standaardafwijking van X;
Vx variatiecoëfficiënt van X.
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14.2 Betrouwbaarheidsindex β
Bij het toepassen van de methode van niveau II wordt gebruik gemaakt van een ander definitie
van betrouwbaarheid gebaseerd op de betrouwbaarheidsindex β en de bezwijk of faalkans Pf:

Pf = Φ(-β)

Het verband tussen Pf en β is weergegeven in onderstaande tabel 14.1. Deze tabel geeft voor
discrete waarden van Pf de bijbehorende waarde van β.

Pf 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7

β 1,28 2,32 3,09 3,72 4,27 4,75 5,20
Tabel 14.1 verband tussen Pt en β

De prestatiefunctie g geeft de bezwijkkans Pt weer zodanig dat voor g > 0 de constructie wordt
beschouwd te overleven en voor g < 0 te bezwijken:

Pf = Prob (g ≤ 0)

Indien de weerstand is R en het belastingeffect is E dan kan de prestatiefunctie g weergegeven
worden als onderstaande formule.
g = R – E

De grootheden R en E zijn stochastische variabel waarbij g als normaal verdeeld wordt aange-
nomen:

β  = μg / σg

met
μg de gemiddelde waarde van g in [m/s2];
σg de standaardafwijking van g in [m/s2];
β betrouwbaarheidsindex.

Een stochastische variabele wordt ook wel aangeduid als toevalgrootheid. Het is een begrip uit
de waarschijnlijkheidsrekening en speelt een rol bij het trekken van een steekproef voor een on-
derzoek. Een goede steekproef bestaat uit willekeurige gekozen elementen. De bijbehorende
variabelen berusten dus op toeval maar kunnen via statische bewerkingen wel iets zeggen over
de verdeling met bijbehorende gemiddelde en standaardafwijkingen.

Dit geeft als resultaat:

μg – β*σg = 0 en  Pf = Prob (g ≤ 0) = Prob (g ≤ μg- β*σg)

Met de waarde van de betrouwbaarheidsindex β kan een kans op bezwijken van een construc-
tie worden berekend. Welke kans op bezwijken, dus welke waarde β minimaal moet hebben,
hangt af van het type constructie en welke eisen daaraan worden gesteld.

De eerste eis is de ontwerplevensduur of referentie perioden van de constructie. Deze variëren
van 1 jaar tot 50 jaar. Opgemerkt wordt dat een langere levensduur dan 50 jaar mogelijk is
maar dan neemt de waarde van β af. Dit voorkomt niet dat leidingen ontworpen voor een le-
vensduur van 50 jaar in de praktijk veel langer in bedrijf blijven zonder dat het ontwerp opnieuw
wordt beoordeeld of aangepast.

De tweede eis is het veiligheidsniveau (Consequence Class) met de daar bijbehorende be-
trouwbaarheidsklasse (Reliability Class) dat de constructie heeft. Met deze begrippen wordt be-
lang van de leiding in de afwegingen meegenomen. Het bezwijken van een huisaansluiting is
vervelend voor de bewoner, maar heeft geen enkele maatschappelijk of economisch gevolg. De
kans op bezwijken mag en kan best hoog zijn.
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Het bezwijken van een hoge druk hoofdtransportleiding heeft grote gevolgen. Bij bezwijken be-
staat dan het gevaar op grote explosie en branden. Daarnaast ontstaan grote maatschappelijke
en economische schades door uitval van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales en ziekenhuizen.
De kans op bezwijken moet hier zo laag mogelijk zijn.

In de Eurocode zijn voor combinaties van betrouwbaarheidsklasse en referentieperiode de faal-
kans Pf en betrouwbaarheidsindex β vastgesteld voor heel Europa. De waarden zijn weergege-
ven in de tabel 14.2. De betrouwbare index kan voor elk willekeurig jaar worden berekend vol-
gens:

Φ(βn)  = [Φ(β1)] n

met
βn de betrouwbaarheidsindex voor een referentieperiode van n jaren;
β1 de betrouwbaarheidsindex voor een referentieperiode van één jaar.

referentie periode 1 jaar referentieperiode 50 jaar
betrouwbaarheids-
klasse

toestand β Pf β Pf

RC 3 ULS 5,2 10-7 4,3 10-5

RC 2 ULS 4,7 10-6 3,8 10-4

RC 1 ULS 4,2 10-5 3,3 10-3

RC 2 SLS 2,9 10-3 1,5 10-1

Tabel 14.2   faalkans Pf en betrouwbaarheidsindex β per betrouwbaarheidsklasse

14.3 Bezwijkmechanisme buisleidingen
Ten behoeve van de probabilistische benadering is het noodzakelijk één of meerdere bezwijk-
mechanisme te definiëren. De omschreven bezwijkmechanismen zijn een samenvatting van alle
mogelijke vormen van schade gevallen geconstateerd in de wereld. Dat houdt in dat veel scha-
demechanismen optreden als gevolg van veel zwaardere aardbevingen met veel grotere ver-
snellingen en opgelegde grondverplaatsingen dan die in Groningen voorkomen. Ook wordt op-
gemerkt dat de aard van de aardbevingen ten gevolge van de gaswinning, zoals in Groningen,
essentieel anders is dan aardbevingen ten gevolge van tektonische werking in de aardkorst.
Voor elk bezwijkmechanisme wordt de kans op voorkomen in Groningen kwalitatief toegelicht.

14.3.1 Bezwijkmechanisme van continue leidingen
· Polyetheen (PE) buizen;
· PVC buizen;
· Glasvezel versterkte buizen;
· Stalen buizen.

Bij continue leidingen zijn een tweetal bezwijkmechanisme mogelijk. De buisleiding kan ten eer-
ste bezwijken op buiging. De opgelegde verplaatsingen door de aardbevingsgolven zijn voor de
combinatie van materiaal en buisafmeting te groot. Hierdoor ontstaan vervormingen die niet
meer elastisch zijn maar plastisch, wat permanente vervorming tot gevolg heeft. Bij wat bros-
sere materialen als PVC en GVK kan dit tot scheurvorming leiden met als gevolg een lekkage
ook wel aangeduid met de term Loss of Containment. PE en staal kunnen grote deformaties
aan zonder te scheuren.

Het ander bezwijkmechanisme is dat de ringdoorsnede als gevolg van de asymmetrische zijde-
lingse aardbevingsbelasting bezwijkt. Het bezwijkgedrag per materiaal is het zelfde als bij bui-
ging. In de praktijk zal een combinatie van beide mechanismes een rol spelen. In de berekening
komt dit naar voren omdat de toelaatbare spanningen worden overschreden.

De maximaal te verwachte grootte van de opgelegde grondverplaatsingen varieert van enkele
centimeters tot een decimeter. De verplaatsingen zijn afhankelijk van de kracht van de aardbe-
ving en de locatie ten opzichte zwaartepunt van de gaswinning. Dit zijn zeer geringe opgelegde
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verplaatsingen in vergelijking met de maximaal gemeten verplaatsing wereldwijd. De kans van
optreden van het beschreven bezwijkmechanisme is dan ook nihil.

14.3.2 Bezwijkmechanisme van discontinue leidingen
· Asbest Cement buizen;
· Gewapende betonbuizen;
· Ongewapende betonbuizen.

Bij discontinue leidingen komen een drie typen van bezwijken voor. Het eerste type van bezwij-
ken is bezwijken van de buis ten gevolg van het overschrijden van de toelaatbare spanningen.
De mechanismen hierbij zijn buiging om de buisleidingas en bezwijken van de ringdoorsnede.
Een en ander gelijk als bij continue leidingen. Opgemerkt wordt dat starre materialen als Asbest
Cement en (gewapende) beton door het overschrijden van spanningen bezwijken bij zeer ge-
ringe vervormingen.

Het tweede type bezwijken heeft betrekking op de koppelingen. Transversale belasting geeft ro-
taties in de koppelingen. In een aantal gevallen kunnen de optredende hoekrotaties de toelaat-
bare hoekrotaties overtreffen. Het gevolg is dat de koppeling te veel gaat open staan, waarbij
verlies van inhoud optreedt of de koppeling bezwijkt door overbelasting.

Ten derde kunnen onder invloed van longitudinale belastingen de buizen in of uit de koppeling
gedrukt worden. Het gevolg kan zijn dat er geen rotatie meer mogelijk is in de koppeling met lo-
kaal bezwijken van de buis ter hoogte van de koppeling tot gevolg. Een ander bezwijk mecha-
nisme is dat de buizen uit de koppeling schuiven en er geen verbinding meer is tussen de bui-
zen. In beide gevallen treedt Loss of Containment op.

De maximaal te verwachte grootte van de opgelegde grondverplaatsing varieert van enkele
centimeters tot een decimeter. De verplaatsingen zijn afhankelijk van de kracht van de aardbe-
ving en de locatie ten opzichte epicentrum van de aardbeving. De kans op het optreden van het
beschreven bezwijkmechanisme is daarom klein. De berekende hoekrotaties ten gevolge van
de aardbeving zijn kleiner dan 0,52° (zie paragraaf 12.6) en kunnen  bij een deugdelijke aanleg
en goede staat van de leiding worden opgenomen door de koppelingen. Voor het uitschuiven
geld op hoofdlijnen het zelfde. De opgelegde grondverplaatsing is kleiner dan de halve mof-spie
lengte waardoor de kans op uitschuiving beperkt is. De grootste kans op schade is het in elkaar
schuiven van de mof-spieverbinding waardoor axiale krachten worden overgebracht. Dit kan tot
schade in de koppeling leiden.

14.4 Aanpak verwerken spreiding parameters in toetsing
In de eerste twee delen van de thesis is onderzocht wat de spreiding is van de grondeigen-
schappen rondom de buisleiding, de spreiding in het gebruikte model van Spangler en de aard-
bevingsbelasting op de buisleiding. Daarnaast is uitgezocht wat de spreiding is in de materiaal-
eigenschappen en geometrische eigenschappen van de buisleiding. Deze moeten nu gecombi-
neerd worden tot een theorie waarmee het bezwijken van de leiding kan worden voorspeld.

Om dit mogelijk te maken wordt de theorie uit NEN-EN 1990, bijlage C, paragraaf C7 Aanpak
voor rechtstreekse ijking van rekenwaarden gebruikt. In de methode wordt voor alle parameters
het gemiddelde bepaald met bijbehorende standaardafwijking. Het basisidee is dat er een bere-
kening gemaakt wordt met gemiddelde waarden en een maatgevende berekening gebaseerd
op de gemiddelde waarde plus of min de standaardafwijking voor de optredende spanningen in
de buisleidingwand. De resultaten van deze berekeningen worden getoetst op de sterkte van de
buisleiding. In formulevorm wordt het als volgt weergegeven:

Ei < Ri

De index i verwijst naar de berekening. De waarden van E en R kunnen gedeeltelijk in formule
vorm worden weergegeven:
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E = E {Fi1, Fi2, … αi1, αi2,… θi1, θi2}
R = R {Xi1, Xi2,… αi1, αi2,… θi1, θi2}

waarin:
E het belastingeffect;
R de weerstand van de buisleiding is;
F de belasting op de buisleiding;
X materiaaleigenschap van de buisleiding;
α een geometrische eigenschap van de buisleiding;
θ modelonzekerheid.

De formule Ei < Ri  is grafisch weergegeven in figuur 14.1.

Figuur 14.1 Ontwerppunt en betrouwbaarheidsindex β volgens de eerste- orde- betrouwbaarheidsmethode
(FORM) voor normaal verdeelde, niet gecorreleerde variabelen

Toelichting op figuur 14.1
De combinatie van de berekende waarden van E en R die evenwicht met elkaar maken kunnen
weergeven worden in een ruimtelijk platvlak. Hierbij is het middelpunt de berekening gebaseerd
op gemiddelde waarden μ van de parameters. De cirkels geven de resultaten weer voor bereke-
ningen met de waarde μ plus of min de standaardafwijking α *  β * σ. Hoe groter de waarde van
β hoe kleiner de kans op bezwijken van de buisleiding.

Op de horizontale as is het gemiddelde en de spreiding van de weerstand weergegeven. De
weerstand is de sterktereactie van de buisleiding op de belasting. Op de verticale as is het ge-
middelde en de spreiding van het effect weergegeven. Het effect is de belasting op de buislei-
ding. De faalgrens is een lijn waar alle combinaties liggen van E en R waarbij de buisleiding net
nog niet bezwijkt. De afstand tussen de faalgrens en de combinatie van effect en weerstand
punt A is betrouwbaarheidsindex β van de constructie.

De Eurocode geeft aan de berekende waarden van de belastingeffecten Eb en de weerstand Rb

kunnen worden geschreven volgens de theorie van de (FORM) First Order Reliability Method:

P(Eb > Ei) = Φ(+ σE * β)
P(Rb ≤ Ri) = Φ( - σR * β)
Eb < Rb

Waarin volgens de Eurocode aangehouden mag worden:
αE = -0,7 FORM- gevoeligheidsfactor voor belasting op de buisleiding;
αR =+0,8  FORM- gevoeligheidsfactor voor weerstand van de buisleiding.

Punt A
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P(Eb > Ei) = Φ (-0,7 * β)
P(Rb ≤ Ri) = Φ ( - 0,8 * β)

Deze gevoeligheidsfactoren α van de weerstand R en belasting E zijn toepasbaar als de sprei-
ding niet te veel van elkaar verschillen. Dat houdt in dat de grootte van de standaard afwijkin-
gen niet te veel van elkaar verschillen. Hiertoe wordt de eis gesteld 0,16 < σE / σR < 7,6.

Indien niet aan de eis wordt voldaan, dan is de spreiding in één van de twee variabelen veel
groter dan ander. De gevoeligheidsfactor moet dan worden aangepast:
α = +/- 1,0 voor de waarde met de grootste spreiding;
α = +/- 0,4 voor de waarde met de kleinste spreiding.

Hierbij is grootte van β de betrouwbaarheidsindex die net zolang verhoogd wordt tot dat deze
raakt aan de lijn van sterkte of niet bezwijken van de buisleidingen. Indien de grootte van β be-
kend is, kan uit tabel 2.1 de kans op bezwijken worden afgelezen. De normale verdelingsfunctie
is nu de rekenwaarde van een parameter gelijk aan het gemiddelde minus gevoeligheidsfactor
maal betrouwbaarheidsindex maal standaardafwijking:

Rekenwaarde van de parameter kan nu worden geschreven als: μ – αi * β * σ. Hierbij is μ het
gemiddelde en αi * σ de standaardafwijking vermenigvuldigd met de FORM factor vermenigvul-
digd met de betrouwbaarheidsindex β. Indien beide paramaters van de sterkte R en belasting E
zo worden geschreven en aan elkaar gelijk worden gesteld kan de grootte van β worden bere-
kend. Oplossen van dit vraagstuk gebeurt in een aantal stappen zoals op onderstaande wijze:

g =  R – E
μg = μR –μE
σg

2= (αR * σR)
2 + (αE * σE)

2

β = μg / σg

De met behulp van de berekende β en tabel 14.1 is een schatting te maken van de bezwijkkans
van de leiding. Een voorbeeld is uitgewerkt in bijlage 7.

14.5 Toelaatbare bezwijkkansen voor een buisleiding
In Nederland wordt in de veiligheidsfilosofie het begrip Persoonlijk acceptabel risico gehanteerd.
Hieronder wordt verstaan “de acceptabele kans dat een individu zijn leven verliest van een acti-
viteit van een ander”. De toelichting hierop is ontleend aan de PATO cursus Probabilistisch ont-
werpen (juli 2001). Als basis voor het bepalen van het persoonlijk acceptabel risico wordt de
levensverwachting van de Nederlandse bevolking gebruikt. Uit statische analyse van gegevens
blijkt dat jonge mannen van 6 tot 20 jaar een kans op overlijden hebben van 10-4 per jaar. In de
analyse zijn alle mogelijke doodsoorzaken in beschouwing genomen. Er is geen onderscheid
gemaakt naar activiteiten of mate van vrijwilligheid. Ook ontbreekt de invloed van de baten van
de activiteit in de risico acceptatie.

Er is gekeken naar de verandering in de verwachting van de levensduur ten gevolge van een
toegevoegde kans op overlijden in een jaar. Voor de acceptatie van een activiteit is gesteld dat
de toename van de kans op overlijden niet meer dan 1% mag bedragen. De maximale toege-
stane kans op overlijden bij een activiteit bedraagt dan 10-6 per jaar. De faalkans of een kans op
een ongeval ten gevolge van een activiteit is derhalve:

Pn < 10-6 in een jaar / Pd|fi

Waarin:
Pfi de kans op een ongeval in een jaar als gevolg van activiteit i (faalkans);
Pd|fi de kans op overlijden van een persoon na een ongeval.

Naast het persoonlijk risico speelt en Maatschappelijk acceptabel risiconiveau een rol.
Door het voormalige ministerie van VROM gedefinieerde maatschappelijk acceptabel risiconi-
veau, heeft betrekking op de kansdichtheid van het aantal doden per jaar ten gevolge van een
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activiteit op één locatie. Het maatschappelijk acceptabel risico wordt acceptabel als de kansver-
deling van het aantal doden per jaar op elke onafhankelijke locatie voldoet aan:

1 - FNdj (n) < 10-3 / n2  (voor alle n >10)

Waarin:
FNdj (n) de kansverdeling functie van het aantal doden per jaar ten gevolge van een

activiteit i op de plaats j;
n is de realisatie van Ndij;
Ndij is het aantal doden op een plaats ten gevolge van activiteit i.

Deze acceptabele kans is het resultaat van een politiek proces. Concreet betekent dit dat de
dood van 10 mensen als gevolg van een calamiteit met een kans van 10-5 wordt geaccepteerd.
Dit geld voor één locatie en er wordt niet gekeken naar de gevolgen op nationaal niveau. In
deze afweging is geen rekening gehouden met maatschappelijk baten en lasten en het econo-
mische risico van een activiteit.

Het toetsen van een leiding op bezwijken als gevolg van een aardbeving hangt af van het be-
lang van de leiding en de gevolgen hiervan. De kleinste kans moet aangehouden worden als er
mensen in de buurt zijn met als gevolg kans op doden. De kans mag dan maximaal 10-6 tijdens
de aardbeving zijn voor de grenstoestand Near Collapse. Uitgangspunt is dan dat moet worden
voldaan aan de eisen van het Persoonlijk acceptabel risico en Maatschappelijk acceptabel ri-
sico.

Voor overige leidingen kan en moet overleg met de beheerder of het bevoegd gezag de be-
zwijkkans worden vastgesteld. Deze kans kan veel lager zijn dan 10-6. Omdat bij deze leiding
het gevaar op doden geen of een zeer ondergeschikte rol speelt mogen en kunnen economi-
sche of maatschappelijke eisen en gevolgen een rol spelen. Hierdoor kan de vereiste onder-
schrijding van de kans op bezwijken tijdens een aardbeving tocht zeer streng worden gekozen.

In Nederland vallen gevaarlijke leidingen onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
(BEVI). In dit besluit wordt voor Persoonlijk acceptabel risico het begrip Plaatsgebonden risico
gehanteerd. Voor het begrip Maatschappelijk acceptabel risico wordt het begrip Groepsrisico
gehanteerd.

14.6 Stappenplan voor het berekenen van de kans op het overschrijden van de
materiaalspanning in de buisleiding

In deze paragraaf is een stappenplan voor het berekenen van de kans op overschrijden van de
materiaalspanning van een buisleiding als gevolg van de tangentiële spanningen bij een aard-
beving uitgewerkt. Van elke van onderstaande parameter is de gemiddelde waarde μ en de
standaardafwijking σ bepaald en is aangegeven  waar deze op gebaseerd zijn. Indien geen ge-
middelde waarde met standaardafwijking beschikbaar is dan kunnen deze worden berekend
door de waarde uit de tabellen uit de normen als karakteristieke waarde te beschouwen. De be-
rekening is toegelicht in paragraaf 5.3

Variabele met aangehouden waarden van μ en σ voor belasting (E van Effect).

Toename grootte van onderstaande parameters geeft een hogere spanning in de buiswand:

φ [°] hoek van inwendige wrijving;
γdroog [kN/m3] volume gewicht droog;
γnat [kN/m3] volume gewicht nat;
fv [mm] uitvoeringszakkingsverschil;
fz [mm] zakkingsverschil;
fm [-] marstonfactor;
μ [-] klinkfactor.

Variabele aardbevingsbelasting met bijbehorende waarden van μ en σ:
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PGD [m] Piek Ground Deformation, maximale grondverplaatsing;
Ts [s] variatie is trillingstijd van de aardbeving;
Cs [m/s] schuifgolfsnelheid van de grond;
Cp [m/s] drukgolfsnelheid van de grond.

Afname grootte van onderstaande parameters geeft een hogere spanning in de buiswand:

α [°] belastinghoek van de bovenbelasting;
γ [°] contacthoek voor de horizontale gronddruk.

Afname grootte van onderstaande parameters geeft een lagere spanning in de buiswand:

β [°] ondersteuningshoek van de ondergrond.

Variabele van de weerstand R, Resistance, met bijbehorende waarden van μ en σ:

Duitwg [mm] uitwendige diameter;
t [mm] wanddikte;
E [N/mm2] elasticiteitsmodulus lange duur;
σe [N/mm2] vloeispanning of RMS lange duur.

Keuze Reliability Class met bijbehorende referentie periode:

RC  [-] Reliability Class;
N [jaar] referentie periode;
β [-] betrouwbaarheidsindex.

Toelichting keuze gemiddelde en standaardvariatie van parameters.

Voor de grondparameters wordt het gemiddelde berekend op basis van de karakteristieke
waarde met bijbehorende partiële belastingfactor. De karakteristieke waarde wordt door 95%
van de waarden onderschreden. De gemiddelde waarde is karakteristieke waarde gedeeld door
de partiële factor. De standaard afwijking is het verschil tussen de karakteristieke waarden mi-
nus de gemiddelde waarde gedeeld door 1,64:

μ(.) = (.)kar/ γ en σ = [(.)kar – μ(.)]/ 1,64.

Voor de model parameters van de theorie van Spangler gelden de volgende uitgangspunten:
· De belastinghoek van de bovenbelasting α bedraagt 180° . Deze hoek wijzigt niet bij bena-

dering met behulp van gemiddelde omdat deze hoek al de laagste momenten in de buislei-
ding geeft.

· De verticale opleghoek voor de buis in de ondergrond β bedraagt 70° voor tangentieel flexi-
bele buizen. Bij een lagere bodemstijfheid zakt de buis meer in de ondergrond. Hierdoor
neemt de opleghoek toe. Het gevolg is dat de grootte van de moment-coëfficiënten af ne-
men waardoor het optredende moment in de buiswand afneemt. Deze waarde van de opleg-
hoek geeft dus de maatgevende spanningen.

· De contacthoek van de horizontale steundruk γ bedraagt 120°. Horizontale steundruk ont-
staat doordat de ringdoorsnede onder invloed van de bovenbelasting gaat ovaliseren. Hier-
door drukken de zijden van de ringdoorsnede tegen de grond in horizontale richting waar-
door de steundruk ontstaat. Echter bij horizontale steundruk geldt des te kleiner de contact-
hoek des te groter de moment-coëfficiënt wordt, waardoor de momenten toenemen welke
tegen de momenten inwerkt van uit de bovenbelasting. Deze momenten vanuit de horizon-
tale steundruk werken in tegengestelde richten van de momenten uit de bovenbelasting,
waardoor het totale moment in de ringdoorsnede afneemt. Daarom is voor het berekenen
van de gemiddelde waarde een horizontale steundruk genomen die kleiner is dan 120°
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14.7 Stappenplan voor de toetsing van tangentiële spanningen in de  buisleiding
ten gevolge van aardbevingen

Een resultaat van het uitvoeren van het stappenplan is dat er een lijst met minimaal benodigde
hoeveelheid grondmechanisch onderzoek opgesteld kan worden. Dit heeft tot gevolg dat ruim
voordat de berekeningen gemaakt gaan worden stappen 1 tot en met 7 moeten worden doorlo-
pen om na te gaan wat ontbreekt en door onderzoek op locatie kan worden beantwoord.

1)  Vaststellen vereiste uiterste grenstoestand:
· vaststellen vereiste belangrijkheid en veiligheidsniveau door keuze RC en CC- klasse;
· Bepalen van de minimaal vereiste betrouwbaarheidsindex β;
· SLS, ULS, Herhalingstijd;
· PGA en PGD;
· Aan te houden ouderdom van de leiding (meestal ouder dan 2 jaar).

2)  Bepalen grondslag rond om de buis:
· Keuze uit grondsoort zand, veen of kei rondom de buisleiding zelf;
· Keuze overwegende grondsoort bovenste 20 á 40 meter ten behoeve bepaling golfeigen-

schappen. Invoer Glijmodulus en Elasticiteitsmodulus van de grondlaag.
· Berekening of vaststellen grootte elasticiteitsmodulus E2;
· Bepalen van de maatgevende schuifgolfsnelheid Cs met bijbehorende drukgolfsnelheid Cp;

3)  Vaststellen aanleggegevens van de buisleiding:
· Diameter en wanddikte van de buis;
· Diepteligging en grondwaterstand;
· Materiaaleigenschappen op tijdstip van de aardbeving (bij kunststof treedt een verzwakking

van het materiaal in der loop van de tijd op);
· Aan te houden uitvoeringszakkingsverschil en zakkingen;
· In- en uitwendige belastingen.

4)  Vastleggen van de oriëntatie van buisleiding ten opzichte epicentrum van de beving
      Probabilistische benadering van de hoek:
· Indien de buisleiding evenwijdig ligt aan de verbindingslijn met het epicentrum wordt de buis-

leiding eerst belast door drukgolven. Deze golven belasten de buisleiding longitudinaal en
zijn het hevigst. Hierdoor ontstaan trek- en drukspanningen in de buisleiding. De buisleiding
wordt daarna belast door de schuifgolven met buiging in de leiding tot gevolg.

· Indien de buisleiding loodrecht op de verbindingslijn met het epicentrum ligt wordt de buislei-
ding eerst belast door de drukgolven. Deze golven belasten de buisleiding transversaal met
buiging in de buisleiding tot gevolg. Daarna wordt de buisleiding belast door schuifgolven.
Deze veroorzaken axiale trek- en drukspanningen in buisleiding.

· Eventuele inschatting onder welke hoek de voortplanting richting maakt met de as van de
buisleiding. Hier mee kan de combinatie van longitudinale en transversale belasting op de
buisleiding wordt getroffen bepaald. Dit kan ook gebeuren door het inschatten van een ge-
middelde hoek met bijbehorende standaardafwijking.

5)  Vaststellen karakteristieke waarden van de grondeigenschappen:
· Keuze hoeken theorie van Spangler;
· Grondparameters:
· Volume gewicht (zowel nat als droog);
· Hoek van inwendige wrijving;
· Ongedraineerde schuifsterkte (bij klei);
· Bepalen van de maatgevende schuifgolfsnelheid.

6)  Vaststellen gemiddelde waarden van de grondeigenschappen:
· Keuze hoeken theorie van Spangler;
· Grondparameters:
· Volume gewicht (zowel nat als droog);
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· Hoek van inwendige wrijving;
· Ongedraineerde schuifsterkte (bij klei);
· Bepalen van de maatgevende schuifgolfsnelheid.

7) Vaststellen van de toetsingscriteria
· Welke rekenmodel wordt toegepast;
· Welke toelaatbare spanning wordt gebruikt ( MRS, Reθ);
· Hoe wordt het plastisch vervormingstraject meegenomen;
· Op welke vervorming wordt getoetst;
· Is een Loss of Containment aanvaardbaar?

Berekening met karakteristieke waarde grond- en aanlegparameters
In deze berekening wordt voor alle parameters de maatgevende karakteristieke waarden aan-
gehouden. De invoer parameters bestaan dan uit waarden die in 95% van de gevallen niet
wordt overschreden voor belastingen en niet worden onderschreden voor materiaaleigenschap-
pen. Dit is dus een veilige bovengrens benadering van de belasting en toetsing op sterkte. In
deze situatie volstaat een enkele berekening indien de sterkte voldoet. Dit is de klassieke wijze
van het berekenen van constructies. De berekening wordt uitgevoerd voor de meest ongunstige
oriëntatiehoek tussen de as van de leiding en richting van de golfvoortplanting.

Uitgangspunt is dat de hoeken α, β en γ worden gekozen zoals deze zijn gedefinieerd in de
NEN 3650-1:2012 bijlage D. Voor de waarde van PGD wordt de grootste waarde genomen ter-
wijl voor de en golflengte λ de kleinste waarde wordt genomen. Op deze wijze wordt de meest
ongunstige combinatie van PGD en λ meegenomen in de berekening van de optredende span-
ningen.

Berekening met gemiddelde waarde grond- en aanlegparameters
Bij deze berekeningen worden berekeningen uitgevoerd met de gemiddelde waarden van de
grondparameters, PGD en golflengte λ. Voor het bepalen van de invloed van de variatie van de
opleghoeken in de theorie van Spangler worden enkele combinaties doorgerekend. Voor de
waarde PGD en golflengte λ worden gemiddelde waarden aangehouden.

Berekening van de betrouwbaarheidsindex β
De betrouwbaarheidsindex β is een maat voor het relatieve verschil in grootte tussen de belas-
ting (Effect) op de buisleiding wand en de weerstand (Resistance) van de buisleidingwand op
de belasting. Des te groter de waarde van β, des te kleiner de kans is dat de materiaalsterkte
wordt overschreden. Bij het berekenen wordt de spreiding in de verschillende parameters op de
grootte van de belasting en weerstand meegenomen.

De betrouwbaarheidsindex wordt berekend volgens de manier zoals beschreven in paragaaf
14.4. Voor een tweetal leidingen is de berekening uitgevoerd in bijlage 7. Het geheel wordt af-
gesloten door te toetsen of de berekende β groter is dan geëiste grootte van β. Indien dit niet
het geval is moeten maatregelen worden genomen om de gevolgen van het bezwijken van de
leiding te verminderen zodat het risico afneemt tot een aanvaardbaar risico.

Vaststellen van de toetsingscriteria
Bij het toetsen van een buisleiding is het van belang vast te stellen met welke berekeningsmo-
dellen de toetsing wordt uitgevoerd. Aan de belastingzijde wordt deze ontleend aan de
NEN3650-1: 2012. Aan de weerstandzijde kan gebruik gemaakt worden van lineaire en niet-li-
neaire berekeningsmethoden. De lineaire berekening is eenvoudig en makkelijk toepasbaar. In-
dien de spanningen de grenswaarde overschrijden voldoet het materiaal en dus de buisleiding
niet.

Bij niet-lineaire methoden vertoont het materiaal een plastisch gedrag. Hierbij neemt de vervor-
ming van het materiaal toe terwijl de spanning gelijk blijft. Bij overschrijden van de grenswaarde
(vloeigrens) van de spanningen waarbij het materiaal plastisch gedrag vertoont, is het materiaal
en dus de buisleiding nog niet bezweken. Door herverdeling van spanningen door toenemende
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vervorming blijft de buisleiding in stand. Dus een toetsing op het overschrijden van de grens-
waarde (vloeigrens) is onvoldoende.

Bij buigtrek- en drukspanningen als gevolge aardbevingsbelasting zijn grote vervormingen mo-
gelijk voordat de buis bezwijkt als gevolg van de aanwezigheid van plastische vervormingsca-
paciteit.  Axiale druk- en trekspanningen met bijbehorende vervormingen leiden eerder tot be-
zwijken dan buigtrek- en drukspanningen. Fenomenen als knik, plooien, insnoeren en uitschui-
ven buizen bij de koppelingen spelen een rol. Hierop moet de toetsing worden aangepast.

Voor brosse materialen als asbestcement, beton, nodulair gietijzer, GVK en oudere soorten
PVC volstaat een toetsing op sterkte met behulp van een lineaire berekening omdat deze mate-
rialen slechts weinig vervormen voordat de sterkte van het materiaal wordt overschreden. Bij
deze materialen ontbreekt een plastisch vervormingstraject voordat het bezwijkt.

Bij materialen met een grote vervormingscapaciteit zoals koolstofstaal, PE en nieuwe PVC
soorten is de toetsing op sterkte uitgebreider. Voordat het materiaal bezwijkt door scheuren of
breuk kan het grote vervormingen ondergaan. Het materiaal kan plastisch vervormen bij over-
schrijding van de vloeigrens of rekgrens. Het toetsen van een leiding op overschrijden van de
toelaatbare spanningen zoals vloeigrens is dus onvoldoende. Het is hier noodzakelijk om de op-
tredende plastische vervorming mee te nemen.

Voor koolstofstaal is het mogelijk een eenvoudige toetsing uit te voeren waarbij een aantal ei-
genschappen buiten beschouwing worden gelaten. Het  betreft de invloed van wisselende span-
ningen op de toelaatbare spanningen en het bezwijkmechanisme bij optreden van implosie door
het wegvallen van de inwendige druk. Bij het uitvoeren van een toetsing op een bestaande lei-
ding wel in beschouwing te worden genomen.

In deze thesis zijn de toetsingen vereenvoudigd door het plastisch traject te toetsen met behulp
van een lineaire spanningsberekening. Voor elk staalkwaliteit wordt berekend bij welke rek het
materiaal gaat scheuren of breken. Hierbij moet worden nagegaan of de buisleiding niet eerder
bezwijkt door niet-lineaire effecten. Met behulp van de elasticiteitsmodulus kan dan een bijbeho-
rende theoretische staalspanning worden berekend die per definitie hoger ligt dan de vloeispan-
ning. Zolang de berekende spanning lager is dan de theoretische spanning voldoet de buislei-
ding.
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15 Veiligheidsfilosofie voor het toetsen van
leidingen op aardbevingsbelasting

15.1 Veiligheidsfilosofie
De toetsing van de ondergrondse leiding op aardbevingen is gebaseerd op de Eurocode 8 met
aanvullingen van uit De handreiking voor het uitvoeren van studies naar effecten in de industrie-
gebieden Delfzijl en Eemshaven (TNO & Deltares, 2014). Vanuit de veiligheidsfilosofie van de
Eurocode is het noodzakelijk een aantal uitgangspunten te definiëren en keuzes te maken om
de wijze van toetsing te kunnen vaststellen. In de Nederlandse praktijk worden de onder-
grondse leidingen getoetst met behulp van de NEN3650-1:2012. De EN3650 onderscheidt zo-
wel de uiterste grenstoestanden (ULS) als de bruikbaarheidsgrenstoestand (SLS). Veiligheids-
klassen worden voor buisleidingen niet gebruikt maar Nederland hanteert hiervoor een eigen
beleid, gebaseerd op verder ontwikkelde veiligheidssystematiek, vastgelegd in de BEVB en de
onderliggende stukken. De NEN 3650 serie is met dit overheidsbeleid in lijn.

Daarom is het van belang dat als nog een relatie wordt gelegd tussen Eurocode 8 en NEN3650.
Concreet zijn het de relaties tussen Ultimate Limit State (ULS), Service Limit State (SLS) met
Reliability Class (RC), Consequence Class (CC), Near Collapse (NC) en Serious Damage (SD).
Deze relaties worden uitgewerkt in de volgende paragraven 15.2 tot en met 15.4 uitgewerkt.

De gebruikte omschrijvingen in dit hoofdstuk zijn ontleend aan (TNO & Deltares, 2014) de hand-
reiking en aangepast voor ondergrondse leidingen. De eerste vaststelling, die gemaakt moet
worden, is onder welk regiem het gebied valt. Dit kan het havengebied van Delfzijl zijn, of het
havengebied van Eemshaven. De tweede vaststelling moet zijn of het een bestaande dan wel
een nieuwbouwconstructie betreft.

15.2 Reliability Class (RC) en Consequence Class (CC)
In de Eurocode is een Consequence Class (CC) gedefinieerd. Voor elk constructie moet deze
bepaald worden. De gevolgklasse of Consequence Class bepaalt de grootte van de faalkans.
Hoe belangrijker een constructie is, hoe hoger de Consequence Class op een schaal van 1 tot 3
is. Hoe hoger de Consequence Class, hoe kleinere kans op bezwijken moet zijn. Dit houdt in de
β factor (zie paragraaf 14.2) groter wordt.

Bij een grootte van de Consequence Class hoort ook een betrouwbaarheid van de berekening.
Voor een lage Consequence Class kan worden volstaan met een lage betrouwbaarheid van de
berekening.  De betrouwbaarheid van de berekening wordt bepaald door de Reliability Class
(RC). Praktisch gezien betekent dit voor elke combinatie van CC en RC de zelfde type bereke-
ningen worden gemaakt, waarbij de belastingen (Effect) en de weerstand van de materialen (re-
sistance) met verschillende partiele factoren worden vermenigvuldigd.

De leiding wordt getoetst op basis van een veiligheidsklasse (Reliability Class RC). In NEN-EN
1990 wordt onderscheid gemaakt in veiligheidsklassen (NEN-EN: Reliability classes). Onderha-
vige constructies worden conform tabel NB.21 van NEN-EN 1990/NB ingeschat in risicoklasse
RC2 of RC3 (industriegebouwen voor gevaarlijke stoffen en/of processen waarvoor een omge-
vingsvergunning voor het milieu noodzakelijk is, wat hier het geval is).

De risicoklasse RC2 komt overeen met de gevolgklasse (Consequence class) CC2. Deze is in
NEN-EN 1990 omschreven als: Middelmatig levensgevaar (enkele), aanzienlijke economische
schade.
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De risicoklasse RC3 komt overeen met de gevolgklasse (Consequence class) CC3. Deze is in
NEN-EN 1990 omschreven als: Groot levensgevaar (tientallen), zeer grote economische
schade.

Indien de leidingen van minder belang zijn, kunnen zij ingeschaald worden als RC2 en CC2 met
de omschrijving: De keuze moet in overleg met de beheerder en de omgeving worden bepaald.

15.3 Grenstoestand Near Collapse (NC)
De omschrijving van grenstoestand Near Collapse is als volgt: De ondergrondse leiding is
zwaar beschadigd met lage reststerkte en -stijfheid. De leiding is nog in staat de bovenbelasting
van grond op te nemen. Grote permanente vervormingen zijn aanwezig. De sterkte van de lei-
ding is zodanig dat voortschrijdende bezwijken (instorten) net niet zal plaatsvinden maar waar-
schijnlijk zal een volgende aardbeving of andere belasting, ongeacht de zwaarte daarvan, lei-
den tot instorting. Bij overschrijden van de grenstoestand treedt bezwijken op en moet op
slachtoffers worden gerekend. Ontleend aan Eurocode 1998 Deel 3: Beoordeling en vernieu-
wing van gebouwen paragraaf 2.2.2. Limit State of Near Collapse (NC).

In de EN 1998-4:2006 Eurocode 8 Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige con-
structies –Deel 4: Silo’s, opslagtanks en pijpleidingen wordt deze grenstoestand omschreven
als Ultimate Limit State (ULS). Afhankelijk van het type leiding wordt door de norm een beperkt
gecontroleerd verlies van medium geaccepteerd. Voor de te onderzoeken leiding moet worden
onderzocht of dit is toegestaan.

15.4 Grenstoestand Serious Damage (SD)
De omschrijving van grenstoestand Serious Damage is als volgt: De ondergrondse leiding is
significant beschadigd met enige reststerkte en –stijfheid. De leiding is nog in staat de bovenbe-
lasting van grond op te nemen. Gematigde permanente vervormingen zijn aanwezig. De sterkte
van de ondergrondse leiding is zodanig dat naschokken, mits gematigd in zwaarte, zonder ver-
dere beschadigingen kunnen worden weerstaan. Bij overschrijden van deze grenstoestand
loont het waarschijnlijk vanuit economisch perspectief niet de moeite over te gaan tot herstel.
Ontleend aan Eurocode 1998 Deel 3: Beoordeling en vernieuwing van gebouwen paragraaf
2.2.3. Limit State of significant Damage (SD).

In de EN 1998-4:2006 Eurocode 8 wordt deze grenstoestand omschreven als Damage Limita-
tion State (DLS). De belangrijkste eisen volgens de norm zijn ‘integrity’ en ‘minimum operating
level’. Praktisch houdt dit in dat de leiding geen lekkage vertoont en het leidingsysteem waar de
leiding een onderdeel van uitmaakt haar functie met beperkingen heeft behouden.

15.5 Herhalingstijd en grootte PGA
Op basis van de keuze van Reliability Class (RC) en Consequence Class kan uit de tabellen
van de Handreiking voor het uitvoeren van studies naar effecten van aardbevingen de herha-
lingstijd in jaren en Peak Ground Accelerations, PGA, in m/s² worden afgelezen. Op de waar-
den voor de piekgrondversnellingen (PGA) in de tabel hoeft geen importantiefactor meer wor-
den toegepast. Voor de bestaande leiding in het gebied Delfzijl zijn de volgende waarden afge-
lezen in Handreiking voor het uitvoeren van studies naar effect van aardbevingen versie 3 (TNO
en Deltares, 2014):

Consequence
Class

Herhalingstijd [jaar] PGA  [m/s²]

Near Collapse Serious Damage Near Collapse Serious Damage
CC2 1300 550 3,7 2,75
CC3 2900 1100 4,7 3,5

Tabel 15.1  overzicht Consequence Class

15.6 Toetsing leidingen volgens NEN 3650
De ondergrondse leiding moet op basis van de handreiking (TNO & Deltares, 2014) worden ge-
toetst volgens NEN 3650 serie. De wijze van toetsen hangt dan mede af van het materiaal.
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Voor staal en kunststof is dit hier uitgewerkt voor de toetsing van de omtrekbuigspanning. Toet-
sing van alle relevante grenstoestanden voor de verschillende materialen valt buiten de scope
van thesis. Hier ligt terrein voor nader onderzoek. Bij het toetsen van een leiding wordt rekening
gehouden met twee factoren waarmee grootheden in de berekening moeten worden aangepast.

Als eerste wordt de berekening beïnvloed door de partiële factoren voor grondeigenschappen in
verband met ruimtelijke spreiding volgens NEN 3650-1:2012 tabel B.2 en B3. Bij toetsing op
aardbevingsbelasting in grenstoestanden NC en SD moeten deze mee worden genomen omdat
niet bekend is wat de werkelijke waarde ter plaatse is.

Daarnaast zijn er belastingfactoren op uitwendige belastingen zoals eigengewicht, verkeersbe-
lasting, inwendige druk, temperatuur en opgedrongen vervormingen (inclusief aardbevingsbe-
lasting). Deze invloed is uitgezocht in het eerste deel van de thesis: Onderzoek invloed parame-
ters op de initiële spanningen.
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16 Opstellen Excelrekenblad

16.1 Berekenen van de interactie grond met de leiding
De inzichten van uit hoofdstuk 3 tot en met 15 worden verwerkt in een Excelrekenblad. Hiermee
kunnen de spanningen in de buisleiding wand worden berekend. Hierdoor kan snel de invloed
van variatie in de grond- en belasting parameters op de spanningen worden berekend. Deze
uitkomsten worden dan gebruikt voor de probabilistische analyse.

De aardbevingsbelasting op een leiding is afhankelijk van de hoek tussen de as van de leiding
en voortplantingsrichting van de aardbevingsgolf. Daarnaast is de belasting afhankelijk van het
type aardbevingsgolfbelasting en de grootte van de wandwrijving tussen de grond en de buis-
wand. De grondbelasting en reacties worden berekend op basis van de formules uit de
NEN3650-1:2012.

Een aardbeving belast de buisleiding zowel in axiale- als in tangentiële richting. In axiale rich-
ting komen de belastingen voort uit zowel transversale als longitudinale golfbelasting. De trans-
versale golven resulteren in axiale richting in buiging met buigtrek- en drukspanningen van de
buis. Longitudinale golfbelasting geeft axiale trek- en drukspanningen in de buiswand. De te ge-
bruiken formules zijn opgesteld in paragrafen 11.2 en 11.3. De tangentiële spanningen worden
veroorzaakt door belastingen verticaal en horizontaal, loodrecht op de ringdoorsnede van de
buisleiding. De wijze van berekenen is toegelicht in bijlage 5.

16.2 Toelichting op het Excelrekenblad
Het controleren van een leiding belast op aardbevingsgolven is uitgevoerd met behulp van een
Excelrekenblad. Een voorbeeld van het Excel rekenblad is toegevoegd als bijlage 6. Voor een
leiding zijn de benodigde leidingspecificaties ingevoerd. De aardbevingsbelasting is ingevoerd
in de vorm van een waarde voor PGA in [m/s2] met bijbehorende PGD in [m]. Met deze gekozen
waarden wordt dan een toetsing uitgevoerd voor de grenstoestand Near Collapse (NC) of Se-
rious Damage (SD). De rekenbladen controleren standaard of de doorsneden aan de gestelde
eisen voldoen.

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een Excelrekenblad, zie het voorbeeld in bij-
lage 6. Op blad 1c en 2 worden de benodigde parameters van de leiding, grond rondom de lei-
ding en de aardbeving ingevoerd. Het blad berekent daarmee de eigenschappen van de aard-
beving, zoals de golfsnelheden en golflengten van de optredende druk en schuifgolven. Met be-
hulp van blad 3 en 4 is de grootte van qhmax berekend. Hiermee wordt de maatgevende invloed
van de longitudinale aardbevingsbelasting op de leiding getoetst.

De waarde van qhmax kan worden getoetst en worden aangepast op basis van een Plaxis bere-
kening, waarin de buisleiding belast wordt op een maatgevend aardbevingssignaal conform bij-
lage 1 deel 2 Belasting op buisleidingen ten gevolge van aardbevingen.

Op blad 5 vindt de berekening van de spanningen in de buisleidingwand plaats van de leiding
belast op longitudinale belasting door druk- en schuifgolven. Op blad 6 vindt de berekening van
de spanningen in de buisleidingwand plaats van de leiding belast op transversale belasting door
druk- en schuifgolven. Op blad 7 tot en met 10 worden de tangentiële spanningen in de ring-
doorsnede berekend. Hiermee is op blad 11 en 12 de toetsing op de sterkte en vervorming voor
stalen leidingen uitgevoerd. Op blad 13 en 14 vindt een soortelijke toetsing plaats voor kunststof
leidingen.
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Met de toetsing is gecontroleerd of de spanningen in de buisleidingwand maximaal toelaatbare
waarde niet overschrijden. Voor staal is dit de vloeispanning en voor kunststof de MRS waarde
(lange duursterkte met 95 % betrouwbaar interval). Voor een stalen leiding betekent dit niet al-
tijd dat er lekkage optreedt. Niet alle kunststoffen bezitten na het overschrijden van de MRS
waarde nog voldoende vervormingscapaciteit om lekkage te voorkomen. De buizen zijn tech-
nisch gezien dan wel bezweken. Dit houdt in dat de resultaten van de probabilistische benade-
ring altijd moeten worden beoordeeld op hun gevolgen.

Een sterk vervormde leiding als gevolg van het passeren van een aardbevingsgolf waarbij geen
lekkage (Loss of Containment) optreedt voldoet. Echter als de vervorming zodanig is dat deze
buisleiding niet meer geïnspecteerd kan worden of bijvoorbeeld de binnen afwerking is bescha-
digd moet deze leiding wel worden vervangen.

16.3 Gebruik van het Excelrekenblad
Met behulp van het ontwikkelde Excelrekenblad is snel  te zien of de leiding voldoet. Indien de
berekende spanningen lager zijn dat de toelaatbare spanningen voldoet de leiding. Zijn de bere-
kende spanningen een factor 2 à 3 hoger dan de toelaatbare spanningen dan zal de leiding met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bezwijken en zijn verdere berekeningen niet nodig.
In het gebied tussen globaal 1 à 2 maal de toelaatbare spanningen is het onzeker of de leiding
zal bezwijken en is het zinvol met behulp van een probabilistische benadering de leiding in
meer detail te beoordelen.

Voor een tweetal leidingen is de berekening volledig uitgewerkt. De berekeningen zijn geba-
seerd op de lineaire elastische theorie. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 7 en dienen  als
voorbeeld berekening. Nadat de kans bepaald is, is een beoordeling nodig wat toelaatbaar is.
Voor leidingen die vallen onder het Besluit Externe Veiligheid moet de kans op bezwijken klei-
ner dan of gelijk zijn 10-6. Voor andere leidingen, zoals waterleidingen of persleidingen van af-
valwater, kan een veel hoger kans op bezwijken acceptabel zijn voor de eigenaar of voor het
bevoegd gezag. Dit zal per locatie en leiding moeten worden afgestemd. Bij het vaststellen van
de kans op schade door aardbevingen moet in de afweging worden meegenomen dat dit een
extra kans is binnen het totaal van de kansen op schade. Deze extra kans moet daarom worden
afgezet tegen totale kans op schade.

Voor PVC is het overschrijden van de sterktegrens MRS als bezwijken aangenomen. Dit omdat
PVC een relatief bros materiaal is en geen groot plastisch traject vertoont voordat de leiding be-
zwijkt. Voor staal is in deze berekening aangenomen dat het overschrijden van de vloeigrens tot
bezwijken lijdt. In werkelijkheid ligt de bezwijkbelasting hoger omdat het materiaal kan vervor-
men. Door het toepassen van de methode van het berekenen van een theoretische bezwijk-
spanning (zie ook paragraaf 14.6 laatste alinea) blijft de lineaire elastische methode van bere-
kenen en toetsing van toepassing.

Nadat met behulp van de probabilistisch berekeningsmethode, zoals hier uitgewerkt, een lei-
dingstelsel is door gerekend kunnen aan een zaken worden vastgesteld ten behoeve beheerder
/ bevoegd gezag:

· Indien een aardbeving plaatsvindt zijn de locaties met de meeste kans op schade bekend;
· Er kan op basis van de probabilistische benadering een kans worden berekend van het

overschrijden van de materiaal spanningen van een leiding. Des te kleiner deze is des te
beter de leiding en het netwerk een aardbeving kunnen doorstaan;

· Op basis van een dergelijk analyse kunnen maatregelen worden genomen om de schade te
beperken. Hiermee kan worden aangetoond dat er maatregelen zijn genomen om het ge-
vaar op aardbevingen te beheersen;

· Door een aantal beperkt gerichte maatregelen kan de kans op bezwijken aanvaardbaar klein
worden gemaakt.
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17 Conclusies probabilistische benadering
van spanningen in buisleidingwand

In dit derde deel wordt de laatste onderzoeksvraag uitgewerkt: Hoe wordt getoetst of de combi-
natie van initiële spanningen en aardbevingsspanningen leiden tot bezwijken of schade?

De conclusie is dat toetsing mogelijk is. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met een
aantal beperkingen en aannames die in deze thesis zijn meegenomen.

Het blijkt dat het mogelijk is de kans op bezwijken van een leiding belast door aardbevingen te
berekenen waarbij volledig wordt gewerkt conform de methodiek, zoals deze wordt gehanteerd
door de Eurocode. Hierbij is eenvoudigweg het uitgangspunt dat een leiding bezwijkt indien be-
paalde materiaalspanningen worden overschreden. Voor staal is dit de vloeispanning en voor
kunststof de materiaaleigenschap aangeduid met MRS.

Het betreft een aangepaste probabilistische benadering niveau II gebaseerd op de theorie van
de First Order Reliability Method (FORM). Hierbij wordt de spreiding in de parameters aangeno-
men als homogeen normaal verdeeld. Bij deze verdeling kan de spreiding worden beschreven
met een gemiddelde waarde μ en een standaard afwijking σ. Bij de toetsing wordt gebruik ge-
maakt van gevoeligheidsfactoren αi.

Het voordeel van deze benadering is dat er weinig discussie mogelijk is over het mogen toepas-
sen van de gekozen methode. Deze is immers opgenomen in de Eurocode. Dit is belangrijk om-
dat uit de analyse van hoofdstuk 14 blijkt dat de werkelijke verdeling van de parameters afwijkt
van de aangenomen homogene standaardverdeling.

Met behulp van het ontwikkelde Excelrekenblad is snel inzichtelijk te maken of de leiding wel of
niet voldoet omdat de toelaatbare materiaalspanningen worden overschreden. Indien de bere-
kende spanningen lager zijn dan de toelaatbare spanningen voldoet de leiding. Zijn de bere-
kende spanningen een factor 2 á 3 hoger dan de toelaatbare spanningen dan zal de leiding
hoogst waarschijnlijk bezwijken. In het gebied tussen 1,0 en 3,0 maal de toelaatbare spannin-
gen is het zinvol met behulp van een probabilistische benadering de leiding te beoordelen. Be-
rekend wordt de kans op overschrijden van de toelaatbare spanningen. De berekende kans
moet worden beoordeeld in overleg met de opdrachtgever en bevoegd gezag, om vast te stel-
len of deze aanvaardbaar is of er maatregelen moeten worden genomen om de kans op be-
zwijkt zo klein mogelijk te maken.
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In de drie delen tot nu toe is de hoofdonderzoeksvraag uitgewerkt aan de hand van de vijfon-
derzoeksvragen. In het volgende deel wordt de methode getoetst aan de hand van een aantal
berekeningen. De resultaten worden besproken en wordt afgesloten met de eindconclusies en
aanbevelingen. Daarnaast wordt het nut van het toepassen van de probabilistische theorie toe-
gelicht als mede een aantal discussie items.
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18 Resultaten ontwerpberekeningen

De berekeningen gemaakt in de hoofdstukken 3 tot en met 15 worden in dit hoofdstuk beoor-
deeld. Omdat er geen concreet onderzoek van een leiding ten grondslag ligt aan de berekenin-
gen, zijn niet altijd dezelfde parameters gebruikt in de berekeningen. Dit heeft als voordeel dat
inzicht in de variatie van de resultaten ontstaat.

Een probleem bij het maken van de berekeningen is dat niet altijd de juiste gegevens beschik-
baar zijn. Voor het bepalen van de golfsnelheid Cs zijn dynamische sonderingen nodig. Zover
de opsteller kan nagaan zijn er in Nederland nog geen tien stuks gemaakt. Hierdoor is het on-
mogelijk een indruk te hebben van de schuifsnelheden op een locatie op basis van literatuur
wat bij normale sonderingen goed mogelijk is.

Een belangrijk onderdeel van de toetsing op aardbevingsbelasting is het spanningsverloop in de
ringdoorsnede van de buis. Dit kan goed theoretisch worden onderzocht met behulp van Plaxis
berekeningen. Hierbij wordt naast de schematisering van de dynamische grondeigenschappen
van de grond rondom de buis, ook de stijfheid van ringdoorsnede meegenomen in het model.
Resultaat zijn momenten, dwarskrachten en buigende momenten in de ringdoorsnede. Daar-
naast kan de drukverdeling rond om de buis verder worden uitgewerkt.

In het eerste deel “Onderzoek invloed parameters op de initiële spanningen” is met behulp van
analyse en berekening aangetoond welke parameters invloed hebben op de spanningen in de
buiswand. Uit het tweede deel ” Belasting op buisleidingen ten gevolge van aardbevingen” blijkt
dat de verdeling van de spanningen in de ringdoorsnede grote invloed heeft op de maximale
spanningen en daarmee op de kans dat de bezwijkspanning in de buisleidingwand wordt over-
schreden.  Het toetsen eist het bekend zijn van veel parameters van en rondom de buis. In het
derde deel “Probabilistische benadering spanningen in buiswand” blijkt dat het uitvoeren van de
probabilistische benadering dankzij de First Oder Reliability Method zeer eenvoudig en goed
uitvoerbaar is.

In bijlage 2 zijn Sigma berekeningen gemaakt waarbij de volgende grondparameters zijn gevari-
eerd in grootte: inwendige hoek van grondwrijving φ, volume gewicht γ, cohesie c’ en de onge-
draineerde schuifsterkte Cu zijn gevarieerd in grootte. Daarnaast zijn de volgende (aanleg) para-
meters gevarieerd in grootte: belastinghoeken α, β, γ, zetting fv en zakking fz  gevarieerd in
grootte. De invloed van de variatie komt overeen met de analyse van hoofdstuk 3 tot en met 7.

In bijlage 6 is een viertal berekeningen uitgevoerd met behulp van het Excelrekenblad. Een
complete in- en uitvoer is in deze bijlage opgenomen. In de bijlage 6 is voor twee verschillende
waarden van PGD, respectievelijk 11 mm en respectievelijk 31 mm, een berekening gemaakt.
Het resultaat is dat de maximale axiale spanning gelijk blijft. Dit komt doordat de transversale
golfbelasting maatgevend is. Hierbij wordt de axiale kracht begrensd door het overschrijden van
de maximale wrijving. De tangentiële spanning neemt wel sterk toe. Dit komt doordat de aard-
bevingsdruk voornamelijk aan één zijde van de buis aangrijpt.

In bijlage 7 zijn de berekeningsresultaten van een tiental berekeningen opgenomen. Met deze
reeks van berekeningen is een probabilistische toetsing opgezet voor een tweetal leidingen.
Een stalen gasleiding met een uitwendige diameter van 1200 mm met een wanddikte van 14,3
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mm en met grondsoort zand rondom de buis. De tweede leiding is een GVK leiding met een uit-
wendige diameter van 200 mm met een wanddikte van 9,6 mm en de grondsoort klei rondom
de buis.

In beide berekeningen zijn de volgende grondparameters gevarieerd in grootte: hoek van in-
wendige wrijving φ, volume gewicht γ, schuifgolfsnelheid Cs en de uitvoeringsparameters zak-
king fv , zetting fz  hoeken spanglermethode α, β en γ gevarieerd in grootte.  Daarnaast zijn
aardbevingseigenschappen PGD en de trillingstijd Ts gevarieerd. De eerste berekening is uitge-
voerd met de gemiddelde waarden voor alle parameters en de tweede berekening met karakte-
ristieke waarden voor alle parameters.

Het resultaat is dat tangentiële spanning bij een GVK buis met ongeveer 7 %  toeneemt bij een
invoer met gemiddelde waarden ten opzichte van een invoer met karakteristieke waarden. Bij
de stalen buis is de toename ongeveer 34%. Daarnaast zijn nog twee berekeningen gemaakt
waarbij de combinatie van de opleghoek β en contacthoek γ is gevarieerd. Hier uit blijk een ge-
ringe invloed op de berekende tangentiële spanningen.

Conclusie is dat de in deze thesis beschreven methode werkt en bruikbaar is voor een probabi-
listisch benadering ter bepaling van de kans op overschrijden van de materiaal spanningen ten
gevolge van een aardbeving. Daarnaast blijkt dat het verschil tussen een berekening met ge-
middelde waarden en een berekening met karakteristieke waarden sterk kan variëren. Voor
sommige combinatie van buisdiameter, buismateriaal (bijvoorbeeld GVK) en grondsoort valt er
weinig winst te behalen met een probabilistische benadering. Voor ander combinaties is de
winst zeer groot en een probabilistische benadering zeker zinvol.
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19 Nut & noodzaak volledige probabilisti-
sche benadering

19.1 Probabilistische benadering op niveau I
Bij deze benadering wordt er geen faalkans berekend. Een niveau I berekening is een ontwerp-
methode volgens de normen (Eurocode Inclusief) waarbij een element voldoende betrouwbaar
wordt geacht, als er een bepaalde marge aanwezig is tussen de representatieve waarden van
de sterkte en de belastingen. Deze waarden worden aangeduid met karakteristieke waarden.
Dit houdt in dat de waarden voor belastingen slechts in 5 % van de vallen worden overschre-
den. Voor sterkte houdt dit in dat de waarden slechts 5 % worden onderschreden. Deze marge
wordt meegenomen door in het ontwerp te rekenen met zogenoemde partiële veiligheidsfacto-
ren.

19.2 Probabilistische benadering op niveau II
Voor deze thesis is uitgegaan van normale standaard verdeling van de waarden van de para-
meters. Dit is weergegeven met behulp van een gemiddelde waarde μ en een standaard afwij-
king σ. Het 95% zekerheid interval bij een normale verdeling wordt bepaald middels de formule
μ +/- 1,64 *σ. De eigenschap van de op deze wijze bepaalden waarden is dat er een kans is van
95% dat de waarden wordt overschreden voor materiaal eigenschappen of onderschreden voor
belastingen. De berekende kans op bezwijken volgens de FORM (First Order Reliability Me-
thod) zoals beschreven in de Eurocode NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011 is een bovengrens be-
nadering. De werkelijke bezwijkkans ligt lager. Dit wordt een benadering volgens niveau II ge-
noemd.

De waarden worden in deze benadering beschouwd als stochastische variabele. Deze wordt
ook wel aangeduid als toevalgrootheid. Het is een begrip uit de waarschijnlijkheidsrekening en
speelt een rol bij het trekken van een steekproef voor een onderzoek. Een goede steekproef be-
staat uit willekeurige gekozen elementen. De bijbehorende variabelen berusten dus op toeval
maar kunnen via statische bewerkingen wel iets zeggen over de verdeling met bijbehorende ge-
middelde en standaardafwijkingen.

In werkelijkheid zijn de waarden van de parameters niet altijd normaal verdeeld. Deze zijn bin-
nen deze studie gezien de omvang van de scope toch als standaard verdeeld behandeld. Voor
de belangrijkste parameters is hieronder aangeven hoe de standaard normale verdeling is ge-
bruikt bij de variatie in parameters.

· Variabele grondparameters grondsoorteigenschappen (belasting):
° De waarden van de inwendige hoek van wrijving φ en volume gewichten γ zijn ontleend

aan tabel 2B van NEN9997:2012.

· Variabele parameters met betrekking tot de aanlegcondities van de leiding (belasting):
° Grootte van het uitvoeringszakkingsverschil fv , de opgetreden zakking fz na aanleg moe-

ten worden bepaald voor leidingen met een leeftijd van vele tientallen jaren. De aange-
houden waarden kunnen worden ontleend aan tabellen uit de NEN3650 of worden geba-
seerd op afspraken met de opdrachtgever.
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· Variabelen van de aardbevingsbelasting:
° De waarden PGD en Ts zijn bekend van gemeten aardbevingsgolven. Een standaard

maatgevende golf is niet bekend. Dit wordt ondervangen door de aanname dat door het
kiezen van vier maatgevende bekende aardbeving golven alle ongunstige invloeden zijn
meegenomen;

° De waarden van de Cs schuifgolfsnelheid en Cp drukgolfsnelheid van de bovenste grond-
lagen zijn niet bekend. Deze worden door berekening op basis van grondmechanica para-
meters of vergelijken met naastgelegen meetlocaties bepaald. In het beste geval worden
dynamische sonderingen gemaakt op de locaties.

· Hoeken in de theorie van Spangler (belasting):
° Belastinghoek α is 180° zonder bijbehorende standaardafwijking σ. Deze is aangenomen

op 0°;
° Opleghoek β hangt af van de stijfheid van de ondergrond onder de buisleiding tijdens de

aanleg. Wat deze waarden zijn is niet bekend maar ontleend aan de NEN3650-1:2012;
° De hoek van de steundruk γ varieert tijdens de aardbeving. Zie resultaten bijlage 1 deel 2

Belasting op buisleidingen ten gevolge van aardbevingen.

· Hoek tussen leiding as en voortplantingssnelheid van de aardbevingsgolf
° Berekening kan worden gestart met een gemiddelde met bijbehorende standaardafwij-

king. Indien alle oriëntaties voorkomen in de leiding (netwerk) kan volstaan worden met
het toetsen op de hoeken 0°, 90° en 180° waarbij de invloed van zowel de longitudinale
(100%) als de transversale belasting (100%) als een combinatie van beide ( 70%) wordt
meegenomen.

· Variatie in weerstand van de buisleiding:
° Parameters zoals Duitw, wanddikte t en de Elasticiteitsmodulus E van het buismateriaal

vertonen zo weinig spreiding in hun waarden dat de spreiding nauwelijks invloed heeft op
de spanningen in de buisleidingwand. De spreiding in deze parameters worden dan ook
niet meegenomen in de berekeningen van de kans op schade door aardbevingen;

° Parameter vloeispanning σe of toelaatbare spanning RMS vertonen wel een spreiding en
worden wel meegenomen in de berekening.

In bijlage 7 zijn van enkele uitgevoerde probabilistische berekeningen de invoer en resultaten
weergegeven. De parameters van de grondsoorteigenschappen, aanlegcondities en hoeken
van de theorie van Spangler zijn bepaald op basis van tabellen. De invoer van de aardbevings-
belasting zijn bepaald aan de hand van nabijgelegen locaties en metingen.

19.3 Probabilistische benadering op niveau III
Bij een niveau III methode voor het berekenen van de faalkans is het noodzakelijk van alle vari-
abelen de kansdichtheidsfuncties van de sterkte en belasting te kennen. In deze benadering
wordt de betrouwbaarheid van een element direct gekoppeld aan de faalkans.

Aan de belastingzijde worden 11 parameters meegenomen in de benadering. Aan de weer-
standzijde wordt slechts één parameter meegenomen in de benadering. De relaties tussen de
parameters aan de belastingzijde is zeer ingewikkeld en vereist een uitgebreide berekening.

Indien men een variatie studie toepast en van iedere parameter een berekening maakt voor de
gemiddelde waarde μ, de waarde μ + σ en μ – σ terwijl de andere waarden ook deze drie waar-
den aannemen heeft men 311 = 177.147 berekening gemaakt! Deze resultaten moeten worden
getoetst aan drie toelaatbare spanningen, zodat het aantal berekeningen oploopt tot 531.441.
Hieruit blijkt dat deze benadering niet uitvoerbaar is.

De vraag is, hoe groot is de fout in de benadering volgens niveau II ten opzichte van de bena-
dering volgens niveau III. In de literatuur is een aantal methoden beschreven om met behulp
van slechts een beperkt aantal berekende resultaten de betrouwbaarheid van de bezwijkkans te
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schatten. Het gaat om de resultaten van enkele honderden berekeningen waarbij een gering
aantal maatgevende parameters worden gevarieerd in grootte. De waarden van de bereke-
ningsresultaten zelf moeten met behulp van een programma worden bewerkt om een antwoord
te verkrijgen.
De methoden worden aangeduid als DARS (Directional Adaptieve Repons surface Sampeling)
of MCARS (Monte Carlo Adaptieve Repons surface Sampeling). Uitwerking van een voorbeeld
ligt ver buiten de scoop van deze thesis en wordt niet verder uitgewerkt.

19.4 Conclusie
De meeste snelle effectieve methode voor het toetsen van de buisleiding op aardbevingsbelas-
ting is de methode met behulp van partiele belastingfactoren, probabilistische benadering op ni-
veau I. Bij niet voldoen kan worden overgestapt op probabilistische benadering op niveau II. Het
uitvoeren van een benadering gebaseerd op probabilistische benadering op niveau III is prak-
tisch gezien  slecht uitvoerbaar.
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20 Eindconclusies

20.1 Conclusies
De hoofdonderzoeksvraag: Hoe kunnen buisleidingen op aardbevingsbestendigheid worden ge-
toetst? kan nu worden beantwoord. Op basis van deze thesis is het mogelijk een kans op het
overschrijden van de toelaatbare materiaalspanningen van een buisleiding belast door een
aardbevingsgolf te berekenen. Hiermee kan men een inschatting maken wat de kans is dat de
leiding bezwijkt bij een aardbeving. Bij deze inschattingen moeten invloeden als niet-lineair ma-
teriaal gedrag, voortijdig bezwijken door plooien, knikken en andere zaken worden meegeno-
men. Dit is niet uitgevoerd in deze thesis.

De berekeningsmethode neemt de invloed van onzekerheden in de grond- en belasting para-
meters die de spanningen in de buisleidingwand bepalen mee. Door het toepassen van een
probabilistische methode wordt met een beperkt aantal berekeningen een voldoende nauwkeu-
rig resultaat bereikt dat bruikbaar is voor het bepalen van de eventuele vervolgstappen. De pro-
babilistisch theorie uit Eurocode NEN-EN 1990 +A1 +A1/C2:2011 bijlage C en D is goed bruik-
baar voor dit doel. In deze thesis is een aantal ontwerp berekeningen gemaakt waaruit dit blijkt.

Het blijkt dat slechts enkele parameters een significante invloed hebben op de spanningen in de
buisleidingwand. Dit zijn het volumegewicht γ, de hoek van inwendige wrijving φ ,de grootte van
de zakkingen fv en fz. en de klink factor μ. Toename van de grootte van de hoeken α, β en γ uit
de theorie van Spangler leidt tot afname van spanningen in buisleidingen. Voor het gemiddelde
en de standaardafwijking van deze parameters zijn waarden bepaald die in de berekeningsme-
thoden kunnen worden gehanteerd.

Het toetsen van leidingen op aardbevingsbelasting is voor discontinue en continue leidingen
verschillend. Bij continue (doorgaande) leidingen wordt getoetst of de combinatie van axiale
buigspanningen en tangentiele ringspanningen niet tot overschrijding van de materiaalspannin-
gen leidt. Bij discontinue (gelede) leidingen wordt getoetst of de opgelegde grondverplaatsing
niet tot te grote hoekrotaties in de koppelingen leiden die niet opgenomen kunnen zonder
schade aan de koppeling of buis.

Tijdens het passeren van een aardbevingsgolf kan het voorkomen dat de ringdoorsnede van de
buisleiding asymmetrisch wordt belast. De buis is dan niet meer in evenwicht en gaat horizon-
taal bewegen. De buisleiding gaat hierdoor de opgelegd grondverplaatsing van de aardbevings-
golf volgen. Door deze gewijzigde belasting wijzigen ook de spanningen in de ringdoorsnede.
De grootte van deze asymmetrische belasting is berekend en de gevolgen op de spanningen in
de buiswand  zijn meegenomen.

Alle verworven inzichten zijn verwerkt in een Excelrekenblad waarmee de toetsing van buislei-
dingen op aardbevingsbelasting kan worden uitgevoerd. In deze thesis is een aantal ontwerpbe-
rekeningen uitgevoerd met dit Excelrekenblad. Hiermee is een aantal deelconclusie uit het on-
derzoek getoetst.

Om de bruikbaarheid en nauwkeurigheid van de uitkomsten te vergroten is het van belang dat
er voldoende grondmechanische gegevens van de ondergrond beschikbaar komen. Het betreft
met name gegevens over de grondschuifsnelheden Cs in de ondergrond.

Daarnaast is het van belang om meer aardbevingssignalen beschikbaar te hebben die vrijko-
men bij zwaardere aardschokken, op meerdere plaatsen en op verschillende diepten. Hiermee
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moet het mogelijk zijn om een maatgevend aardbevingssignaal voor Groningen samen te stel-
len waarmee toetsing op sterkte van constructies, waaronder ondergrondse leidingen, kunnen
worden uitgevoerd.

20.2 Aanbevelingen
Om meer inzicht in te verkrijgen in de exacte gevolgen van het passeren van een aardbevings-
golf op de ringbelasting wordt aanbevolen nader onderzoek te verrichten. Aandacht moet wor-
den besteed aan het verder uitwerken van het Plaxis model. Hiermee kan onderzocht worden
wat de effecten zijn van het passeren van een aardbevingsgolf op de spanningsverdeling in de
ringdoorsnede.

Om meer inzicht te verkrijgen in de effecten van het passeren van een aardbevingsgolf zou dit
onderzoek probabilistisch kunnen worden uitgevoerd. Hiertoe moeten ten eerste een de ver-
melde grondparameters in deze paragraaf worden gevarieerd. Hiermee kan worden onderzocht
wat de invloed is van het halveren van de onzekerheid in grondparameters op de faalkans.

De berekeningen voor klei moeten nader worden uitgewerkt. Daarnaast is het mogelijk de ring-
doorsnede op te delen in elementen en per element de combinatie van buigend moment, nor-
maalkrachten en dwarskrachten te bepalen. Hiermee kunnen met een grotere nauwkeurigheid
de optredende spanningen voor andere buisleidingen worden berekend.

Bij het toetsen van buisleidingen op aardbevingen is het noodzakelijk dat er duidelijkheid komt
in de toe te passen belasting als gevolg van een aardbeving op buisleidingen. Concreet bete-
kent dit het vaststellen aardbevingsignalen op 30 m – maaiveld. Daarnaast het vaststellen van
de grootte van de partiële veiligheidsfactoren voor iedere CC klasse in relatie tot de aan te hou-
den herhalingstijd van de beving.

In de thesis is de kans op bezwijken van een buisleiding door een aardbevingsgolf gelijk gesteld
aan de kans op overschrijden van de materiaalspanningen. Dit is niet de werkelijke kans op be-
zwijken. De werkelijke bezwijkspanning hangt af van niet-lineaire effecten. Een betrouwbare
snelle methode voor het bepalen van de werkelijke bezwijkspanning is noodzakelijk. De be-
zwijkspanning moet dan probabilistisch worden bepaald zodat een toetsing met de probabilisti-
sche berekening spanning ten gevolge passeren van aardbevingsbelasting.

20.3 Aandachtspunten voor de normering ontleend aan deze studie
In paragraaf 1.2 is aangeven dat het noodzakelijk is dat er een Nationale Bijlage komt om Euro-
code 8 te kunnen toepassen in Nederland. Voor ondergrondse leidingen betekend dit dat er in
de nationale bijlage aansluiting moet worden gevonden met de huidige normen NEN3650-
1:2012 en NEN 3650-1:2012. NEN 3650-1:2012 behandelt nu de berekeningen en toetsingen
van ondergrondse leidingen en niet de Eurocode. De huidige invulling in deel 4 van de Euro-
code 8 op ondergrondse leidingen is onvoldoende om berekeningen mogelijk te maken.

Voor het toetsen op aardbevingsbelasting komen twee fundamentele berekeningsmethoden in
aanmerking. Als eerste een klassieke lineair elastische methode waarbij de toetsing plaats vindt
door invloeden van buigende momenten en normaalkrachten berekend conform hoofdstuk 8 en
16 van deze thesis. Hierbij wordt dan de invloed van de tangentiele spanningen als gevolg van
het passeren van aardbevingsgolf zoals beschreven paragraaf 11.4 en bijlage 5 meegenomen.
Elke invloed kan dan worden beschreven, en berekend en beoordeeld. Deze methode sluit aan
op de huidige structuur van de NEN3650-1:2012.

Een tweede oplossing is dat randvoorwaarden een eigenschappen van een EEM model worden
vastgesteld zodat hiervoor rekenprogramma’s kunnen worden gebouwd.

In de praktijk gaat het meestal om het aantonen dat bestaande leidingen voldoen. In eerste in-
stantie zal een klassieke berekening met behulp van partiële factoren worden gebruikt. Indien
deze berekening niet voldoet zal een probabilistische berekening zoals beschreven in deze the-
sis kunnen worden gebruikt. Om dit mogelijk te maken zou de Nationale Bijlage aan te houden
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spreidingen in (grond)parameters moeten opnemen. Daarnaast zou de probabilistische me-
thode van Eurocode NEN-EN 1990:2011 (hoofdstuk 14) van toepassing moeten worden ver-
klaard.

Voor het bepalen van de toelaatbare spanningen net voor bezwijken van de buisleiding belast
door een aardbevingsgolf is veel inzicht en rekenwerk nodig. Bij het opstellen van de norm kan
men onderzoeken welke bezwijkmechanismes wanneer maatgevend zijn. Hierdoor is een snelle
en betrouwbare toetsing van leidingen mogelijk.

Het doel van opstellers van de Nationale Bijlage moet zijn dat er voldoende bouwstenen komen
om een betrouwbare toetsing van buisleidingen mogelijk te maken.

20.4 Discussie
Het toetsen van buisleidingen op aardbevingsbelasting vereist een omvangrijke set berekenin-
gen. De meest complexe berekening is het bepalen van het juiste aardbevingssignaal dat op-
treed op de locatie waar de leiding getoetst moet worden. Probleem is dat vooralsnog geen juist
basis aardbevingssignaal beschikbaar is. (Zie figuur 10.1 als voorbeeld). Volgens de Eurocode
dienst er met vier maatgevende signalen gerekend te worden om de maatgevende belasting op
de buisleiding te bepalen. Vooralsnog geeft De Handreiking naar effecten van aardbevingen
TNO & Deltares (2014) alleen een tabel met PGD voor maatgevende PGA alleen voor Delfzijl
en het Eemshavengebied.

De aan te houden PGA is gebaseerd op figuur 1 Memo NEN ten behoeve van de Ministerie van
Economische Zaken (23 mei 2014) en uit de NPR 9998. Deze figuur is opgezet door het KNMI
op basis van historische metingen die geëxtrapoleerd zijn naar de toekomst. Indien de toekom-
stige winninglocaties sterk afwijken van de historische locaties is het mogelijk dat de contouren
van de maximaal aan te houden versnellingen gaan wijzigen. Met andere worden, de aan te
houden PGA met bijbehorende PGD is onzeker.

De keuze voor de aan te houden PGA waarden (figuur 1 uit de NPR 9998) is nog steeds (medio
oktober 2015) aan wijzigingen onderhevig. Dit maakt het doen van uitspraken over aardbeving-
bestendig zijn van leidingen onzeker, zolang de aan te houden PGA waarden niet definitief be-
kend zijn.

Niet alleen het basis-meetsignaal is onbekend, maar ook de invloed van de globale en lokale
opbouw van de ondergrond op de beweging in de vorm van PGD en PGA is onbekend. Omdat
de ondergrond uit aangeslibde lagen dan wel opgebrachte lagen bestaat, is een kans aanwezig
dat de werkelijke optredende waarden afwijken van de richtwaarden opgegeven in de (TNO &
Deltares (2014) Handreiking naar effecten van aardbevingen. De lagen kunnen zorgen voor een
vergroting van de PGD. Dit is het zogenaamde opslinger effect.

Aan de andere kant wordt het meetsignalen sterk opgeschaald naar een gewenste waarden
waardoor deze onzekerheden worden afgedekt. Ter ondersteuning: de maatgevende PGD en
PGA worden met een importantie factor van 1,58 voor RC 2 vermenigvuldigd. De maximaal ge-
meten versnelling op aardoppervlakte is 0,051 [g] (Huizinge event) terwijl voor de regio rondom
Loppersum 0,42 * 1,58 = 0,66 [g] moet worden aangehouden!

Daarnaast is een aantal uitgangspunten in de berekeningen volgens Spangler en grondeigen-
schappen  voor veel locaties niet bekend en moeten deze worden ontleend aan de literatuur of
normen. Hierdoor wordt de berekening niet erg nauwkeurig. Het gaat om de opleghoek van de
buizen β en de contacthoek γ van de horizontale steundruk.

De aanlegcondities hebben daarnaast ook invloed op de tangentiële en axiale spanningen in de
buisleidingwand. Voor de Lange duur spanningen zijn de uitvoeringszakkingsverschil fv en zet-
ting verschil fz van invloed. Voor korte duur is de invloed belastingconcentratie Marstonfactor fm
en klinkfactor μ van de grondaanvulling boven de buis. Voor het toetsen van bestaande buislei-
dingen zijn deze twee laatste parameters niet van belang.
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Op basis van bovenstaande argumenten blijkt dat het exact berekenen van de aardbevingsbe-
lasting op een buisleiding op een locatie bijna ondoenlijk is gezien de vele onzekerheden.
Daarom is een berekening met behulp van de probabilistische benadering op zijn plaats. De be-
rekening is juist gebaseerd op de aanname dat van geen enkele parameter de exacte waarde
bekend is, maar slecht een (benaderende) gemiddelde en een bijbehorende standaard afwij-
king. Hoe meer bekend is van een parameter hoe kleiner de standaardafwijking wordt. Deze in-
vloed wordt meegenomen in de berekening.

Het resultaat van de berekeningen is dat een factor β wordt berekend, waarmee een kans op
overschrijden van de materiaalspanningen kan worden bepaald. Bij kleine kansen in de orde
van 10-4 en lager is het niet mogelijk deze te toetsen aan werkelijk optredende en gemeten kan-
sen. Dit omdat er simpelweg te weinig meetpunten zijn of nog niet lang genoeg wordt gemeten.
Het geheel is daardoor dus enigszins een theoretische exercitie.

Indien er berekeningen gemaakt worden op basis van juiste en veilige aannames, zoals in deze
thesis, is het mogelijk een theoretische overschrijdingskans te berekenen en te gebruiken om
aan te tonen of een leiding bijvoorbeeld voldoet aan de eisen van het Besluit Externe Veiligheid
Buisleidingen (BEVB).
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Nawoord

Het uitvoeren van de thesis koste veel tijd en motivatie. Tijdens het najaar 2014 en voorjaar
2015 had ik gelukkig voldoende tijd had om op locatie bij Deltares mijn werkzaamheden uit te
voeren. Hierdoor kon ik grote stappen zetten in het onderzoek. Najaar 2015 was een drukke pe-
riode  en het kostte het moeite om een en ander af te ronden. Maar het is gelukt.

Het volgen van de opleiding tot Master of Pipeline Technology was erg nuttig. In mijn dagelijks
werk maak ik nu dankbaar gebruik van de opgedane kennis. Daarnaast zijn de ervaringen en
kennis opgedaan tijdens het uitwerken van mijn thesis van groot nut als lid van het Sweco aard-
bevingsteam.

Het doel was een methode te ontwikkelen om het mogelijk te maken leidingen op aardbevings-
bestendigheid te toetsen. Mijn mening is dat de methode nu beschikbaar is. Om de methode op
de juiste wijze te kunnen gebruiken, moeten er nog de nodige aanvullende onderzoeken wor-
den gedaan.

Het uitvoeren van deze thesis heeft ook een aantal belangrijke leereffecten in zich. Een belang-
rijk inzicht was dat in het Plan van Aanpak te weinig aandacht besteed is aan de optredende
vervormingen als gevolg van een aardbeving. Bij het uitwerken bleken deze vervormingen voor
discontinue leidingen maatgevend te zijn. Hierop moest de inhoud van de thesis worden aange-
past.

Ik startte met het onbewuste idee dat het overschrijden van de berekende spanningen van de
toelaatbare materiaal spanningen gelijk stond met bezwijken en falen van de leiding. Hoewel
deze zeker een belangrijke relatie hebben met elkaar geld dit niet voor alle materialen en buis-
afmetingen. Door voortschrijdend inzicht en discussie met de mentor werd dit duidelijk. Het ge-
volg was de formuleringen in de thesis aan te scherpen.

Onderzocht is vooral de invloed van parameters op de buigtrek spanningen in tangentiele rich-
ting. Deze worden nu getoetst op het overschrijden van de materiaalspanningen. Dit geeft een
indicatie van de kans op bezwijken. Echter het vaststellen van de juiste toelaatbare spanningen,
waarbij de leiding nog net niet bezwijkt, met aandacht voor niet lineaire effecten, lokaal plooien,
ontstaan van vroegtijdige scharnieren in de ringdoorsnede, invloed veroudering en corrosie is
een studie apart. Zeker als dit voor verschillende materialen als Asbest Cement, koolstofstaal,
GVK, PVC en PE wordt uitgezocht.
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Formules ten behoeve bepalen verticale grondbelasting

De formules worden ontleend aan NEN 3650-1:2012 bijlage C en D. Inzicht van de formules is
van belang om de invloed van de grond- en belasting parameters op de spanningen in de buis-
leidingwand te kunnen onderzoeken. Dit is een verdere uitwerking van hoofdstukken 3 en 4 met
als resultaat de bevindingen van hoofdstuk 7Samenvatting en resultaat invloed parameters op
de initiële spanningen. Voor het bepalen worden de onderstaande formules gebruikt:

qn = ( γd * Hd + γn * Hw - γw * Hw )

qk = qn + ktot * μ

qp = qn * (1 + fm * H / Duitw )

qz = max qn ≤ qp

qr = ≤ Pwe

Qn = qn *  Duitw

Qk = qk * Duitw

Qp = qp * Duitw

Qz = qz * Duitw

Qr = qr * Duitw

1/ ktot  = ( 1 / kv,top + 1 / kv, bodem + 1 / kbuis )

kbuis = Ebuis * Iw / ky * Duitw * Dg
3

kv,bodem = 0,25 * Cu * Pwe / Duitw respectievelijk 0,04 * Cu * Pwe / Duitw

kv,top = (qp-qn) / zmax

zmax = 0,25 * Duitw / (E1,5 * √(H/Duitw)

Pwe = 0,85 * Cu * ( 2π + 2 ) * ( 1 + Sc + dc )

Evenwichtsvergelijking:

Qtot =∑ qn + qk + qp + qz + qr ≤ Pwe

Met onderstaande parameters:
qn [N/mm2] = neutrale gronddruk NEN 3650-1:2012 volgens paragraaf C 4.2.2;
qk [N/mm2] = reële gronddruk volgens NEN 3650-1:2012 paragraaf C 4.2.3;
qp [N/mm2] = passieve gronddruk volgens NEN 3650-1:2012 paragraaf C 4.2.4;
qz [N/mm2] = zettingsbelasting (verticale grondbelasting op vrijdragende buis
qr [N/mm2] = grondreactie (oplegreactie, indirecte grondbelasting)

Qn [N/mm1] = neutrale grondbelasting;
Qk [N/mm1] = reële grondbelasting;
Qp [N/mm1] = passieve grondbelasting;
Qz [N/mm1] = zettingsbelasting;
Qr [N/mm1] = grondreactie;

Duitw [mm] = uitwendige diameter van de buis;
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Dg [mm] = gemiddelde diameter van de buis;
Ebuis [N/mm2] = Elasticiteitsmodulus van het buismateriaal;
H [m] = gronddekking op de buis;
Hw [m] = gronddekking boven het freatisch grondwater;
Hd [m] = gronddekking onder het freatisch grondwater;
E [N/mm2] = elasticiteit modulus van het grond;
Iw [mm4/mm] = traagheidsmoment van de buiswand;
γd [kN/m3] = volume gewicht grond droog;
γn [kN/m3] = volume gewicht grond nat;
γw [kN/m3] = volume gewicht water;
μ [-] = klinkfactor afhankelijk grondsoort en verdichting volgens

   NEN 3650-1:2012 Tabel paragraaf C 4.2.3. grootte varieert
    van 0,02 tot 0,20;

fm [-] = Marstonfactor. grootte varieert van 0,3 tot 0,8;
ktot [N/mm3] = veerconstante bedding onder de buis;
ky [-] = deflectie coëfficiënt voor vervorming volgens NEN 3650-1:2012

tabel D.1 afhankelijk van opleghoek;
kv,bodem [N/mm3] = beddingconstante van de bodem onder de buis om hoog gericht;
kv,top [N/mm3] = beddingconstante van de grond op de buis omlaag gericht;
Cu [N/mm2] = ongedraineerde schuifsterkte van de grond;
Pwe [N/mm2] = evenwichtdraagvermogen volgens paragraaf 3.3
Sc [-] = vormfactor 0,2 * B / L voor leidingen Sc = 0,02;
dc [-] = diepte factor 0,4  * arctan (Z / B);
Z [m] = diepte tot de leidingas H + Duitw/2;
B [m] = aanlegbreedte (koorde) (op buisniveau geld B = Duitw).

Opmerkingen:
kv,bodem [N/mm3] = beddingconstante van de bodem onder de buis omhooggericht is

ontleend aan tabel C.6 en is afhankelijk van diameter Duitw.
Nauwkeurig berekenen volgens NEN 3650-1:2012 bijlage C 4.3.2
heeft geen meerwaarde.

Pwe [N/mm2] = evenwichtsdraagvermogen. De waarden is afhankelijk van de soort
   grond, wel of geen cohesie. De invloed wordt meegenomen via de
   waarde kv,bodem Bij grondsoorten met cohesie, klei en veen, speelt de
   tijd tussen aanleg en belasting een rol voor de eerste twee jaar.

Verticale grondreactie (evenwichtsdraagvermogen)

De verticale grondreactie is afhankelijk van de grondsoort. Per grondsoort is deze toegelicht.

Verticale grondbelasting grondsoorten klei en veen met snelle deformatie
Bij snelle deformatie in klei en veen wordt de belasting opgenomen door toename van de water-
druk omdat het water niet kan afvloeien als gevolg van de slechte doorlatendheid van de grond-
soort. De formules voor het berekenen van de grootte van Qn zijn weergegeven in deze bijlage.
De grootte van de verticale grondreactie Pwe  is aangepast voor deze situatie. Deze wijziging
heeft nauwelijks invloed op de spanningen in de buisleidingwand.

Pwe = 0,85 * Cu * ( 2π + 2 ) * ( 1 + Sc + dc )
voor klei en veen grond met snelle deformatie is de grootte van Pwe gewijzigd in
≈ 7,04 * Cu * ( 1,2 + arctan * (Z / Duitw)

De grootte van Qn heeft een spreiding die bepaald wordt door de spreiding in de volgende para-
meters:
γn; γd volume gewicht van de grond boven de buis. De invloed is rechtevenredig;
μ klinkfactor afhankelijk van grondsoort en verdichting. De invloed is rechtevenredig;
fm Marstonfactor afhankelijk van ,grondsoort en verdichting. De invloed is rechtevenredig;
E elasticiteitsmodulus buismateriaal. De invloed is omgekeerd evenredig;
Cu ongedraineerde schuifsterkte van de grond. De invloed is kleiner dan kwadratisch om-

gekeerd evenredig, dus erg gering;
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De invloed op de grootte van de buigspanningen in de buisleidingwand is maximaal indien de
bovengrenswaarde van μ, fm en γn; γd wordt gecombineerd met de ondergrenswaarde van Cu en
eventueel de waarde van E. De invloed van μ heeft betrekking op de spanningen in de eerste
twee jaren na aanleg. De invloed van fm hangt samen met de grootte van som van fv en fz.

Verticale grondbelasting klei en veen met langzame gedraineerde deformatie
In de NEN 3650-1:2012 wordt aangenomen dat de grond is gedraineerd twee jaar na aanleg
waardoor de grondbelasting op de buisleiding afneemt. De formules voor het berekenen van de
grootte van Qn zijn ongewijzigd ten opzichte van de ongedraineerde situatie. Alleen een andere
berekeningswijze voor de het evenwichtdraagvermogen Pwe. Is van toepassing.  Echter de in-
vloed op de grootte van Pwe hiervan is zeer gering.

De formule voor het evenwichtsdraagvermogen is in dit geval:

Pwe = 0,95 * {0,5 * γgem * B * Ny * Sy * dy + Sq * Nq * (qn + c’ * cotφ ) – c’ * cotφ)}
voor zand en klei en veen, langzame gedraineerde deformatie

De grootte van Qn heeft een spreiding die bepaald wordt door de spreiding in de volgende para-
meters:
γgem gemiddelde volume gewicht van de grond boven de buis. De invloed is rechtevenredig.
μ klinkfactor afhankelijk grondsoort en verdichting. De invloed is rechtevenredig.
fm Marstonfactor afhankelijk grondsoort en verdichting. De invloed is rechtevenredig.
E elasticiteitsmodulus buismateriaal. De invloed is omgekeerd evenredig.
φ hoek van inwendige wrijving grond rondom buisleiding. De invloed evenredig.

De grootte van de buigspanningen in de buisleidingwand is maximaal indien de bovengrens-
waarde van μ en γgem wordt gecombineerd met de ondergrenswaarde van φ en eventueel de
waarde van E. De invloed van μ heeft betrekking op de spanningen in de eerste twee jaren na
aanleg. De invloed van fm hangt samen met de grootte van som van fv en fz.

Verticale grondbelasting van grondsoort zand
De berekening van de belasting op de buiswand voor zand zijn gelijk aan die voor klei en veen.
Een aantal parameters is gewijzigd. Omdat de grond direct draineert bij belastingen is de
grootte van de verticale beddingconstante aangepast:

kv,bodem = 0,50 * E * Pwe / Duitw respectievelijk 0,10 * E * Pwe / Duitw

met
Pwe = evenwichtdraagvermogen volgens NEN 3650-1:2012 bijlage C paragraaf 3.4.

De invloed van de spreiding in de grondparameters is gelijk aan klei en veen met langzame ge-
draineerde deformatie.

Horizontale gronddruk
Opgemerkt wordt dat bij kortdurende belastingen zoals aardbevingen met ongedraineerde
waarden moet worden gerekend, omdat geen afvoer van water optreed in de korte tijd van de
aardbeving. De omvang van de horizontale steundruk is dus afhankelijk van de grondsoort en
snelheid van belasten.

De horizontale steundruk van de buisleiding wordt berekend met behulp van een horizontale
beddingconstante. Deze wordt beschreven door onderstaande formule:
qh / qhe = ( y / ymax ) * ( A + B * y / ymax) en ymax = Duitw * [ 0,05 + 0,03 * (Z / Duitw + 0,05)]

met onderstaande parameters:
qhe [ N/mm2] = maximale horizontale gronddruk (horizontaal

   evenwichtsdraagvermogen) bij verplaatsing ymax

qh [N/mm2] = gronddruk.
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De waarden A en B worden ontleend aan een NEN 3650-1:2012 tabel  in figuur C.8 .Deze
waarden zijn afhankelijk van de grondsoort en het plaatsvinden van gedraineerde deformatie:

Zand, veen en klei langzaam be-
last, gedraineerde situatie

Klei en veen snel belast onge-
draineerde situatie

A 0,145 0,1
B = 1 – A 0,885 0,9

Bijlage 1 Tabel 1 waarden A en B horizontaal evenwichtsdraagvermogen

Horizontaal evenwichtdraagvermogen zand, klei en veen (langzaam, gedraineerd)
Met behulp van de theorie van Brinch Hansen kan voor zandgrond het horizontaal evenwichts-
draagvermogen worden bepaald:

qhe = Kq * σ’k + 0,7 * α * Kc * c’

Met onderstaande parameters:
qhe [N/mm2] = horizontaal evenwichtdraagvermogen;
Kq [-] = belastingscoëfficiënt volgens Brinch Hansen, afhankelijk van

φ en Z/D;
Kc [-] = belastingscoëfficiënt volgens Brinch Hansen, afhankelijk van

φ en Z/D;
α [-] = coëfficiënt α = 0,6 bij een open ontgraving,

   bij bestaande leidingen α=1,0;
c’ [N/mm2] = de effectieve cohesie van de grond;
σk [N/mm2] = de verticale korrelspanning op buisasniveau.

De grootte van qhe heeft een spreiding die bepaald wordt door de spreiding in de volgende para-
meters:
σk de verticale korrelspanning. De invloed is recht evenredig.
Kq, Kc belastingcoëfficiënt volgens Brinch Hansen, afhankelijk van φ en Z/D;

de invloed is rechtevenredig.
c’ de effectieve cohesie van de grond; De invloed is recht evenredig.
φ hoek van inwendige wrijving van de grond rondom buisleiding.

De invloed evenredig.

Opgemerkt wordt dat de invloed van bovengenoemde parameters gering is, zolang de horizon-
tale verplaatsing van de grond rondom de buis klein is. De maximale horizontale verplaatsing bij
een aardbeving is kleiner dan 3 á 4 centimeter. De maximale grootte van qhe treedt op bij een
horizontale verplaatsing van  2à 5 centimeter. Het gevolg is dat de aardbevingsbelasting groter
is dan de maximale waarden van qhe. Dit wordt duidelijk gemaakt in de Plaxis berekeningen van
bijlage 3.

Horizontale evenwichtdraagvermogen klei en veen (snel, ongedraineerd)
Met behulp van de theorie van Brinch Hansen kan voor cohesieve grond (klei en veen) het hori-
zontaal evenwichtsdraagvermogen worden bepaald:

qhe = 0,7 * α * Kcu * Cu

met onderstaande parameters:

Cu [N/mm2] = ongedraineerde cohesie van de sleufaanvulling, ook wel
                                         ongedraineerde schuifsterkte genoemd;
α [-] = coëfficiënt open ontgraving;
Kcu [-] = belastingcoëfficiënt volgens Brinch Hansen, afhankelijk van Z/D;

De grootte van qhe heeft een spreiding die bepaald wordt door de spreiding in de volgende para-
meters:
Cu ongedraineerde schuifsterkte genoemd; de invloed is rechtevenredig



Bijlage 1 : Analyse formules berekening spanningen in de buisleidingwand

, revisie D1

Kcu belastingcoëfficiënt volgens Brinch Hansen, afhankelijk van Z/D;
de invloed is rechtevenredig.

Opgemerkt wordt dat de invloed van bovengenoemde parameters gering is, zolang de horizon-
tale verplaatsing van de grond rondom de buis klein is. De maximale horizontale verplaatsing bij
een aardbeving is kleiner dan 3 á 4 centimeter. De maximale grootte van qhe treedt op bij een
horizontale verplaatsing van  2à 5 centimeter. Het gevolg is dat de aardbevingsbelasting groter
is dan de maximale waarden van qhe. Dit wordt duidelijk gemaakt in de Plaxis berekeningen van
bijlage 3.

Spanningen ten gevolge zakkingverschillen
Het zakkingverschil bestaat uit twee delen:
fv = uitvoeringzakkingverschil in de leiding veroorzaakt tijdens aanleg, eerste twee jaren
                na aanleg:
Qz =Bz * fv * Duitw * K v;gem

Qd = Qz * λ * L * ( i + i * λ * l / 6 )

fz = zakkingverschil veroorzaakt door zakkingen in de bodem na aanleg.
Qz = Bz * ( fv = 1,5 * fz ) * Duitw * K v;gem

Qd =Qz * λ * L * ( i + i * λ * l / 6 )

Met
λ = stijfheidverhouding grond / leiding
λ = [(Duitw * k v;gem ) / ( 4 * Ebuis * Ib ) ] -0,25 ;

Liggerwerking als gevolg van zakkingverschillen geeft ter plaatse van de indirect overgedragen
belasting extra spanningen in de buiswand. Hoe groter het zakkingverschil hoe groter de span-
ningen in de buiswand:
σq = M / Ww = K * Qtot * rg / Ww

met
σq = buigspanning in de buiswand;
K = moment coëfficiënt uit tabel D2 NEN 3651-1:2012
Qtot = totale (boven)- belasting op de buisleiding ter plaatse indirecte belastingoverdracht;
Qtot = Qz of Qd

rg = gemiddelde straal van de buisleiding.

Conclusie: de grootte van de spanningen zijn evenredig met de grootte van de zakkingen van
de buisleiding.

Eindconclusie:

Toename van de waarde van deze parameters levert een hogere spanningen in de buisleiding-
wand op. De invloed varieert van groot (recht evenredig) tot zeer klein (evenredig):
· Parameters die afhankelijk zijn van de uitvoering. Deze hebben in vloed op de spannings-

verdeling in de buiswand maar worden in dit onderzoek constant aangenomen:
H [m] Gronddekking op de buis, direct wordt hiermee ook Z beïnvloed;
Ebuis [N/mm2] Elasticiteitsmodulus van het buismateriaal;
α [-] Coëfficiënt open ontgraving = 0,6 volgens opgave NEN 3650-1
α [°] Belastinghoek, opgaven volgens de NEN 3650;
β [°] Ondersteuningshoek, opgaven volgens NEN 3650;
γ [°] Contact hoek voor de horizontale steundruk, opgave volgens

NEN 3650-1;

· Parameters die afhankelijk zijn van de uitvoering. Deze hebben invloed op de spanningsver-
deling in de buiswand maar worden in dit onderzoek niet constant aangenomen:

μ* [-] Klinkfactor van de grond, volgens tabel artikel C.4.2.3 NEN 3650-1;
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fm* [-] Marstonfactor afhankelijk grondsoort en verdichting, standaard 0,3;
fv [mm] Uitvoeringszakkingsverschil, waarde volgens tabel C.3 tot en met C.5

NEN 3650-1;
fz [mm] Zakkingsverschil, waarde volgens tabel C.3 tot en met C.5

NEN 3650-1;
*) Alleen invloed op de spanning in de eerste twee jaar na aanleg van de
                                      leiding.

· Parameters die afhankelijk zijn van de omgeving in de grond. Deze parameters worden ge-
varieerd om de invloed op de initiële spanningen te kunnen bepalen:

Toename van de waarde van deze parameters levert een hogere spanningen in de buisleiding-
wand op. De invloed varieert van groot (recht evenredig) tot zeer klein (evenredig):
γgem [kN/m3] volume gewicht van de grond;
Cu [N/mm2] ongedraineerde schuifspanning van de grond (invloed zeer gering);
c’ [N/mm2] effectieve cohesie van de grond (invloed zeer gering);
kv,bodem  [N/mm2] verticale beddingconstante van grond onder de buisleiding
                                      (invloed zeer gering);
φ [°] hoek van inwendige wrijving van de sleufgrond ( invloed groot).

Toename van de waarde van deze parameters levert een lagere spanning in de buisleiding-
wand op. De invloed varieert van groot (recht evenredig) tot zeer klein (evenredig)tot geen in-
vloed.
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In deze bijlage worden voor twee leidingen diverse berekeningen gemaakt. De eerste leiding is
een stalen DN 1200 gasleiding en de twee een DN 200 kunststof (PVC) waterleiding. Voor
beide leidingen worden de opleghoeken van de theorie van Spangler gewijzigd zodat invloed
hiervan rekenkundig wordt aangetoond. Door twee totaal verschillende leiding type te kiezen
wordt de algemeenheid van de analyse ondersteund. Dit als aanvulling op de analyses van pa-
ragraaf 4.7 en 4.8 en bijlage 1.

Gestart wordt met een basis berekeningen gebaseerd karakteristiek waarden voor grootheden
c’ = cohesie, Cu = ongedraineerde schuifsterkte, E1 sleufmateriaal en kv;bodem = gemiddelde ver-
ticale veerstijfheid van de bodem. De aan te gehouden opleghoeken volgens de theorie van
Spangler zijn belastinghoek α = 180°, de ondersteuningshoek β = 70° en de contacthoek hori-
zontale steundruk γ = 120°. Daarna worden de waarden van α, β en γ gewijzigd.

De conclusie op basis van de berekeningen van deze bijlage is dat als de hoeken α en β toene-
men, neemt de spanning in de buiswand af

Eigenschappen en invoergegeven voor stalen buisleidingen
· Uitwendige diameter 1200 [mm]
· Wanddikte 6,0 [mm]
· Materiaalkwaliteit van de buisleiding Staal API 5L X70
· Vloeigrens van het buisleidingmateriaal 482 [N/mm²]
· Elasticiteitsmodulus van het buisleidingmateriaal
· Getransporteerde medium gas
· Minimale werkdruk 0 [Bar]
· Maximale werkdruk 30 [Bar]
· Gronddekking op de buisleiding 1,5 [m]
· Belastinghoek van de bovenbelasting α 180 [°]
· Ondersteuningshoek van de ondergrond β 70 [°]
· Contacthoek voor de horizontale steundruk γ 120 [°]

Tabel 1 met resultaten met inwendige druk 0 Bar en opleghoeken conform NEN 3650:

DN 1200 Gasunie leiding (staal)    Grondsoort klei, resultaten van de spreiding berekening
Berekening met: Gemiddelde waarden Verhoogde waarden Verlaagde waarden

parameter een-
heid

tangen-
tieel

axiaal tangen-
tieel

axiaal tangen-
tieel

axiaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
σy2 σx2 σy2 σx2 σy2 σx2

klei - N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

φ ° 17,5 379,62 38,34 22,5 401,50 38,34 15,0 368,44 38,34
γdroog kN/m3 17,0 379,62 38,34 20 433,64 38,34 14 325,60 38,34
γnat kN/m3 17,0 379,62 38,34 20 433,64 38,34 14 325,60 38,34
c’ kN/m2 5 305,90 12,78 25 305,90 12,78 0 305,90 12,78
Cu kN/m2 50 305,90 12,78 200 305,90 12,78 25 305,90 12,78
E1sleufmat N/mm2 1,0 305,90 12,78 2,0 331,73 12,78 0,1 259,42 12,78
E1 bodem N/mm2 2,0 379,62 38,34 4,0 379,62 38,34 0,1 379,62 38,34
E1 bodem N/mm2 2,0 305,90 12,78 4,0 305,90 12,78 0,1 305,90 12,78
kv;bodem 1 kN/m2 0,0008 379,62 38,34 0,0016 379,62 38,34 0,004 379,62 38,34
kv;bodem1 kN/m2 0,0008 305,90 12,78 0,0016 306,64 12,78 0,0004 304,47 12,78
kv;bodem 2 kN/m2 0,0012 379,62 38,34 0,0024 490,96 39,59 0,006 305,98 37,13
kv;bodem2 kN/m2 0,0012 305,90 12,78 0,0024 343,01 13,20 0,006 281,35 12,38

fv + fz mm 15+20 379,62 38,34 30+30 501,38 63,90 0 196,98 0,00
fv  + fz mm 15+20 305,90 12,78 30+30 366,78 25,56 0 245,02 0,00
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μ % 0,15 379,62 38,34 - - - 0,075 379,62 38,34
μ % 0,15 305,90 12,78 - - - 0,075 281,88 12,78
fm - 0,3 379,62 38,34 0,15 379,62 38,34 0,6 379,62 38,34
fm - 0,3 305,90 12,78 0,15 282,25 12,78 0,6 351,08 12,78

Bijlage 2 Tabel 1 Spanningen in stalen buisleiding als gevolg variatie in grootte parameters met opleghoe-
ken α, β en γ conform NEN 3650-1:2012 bijlage D. α = 180°, β = 70° en γ = 120°

Opmerkingen Bijlage 2 tabel 1
Cursief en rood:  variatie heeft alleen invloed op aanlegfase 1e en 2e jaar

De in kolom 1 vermelden grondparameters  met  de startwaarden vermeld in kolom 3 zijn in
grootte gevarieerd. De gewijzigde waarden zijn vermeld in de kolommen 6 en 9. De spanningen
in de buisleidingwand zijn vermeld in de kolommen 4 en 5. De gewijzigde spanningen als ge-
volg wijziging parameters zijn vermeld in de kolommen 7,8 en 10,11.

Tabel 2 met resultaten met inwendige druk van 30 Bar en opleghoeken conform NEN 3650:

DN 1200 Gasunie leiding (staal)    Grondsoort klei, resultaten van de spreiding berekening
Berekening met: Gemiddelde waarden Verhoogde waarden Verlaagde waarden

parameter een-
heid

tan-
gen-
tieel

axiaal tangen-
tieel

axiaal tangen-
tieel

axiaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
σy2 σx2 σy2 σx2 σy2 σx2

klei - N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

φ ° 17,5 10,50 38,34 22,5 11,11 38,34 15,0 10,19 38,34
γdroog kN/m3 17,0 10,50 38,34 20 11,99 38,34 14 9,01 38,34
fv + fz mm 15+20 10,50 38,34 30+30 13,87 63,90 0 5,45 0,00
fv  + fz mm 15 +20 8,46 12,78 30+30 10,15 25,56 0 6,78 0
μ % 0,15 10,50 38,34 - 10,50 38,34 0,075 10,50 38,34
μ % 0,15 8,46 12,78 - 7,13 12,78 0,075 7,80 12,78
fm - 0,3 10,50 38,34 0,15 10,50 38,84 0,6 10,50 38,34
fm - 0,3 8,46 12,78 0,15 7,81 12,78 0,6 9,71 12,78

Bijlage 2 Tabel 2 Spanningen in stalen buisleiding als gevolg variatie in grootte parameters met inwendige
druk van 80 Bar en opleghoeken α, β en γ conform NEN 3650-1:2012 bijlage D. α = 180°, β = 70° en γ =
120°

Tabel 3 met resultaten met inwendige druk 0 Bar en opleghoek α = 120°, β = 30° en γ = 60°:

DN 1200 Gasunie leiding (staal)    Grondsoort klei, resultaten van de spreiding berekening
Berekening met: Gemiddelde waarden Verhoogde waarden Verlaagde waarden

parameter een-
heid

tangen-
tieel

axiaal tangen-
tieel

axiaal tangen-
tieel

axiaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
σy2 σx2 σy2 σx2 σy2 σx2

klei - N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

φ ° 17,5 629,23 38,34 22,5 647,51 38,34 15,0 619,88 38,34
γdroog kN/m3 17,0 629,23 38,34 20 695,27 38,34 14 563,18 38,34
fv + fz mm 15+20 629,23 38,34 30+30 807,88 63,90 0 361,26 0,00
fv  + fz mm 15+20 538,68 12,78 30+30 628,00 25,56 0 449,35 0,00
μ % 0,15 629,23 38,34 - 629,23 38,34 0,075 629,23 38,34
μ % 0,15 538,68 12,78 - 450,58 12,78 0,075 494,63 12,78
fm - 0,3 629,23 38,34 0,15 629,23 38,34 0,6 629,23 38,34
fm - 0,3 538,68 12,78 0,15 495,31 12,78 0,6 621,55 12,78

Bijlage 2 Tabel 3 Spanningen in stalen buisleiding als gevolg variatie in grootte parameters met een in-
wendige druk van 0 Bar met opleghoeken α = 120°, β = 30° en γ = 60°.
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Tabel 4 met resultaten met inwendige druk 0 Bar en opleghoek α = 180°, β = 120° en γ = 180°:

DN 1200 Gasunie leiding (staal)    Grondsoort klei, resultaten van de spreiding berekening
Berekening met: Gemiddelde waarden Verhoogde waarden Verlaagde waarden

parameter een-
heid

tangen-
tieel

axiaal tangen-
tieel

axiaal tangen-
tieel

axiaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
σy2 σx2 σy2 σx2 σy2 σx2

klei - N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

φ ° 17,5 233,28 38,34 22,5 255,37 38,34 15,0 222,00 38,34
γdroog kN/m3 17,0 233,28 38,34 20 263,18 38,34 14 203,38 38,34
fv + fz mm 15+20 233,28 38,34 30+30 316,12 63,90 0 109,03 0,00
fv  + fz mm 15+20 177,03 12,78 30+30 218,45 25,56 0 135,61 0,00
μ % 0,15 233,28 38,34 - 0,075 233,28 38,34
μ % 0,15 202,04 12,78 - 0,075 163,74 12,78
fm - 0,3 233,28 38,34 0,15 233,28 38,34 0,6 233,28 38,34
fm - 0,3 202,04 12,78 0,15 163,94 12,78 0,6 202,04 12,78

Bijlage 2 Tabel 4 Spanningen in stalen buisleiding als gevolg variatie in grootte parameters met een in-
wendige druk van 0 Bar met opleghoeken α = 180°, β = 120° en γ = 180°.
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Eigenschappen en invoergegevens voor kunststofleidingen (PVC)
· Uitwendige diameter 200 [mm]
· SDR 34 [-]
· Wanddikte 5,9 [mm]
· Materiaalkwaliteit van de buisleiding PVC-U
· Lange duursterkte van het materiaal 10 [N/mm²]
· Lange duur Elasticiteitsmodulus van het buismateriaal 3.000 [N/mm²]
· Getransporteerde medium Water
· Minima werkdruk 0 [Bar]
· Maximale werkdruk 6 [Bar]
· Gronddekking op de buisleiding 1,5 [m]
· Belastinghoek van de  bovenbelasting α 180 [°]
· Ondersteuningshoek van de ondergrond β 70 [°]
· Contacthoek voor de horizontale steundruk γ 120 [°]

Tabel 5 met resultaten met inwendige druk 0 Bar en opleghoeken conform NEN 3650:

DN 200 Waterleiding (PVC-U)  Grondsoort klei, resultaten van de spreiding berekening
Berekening met: Gemiddelde waarden Verhoogde waarden Verlaagde waarden

parame-
ter

een-
heid

tangen-
tieel

axiaal tangen-
tieel

axiaal tangen-
tieel

axiaal

σy2 σx2 σy2 σx2 σy2 σx2

klei - N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
φ ° 17,5 4,61 0,17 22,5 5,07 0,17 15,0 4,38 0,17
φ ° 17,5 12,38 0,06 22,5 13,74 0,06 15,0 11,69 0,06
γdroog kN/m3 17,0 4,61 0,17 20 5,75 0,17 14 3,48 0,17
γnat kN/m3 17,0 4,61 0,17 20 15,18 0,06 14 9,39 0,06
c’ kN/m2 5,0 12,38 0,06 25 12,38 0,06 0 9,04 0,06
Cu kN/m2 50,0 12,38 0,06 200 12,38 0,06 25 12,38 0,06
E1sleufmat N/mm2 1,0 12,38 0,06 2,0 13,61 0,06 0,1 4,62 0,06
E1 bodem N/mm2 1,0 4,61 0,17 4,0 4,61 0,17 0,1 4,61 0,17
E1 bodem N/mm2 1,0 12,38 0,06 4,0 12,30 0,06 0,1 7,83 0,06
kv;bodem

1

kN/m2 0,0085 4,61 0,17 0,0170 4,61 0,17 0,004 4,61 0,17

kv;bodem 1 kN/m2 0,0085 12,38 0,06 0,0170 13,32 0,06 0,004 10,85 0,06
kv;bodem 2 kN/m2 0,0130 4,61 0,17 0,026 4,82 0,17 0,006 4,46 0,17
kv;bodem 2 kN/m2 0,0130 12,38 0,06 0,026 12,45 0,06 0,006 12,33 0,06

fv  + fz mm 15+20 4,61 0,17 30+30 4,93 0,28 0 4,14 0,00
fv  + fz mm 15 12,23 0 30 12.54 0,11 0 12,23 0,00
μ % 0,10 4,61 0,17 - - - 0,05 4,61 0,17
μ % 0,10 12,38 0,06 - - - 0,05 8,34 0,06
fm - 0,3 4,61 0,17 0,15 4,61 0,17 0,6 4,61 0,17
fm - 0,3 12,38 0,06 0,15 8,81 0,06 0,6 13,42 0,06

Bijlage 2 Tabel 5 Spanningen in PVC buisleiding als gevolg variatie in grootte parameters met opleghoe-
ken α, β en γ conform NEN 3650-1:2012 bijlage D. α = 180°, β = 70° en γ = 120°

Opmerkingen Bijlage 2 tabel.2
Cursief en rood: variatie heeft alleen invloed op aanlegfase 1e en 2e jaar

De in kolom 1 vermelden grondparameters  met  de startwaarden vermeld in kolom 3 zijn in
grootte gewijzigd. De gewijzigde waarden zijn vermeld in de kolommen 6 en 9. De spanningen
in de buisleidingwand zijn vermeld in de kolommen 4 en 5. De gewijzigde spanningen als ge-
volg wijziging parameters zijn vermeld in de kolommen 7,8 en 10,11.
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Tabel 6 met resultaten met inwendige druk 6 Bar en opleghoeken conform NEN 3650:

DN 200 Waterleiding (PVC-U)  Grondsoort klei, resultaten van de spreiding berekening
Berekening met: Gemiddelde waarden Verhoogde waarden Verlaagde waarden

parame-
ter

een-
heid

tangen-
tieel

axiaal tangen-
tieel

axiaal tangen-
tieel

axiaal

σy2 σx2 σy2 σx2 σy2 σx2

klei - N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
φ ° 17,5 1,45 0,17 22,5 1,60 0,17 15,0 1,38 0,17
φ ° 17,5 3,90 0,06 22,5 4,32 0,06 15,0 3,68  0,06
γdroog kN/m3 17,0 1,45 0,17 20 1,81 0,17 14 1,09 0,17

fv  + fz mm 15+20 1,45 0,17 30+30 1,55 0,28 0 1,30 0,00
fv  + fz mm 15+20 3,90 0,06 30+30 3,95 0,11 0 3,85 0,00
μ % 0,10 1,45 0,17 - 0,05 1,45 0,17
μ % 0,10 3,90 0,06 - 0,05 2,62 0,06
fm - 0,3 1,45 0,17 0,15 1,45 0,17 0,6 1,45 0,17
fm - 0,3 3,90 0,06 0,15 2,77 0,06 0,6 4,22 0,06

Bijlage 2 Tabel 6 Spanningen in PVC buisleiding als gevolg variatie in grootte parameters met inwendige
druk van 6 Bar met opleghoeken α, β en γ conform NEN 3650-1:2012 bijlage D. α = 180°, β = 70° en γ =
120°

Tabel 7 met resultaten met inwendige druk 0 Bar en opleghoek α = 120°, β = 30° en γ = 60°:

DN 200 Waterleiding (PVC-U)  Grondsoort klei Resultaten van de spreiding berekening
Berekening met: Gemiddelde waarden Verhoogde waarden Verlaagde waarden

parame-
ter

een-
heid

tangen-
tieel

axiaal tangen-
tieel

axiaal tangen-
tieel

axiaal

σy2 σx2 σy2 σx2 σy2 σx2

klei - N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
φ ° 17,5 8,29 0,17 22,5 8,67 0,17 15,0 8,09 0,17
φ ° 17,5 22,66 0,06 22,5 23,79 0,06 15,0 22,08 0,06
γdroog kN/m3 17,0 8,29 0,17 20 10,37 0,17 14 6,21 0,06

fv  + fz mm 15+20 8,29 0,17 30+30 8,75 0,28 0 7,59 0,00
fv  + fz mm 15+20 22,66 0,06 30+30 22,89 0,11 0 22,42 0,00
μ % 0,10 8,29 0,17 - 0,05 8,29 0,17
μ % 0,10 22,66 0,06 - 0,05 15,24 0,06
fm - 0,3 8,29 0,17 0,15 8,29 0,17 0,6 8,29 0,17
fm - 0,3 22,66 0,06 0,15 16,10 0,06 0,6 24,56 0,06

Bijlage 2 Tabel 7 Spanningen in PVC buisleiding als gevolg variatie in grootte parameters met inwendige
druk van 0 Bar met opleghoeken α = 120°, β  = 30° en γ = 60°
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Tabel 8 met resultaten met inwendige druk 0 Bar en opleghoek α = 180°, β = 120° en γ = 180°:

DN 200 Waterleiding (PVC-U)  Grondsoort klei, resultaten van de spreiding berekening
Berekening met: Gemiddelde waarden Verhoogde waarden Verlaagde waarden

parame-
ter

een-
heid

tangen-
tieel

axiaal tangen-
tieel

axiaal tangen-
tieel

axiaal

σy2 σx2 σy2 σx2 σy2 σx2

klei - N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
φ ° 17,5 2,61 0,17 22,5 3,08 0,17 15,0 2,38 0,17
φ ° 17,5 6,87 0,06 22,5 8,25 0,06 15,0 6,17 0,06
γdroog kN/m3 17,0 2,61 0,17 20 3,24 0,17 14 1,99 0,17

fv  + fz mm 15+20 2,61 0,17 30+30 2,83 0,28 0 2,29 0,00
fv  + fz mm 15 6,87 0,06 30+30 6,98 0,11 0 6,77 0,00
μ % 0,10 2,61 0,17 - 0,05 2,61 0,17
μ % 0,10 6,87 0,06 - 0,05 4,64 0,06
fm - 0,3 2,61 0,17 0,15 2,61 0,17 0,6 2,61 0,17
fm - 0,3 6,87 0,06 0,15 4,90 0,06 0,6 7,45 0,06

Bijlage 2 Tabel 8 Spanningen in PVC buisleiding als gevolg variatie in grootte parameters met inwendige
druk van 0 Bar met opleghoeken α = 180°, β  = 120° en γ = 180°
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Voor twee buisleidingen zijn de statische en dynamische horizontale veerstijfheid E2 berekend:

Stalen gasleiding:

Uitwendige diameter 1200 [mm]
Wanddikte 6,0 [mm]
Materiaalkwaliteit van de buisleiding staal API 5L X70
Gronddekking op de buisleiding 1,5 [m]
Grondwaterstand minus maaiveld -0,50 [m]

Eigenschappen en invoergegevens voor kunststofleiding(PVC):

Uitwendige diameter 200 [mm]
SDR 34 [-]
Wanddikte 5,9 [mm]
Materiaal van de buisleiding PVC-U
Langeduur Elasticiteitsmodulus 3.000 [N/mm2]
Gronddekking op de buisleiding 1,5 [m]
Grondwaterstand minus maaiveld -0,50 [m]

Grondsoorten rondom de leidingen:

Van nature aanwezige kleigrond:
Volumegewicht van de kleigrond nat 17,0 [kN/m3]
Volumegewicht van de kleigrond droog 17,0 [kN/m3]
Hoek van inwendige wrijving 17,5 [°]

Opgebrachte zandophoging:
Volumegewicht van de kleigrond nat 18,0 [kN/m3]
Volumegewicht van de kleigrond droog 18,0 [kN/m3]
Hoek van inwendige wrijving 30,0 [°]



Bijlage 3 : Plaxis berekeningen dynamische horizontale veerstijfheid van de grond

, revisie D1

De statische horizontale veerstijfheid E2 wordt bepaald voor een verplaatsing gelijk aan de
PGD (Piek Ground Deformation) of dg van 20 tot 31 mm. De berekening is uitgevoerd met be-
hulp van een Excel rekenblad.  Een voorbeeld van de berekeningen met bijbehorende invoer is
bijlage 4 opgenomen. Tijdens een aardbeving hebben we te maken met een dynamische hori-
zontale veerconstante. Deze wijkt af van de statische veerconstante.

De dynamische veerstijfheid wordt berekend voor de grootte van PGD met bijbehorende signaal
van Huizinge en is berekend met behulp van het programma Plaxis. De uitvoering van deze be-
rekening is weergegeven op blad 3 en verder van deze bijlage.

De berekeningsresultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel. Hierbij is ook een berekening
opgenomen met een E2 dynamisch ter grootte van 1,2 respectievelijk 2,3 * E2 statisch bere-
kend volgens NEN 3650.

PDG con-
tact
hoek γ

qhe ver-
hou-
ding
qhe

E2
kN/m2

ver-
hou-
ding
E2

DN 1200 zand waarden berekend op basis van NEN 3650 met tri-lineair verloop
statisch 0,031 m Qh 130 kN/m 120° 125,1 kN/m2 1,00 4.035 1,00
statisch 0,020 m Qh 120 kN/m 120° 115,5 kN/m2 1,00 5.775 1,00

DN 1200 zand waarden berekend op basis van Plaxis model
statisch Qh 124 kN/m 120° 119,2 kN/m2

dynamisch  0,031 m Qh;piek 193 kN/m 180° 161,0 kN/m2 1,29 5.194 1,29
dynamisch  0,020 m Qh;piek 171 kN/m 180° 142,5 kN/m2 1,23 7.125 1,23

DN 200 zand waarden berekend op basis van NEN 3650 met een tri-lineair verloop
statisch 0,031 m Qh 31 kN/m 120° 179,0 kN/m2 1,00 5.774 1,00
statisch 0,020 m Qh 36 kN/m 120° 207,8 kN/m2 1,00 10.390 1,00

DN 200 zand waarden berekend op basis van Plaxis model
statisch Qh 43,7 kN/m 120° 252,3 kN/m2

dynamisch 0,031 m Qh;piek 84,6 kN/m 180° 423,0 kN/m2 2,36 13.645 2,36
dynamisch 0,020 m Qh;piek 77,0 kN/m 180° 385,0 kN/m2 1,85 19.250 1,85

Bijlage 3 Tabel 1
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In deze bijlage worden de optredende hoekrotaties bepaald voor segmenteerde ofwel disconti-
nue leidingen. De beweging van de leiding wordt ingeschat aan de hand van tekeningen zoals
beschreven in paragraaf 12.1. De figuren in deze bijlage zijn gebaseerd op een golflengte is
400 mm en een verplaatsing (PGD) van 50 mm. Met behulp van een omrekening module kun-
nen de werkelijke optredende hoekrotaties worden berekening voor een opgeven golflengte en
verplaatsing.

Bij het maken van grafische figuren en omrekenmodule worden de onderstaande uitgangspun-
ten gehanteerd:

· Uitgegaan wordt van een zuiver sinusvormige longitudinale (schuif)golf;
· De sinusgolf wordt bepaald door de volgende grootheden:

° Lengte van de golf is λ = λs = Cs * T.
° Amplitude van de golf is groot ag.

· Golflengte aardbevingsgolven opstellen op basis toelichting hoofdstuk 8;
· Alleen in de koppelingen (mof-spie verbindingen) kunnen rotaties optreden;
· Met behulp van de grafieken kan de hoekverdraaiing αkoppeling grafisch worden opgemeten of

berekend;
· Hoekrotatie is φkoppeling = n * δ / λ met n > 1
· Met:

αkoppeling [rad] hoekrotatie van de koppeling voor eenheidslengte 400 mm en
eenheid grondvervorming van 50 mm;

φkoppeling   [rad] werkelijke hoekrotatie van de buis gebaseerd op werkelijke grootte
buislengte en golflengte;

δ [m] piek ground deformation (PGD) of ag.

λ [m] golflengte van de aardbevingsgolf.
n [-] verhouding golflengte  λ / lengte van de buis Lb

· Gevarieerd wordt de lengte van de buis Lb ten opzichte van de golflengte λ van de golf;
· De inschatting  voor αkoppeling  wordt gemaakt voor de volgende waarden van n:

° 1,5 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 en 10. De waarden van αkoppeling  voor n ≈ 0 en n >10 wordt door ex-
trapolatie vastgesteld;

· De leiding moet over een beperkt aantal buislengten horizontaal in evenwicht zijn;
· De horizontale reactie van de grond op de buis wordt lineair verondersteld omdat de ver-

plaatsingen beperkt zijn tot de PGD;
· Het inschatten van de evenwicht situatie  is hierdoor beperkt is tot het inschatten van de

grootte van de oppervlakten tussen de sinuslijn en de buisleidinglijn. De oppervlakte tussen
de verplaatsingslijn en de buisleiding moet aan beide zijde (dus onder en boven de leiding)
gelijk zijn.

· Met behulp van de onderstaande formule voor  hoekrotatie de koppeling φkoppeling  kan de
werkelijke hoekverdraaiing in de koppelingen worden berekend voor de werkelijk golflengte
en PGD:
° Hoek αi = de hoek met de horizontaal voor punt x = i;
° Verplaatsing xi = de verplaatsing van de koppeling voor punt x = i;
° Hoekrotatie α is positief tegen de klok in draaiend;
° Hoek αi =  (xi – xi+1) / 100
° Hoek αi+1  = (xi+1 – xi+2)/100
° Hoekrotatie koppeling αkoppeling = αi – αi+1

° φkoppeling  = αi * (400/ n) / (λ * 1000 / n) rad;
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De spanningen in de buiswand bestaan uit de sommatie van de volgende belastingen als de lei-
ding in rust en evenwicht is:
1. De verticale bovenbelasting en verticale reactie ondergrond die evenwicht maakt met

de bovenbelasting.
2. Horizontale steundruk aan beide zijden van de leiding die horizontaal evenwicht maken

 met elkaar. De buisleiding is dan in evenwicht en in rust.

De spanningen wijzigen als de buisleiding wordt belast met een aardbeving. In dit geval komt
een aardbevingsbelasting van links op de buisleiding. De verticale bovenbelasting maakt nog
steeds evenwicht met de verticale reactie van de ondergrond.. De horizontale steundrukken aan
weerszijden van de leiding maken geen horizontaal evenwicht met elkaar. De horizontale steun-
druk aan de rechter zijde blijft gelijk. Aan de linkerzijde wordt de buisleiding als gevolg van de
aardbeving belast door een groter horizontale belasting dan de oorspronkelijke steundruk.

Door deze verhoogde horizontale druk als gevolg van de opgelegde verplaatsing van de grond
bij het passeren van een aardbevingsgolf beweegt de buisleiding met de grond mee. Het gevolg
is dat de spanning verdeling in de buiswand wijzigt. De spanningsverdeling als gevolg van de
verticale belasting blijft ongewijzigd. De invloed van de horizontale steundruk wordt bepaald vol-
gens NEN 3650-1:2012. Korte tijd later wordt de buisleiding ook belast op een horizontale aard-
bevingsbelasting die aan de andere zijde van de buis als reactie ontstaat. Hierdoor komt de
buis weer tot stilstand.

Dit houdt in dat een buisdoorsnede die belast wordt door een aardbevingsgolf de volgende voor
drie situaties getoetst moet worden op sterkte:
· De buis is horizontaal en verticaal in evenwicht;
· De buis is horizontaal niet in evenwicht bij aanvang van het passeren aardbevingsgolf. De

buis wordt horizontaal aan één (linker) zijde belast door  de aardbeving en aan de ander
zijde door de horizontale grondruk;

· De buis is weer in horizontaal evenwicht, maar wordt aan beide zijde belast door de horizon-
tale aardbevingsbelasting.

Bij de berekening wordt uitgegaan van de volgende aannames.
1. De belastinghoek α = 180°en de ondersteuningshoek β blijven constant .
2. De contacthoek γ van de horizontale steundruk blijft 120°.
3. De verticale druk is gebaseerd op de grootte van de som van de verticale grondbelas-

ting Qk + Qv respectievelijk Qn + Qv afhankelijk van de moment van de aardbeving
binnen of na twee jaar na aanleg.

4. De contact hoek γ  van de horizontale aardbevingsbelasting is groter dan 120°. Op ba-
sis

van paragraaf 5.2.15 van de NPR 3659 wordt aangenomen dat de contacthoek toe
neemt tot γ = 180°. De grootte van de horizontale aardbevingsbelasting is qhmax.

De verhoogde horizontale gronddruk aan één zijde van de ringdoorsnede is bepaald met de re-
sultaten van bijlage 3. De horizontale gronddruk qh aardbeving = E2dyn * PGD . De overige belastin-
gen worden aan de Sigma berekeningen ontleend welke aan het eind van deze bijlage zijn op-
genomen. Indien de dynamische elasticiteitmodulus Edyn niet bekend is wordt de statische
waarde van E2 genomen en met de factor 1,2 à 1,5 vermenigvuldigd. De maximale horizontale
gronddruk kan niet meer worden dan qhmax

De berekeningen met het Excel rekenblad zijn een voortzetting van de Sigma berekeningen met
de Sigma berekeningen als input.  In het Excel invoerblad worden de volgende berekende
waarden uit de rekenblokken van Sigma ingevoerd:
· Neutrale grondbelasting Qn (uitvoer rekenblok 6);
· Reële grondbelasting Qk (uitvoer rekenblok 8);
· Verkeersbelasting Qv (uitvoer rekenblok 9);
· Indirect overgedragen belasting (1e & 2e jaar) Qd (uitvoer rekenblok 11);
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· Indirect overgedragen belasting (na 2 jaar) Qd (uitvoer rekenblok 12).

De maatgevende spanningen zijn berekend met het Excel rekenblad voor een buisleiding die
horizontaal en verticaal in evenwicht is. De resultaten komen overeen met de resultaten van de
berekende spanningen uit Sigma berekeningen en zijn te vinden in de uitvoer rekenblokken 14
en 15. Hiermee kan de invoer van  het Excel rekenblad worden gecontroleerd.

De momenten in de buisleiding wand worden berekend met behulp van de formule:
Mj = ∑Ki * Qi

Met
j = 1 t/m 4 respectievelijk top, rechterzijde, bodem en linkerzijde van de buisdoorsnede;

Ki = momentcoëfficiënt afhankelijk van de belastingsituatie en locatie in de buisdoorsnede;
Qi = belastingen op de buisdoorsnede Qn, Qk, Qv, en Qd.

Bijlage 5 Figuur 1 Momenten verdeling in ringdoorsnede ten gevolge verticale en horizontale belasting.

Bijlage 5 figuur 2  Momenten verdeling in ringdoorsnede ten gevolge horizontale belasting.
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Toelichting op figuren 1 en 2:
In de figuren is grafisch de momentenverdeling weergegeven in de ringdoorsneden per belas-
ting geval. Het totale moment in de buisleidingwand is de som van alle  momenten ten gevolge
van de belastingen die op de buis werken. Uit figuur 1 is op te maken dat de grootte van de ho-
rizontale steundruk de resulteren momenten in de buisleidingwand sterk beïnvloedt. Praktisch
gezien betekent dit,dat de horizontale steundruk het maximaal optredend moment in de wand
verminderd. In deze situatie is de ringdoorsnede horizontaal en verticaal in evenwicht.

Uit figuur 2 is op te maken dat bij sommatie van de verticale belastingen en met horizontale
steundruk van rechts en een horizontale aardbevingsbelasting van links de verdeling van de
momenten in de ringdoorsnede sterk kan afwijken van de situatie van een ringdoorsnede in
evenwicht zoals hierboven is beschreven.  Uit berekeningen blijkt dat deze situatie vaak de
meest maatgevende spanningen in de buisleiding wand oplevert.

De toe te passen momentcoëfficiënten zijn hieronder afgeleid. Van belang is dat bij evenwicht
de coëfficiënten uit NEN 3650-1:2012 tabel D.1 gebruik moeten worden en bij niet in evenwicht
zijn van de buis de coëfficiënten uit NEN 3650-1:2012 tabel D.2. Belangrijk hierbij is dat de
juiste oriëntatie aangehouden wordt. Bij horizontale belasting van links wordt het moment op lo-
catie 3 (zijde links in de doorsnede) berekend met de momentcoëfficiënt zijn die hoort bij de top
dus Kt. De coëfficiënten en de oriëntering zijn verwerkt in het rekenblad.
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Momentcoëfficiënten voor buisleiding in evenwicht:
Verticale belasting voor belastinghoek α = 180° met opleghoek β = 70° Tabel D1
Snede Locatie op de buis Locatie in berekening Ki Ki

1 top top Kt (top) +0,141
2 zijde rechts zijde rechts Ks (zijde) -0,145
3 bodem bodem Kb (bodem) +0,178
4 Zijde links zijde links Ks (zijde) -0,145

Horizontale steundruk voor contacthoek γ = α = 120°  Tabel D1
Snede Locatie op de buis Locatie in berekening Ki Ki

1 top zijde Ks (zijde) -0,143
2 zijde rechts top Kt (top) +0,143
3 bodem zijde Ks (zijde) -0,143
4 Zijde links bodem Kb (bodem) +0,143

Horizontale aardbevingdruk voor contacthoek γ = α = 180°  Tabel D1
Snede Locatie op de buis Locatie in berekening Ki Ki

1 top zijde Ks (zijde) -0,126
2 zijde rechts top Kt (top) +0,125
3 bodem zijde Ks (zijde) -0,126
4 Zijde links bodem Kb (bodem) +0,125

Bijlage 5 tabel 1 Momentcoëfficiënten voor buisleidingen in evenwicht.

Asymmetrische horizontale belasting rechts met contacthoek β = 120° Tabel D2
Snede Locatie op de buis Locatie in berekening Ki Ki

1 top zijde Ks (zijde) -0,070
2 zijde rechts top Kt (top) +0,061
3 bodem zijde Ks (zijde) -0,070
4 Zijde links bodem Kb (bodem) +0,083

Asymmetrische horizontale belasting links met contacthoek β = 120° Tabel D2
Snede Locatie op de buis Locatie in berekening Ki Ki

1 top zijde Ks (zijde) -0,070
2 zijde rechts bodem Kb (bodem) +0,083
3 bodem zijde Ks (zijde) -0,070
4 Zijde links top Kt (top) +0,061

Bijlage 5 tabel 2 Momentcoëfficiënten voor buisleidingen niet in evenwicht.
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De berekeningen zijn uitgevoerd voor de twee leidingen, staal DN 1200 en PVC DN 200, uit bij-
lage 1 voor de locatie Delfzijl. De spanningen in de buisleidingwand in de rustsituatie zijn bere-
kend met het programma Sigma gebaseerd op de NEN 3650:

Berekening kunststof PVC leidingen:
Berekening nummer 1a: DN 200 SDR 34 wanddikte 5,9 mm grondsoort klei, aanlegleiding < 2
jaar
Berekening nummer 1b: DN 200 SDR 34 wanddikte 5,9 mm grondsoort klei, aanleg leiding > 2
jaar
Berekening nummer 2a: DN 200 SDR 34 wanddikte 5,9 mm grondsoort zand, aanleg leiding < 2
jaar
Berekening nummer 2b: DN 200 SDR 34 wanddikte 5,9 mm grondsoort zand, aanleg leiding > 2
jaar

Berekening stalen leidingen:
Berekening nummer 3a: DN 1200 wanddikte 6 mm grondsoort klei, aanleg leiding < 2 jaar
Berekening nummer 3b: DN 1200 wanddikte 6 mm grondsoort klei, aanleg leiding > 2 jaar
Berekening nummer 4a: DN 1200 wanddikte 6 mm grondsoort zand, aan leiding < 2 jaar
Berekening nummer 4b: DN 1200 wanddikte 6 mm grondsoort zand, aan leiding > 2 jaar

Berekening 1a is bijgevoegd aan deze bijlage, De resultaten van de berekening zijn weergege-
ven in tabel 6.2 van deze bijlage.

Als aardbevingsbelasting worden de waarden uit hoofdstuk 10 en 11 aangehouden zoals deze
in tabel 6.1 van deze bijlage zijn weergegeven. De berekening wordt uitgevoerd voor het sig-
naal Huizinge. Voor de waarden van PGD , Ts en Cs worden de maatgevende gemiddelde
waarden aangehouden.

Parameter Eenheid  Waarde bij Near Collapse
PGA  (ag) [m/s2] 4.7
PGD (dg) [m] 0,031
Ts [s] 0,30
Cs [m/s] 201
fv [mm] 20
fz [mm] 15

Bijlage 6 Tabel 6.1 overzicht eigenschappen aardbevingen voor Delfzijl

Resultaat van de berekeningen voor leidingen jonger dan 2 jaar.

Parameter Eenheid 1 2 3 4
materiaal - PVC-U PVC-U X70 X70
wanddikte [mm] 5,9 5,9 14,3 14,3

σ toel. spanningen [N/mm2] 12,5 12,5 384 384
grondsoort - klei zand klei zand
PGD tabel [mm] 31 31 31 31
PGD berekend [mm] 11 11 11 11

Resultaten PGD = 11 mm maatgevend: leiding doorsnede eenzijdig belast door aardbeving
qhe [kN/m2] 120 170 80 100
σaardbeving L [N/mm2] 29,4 36,0 178,5 318,4

Resultaten PGD = 31 mm maatgevend: leiding doorsnede eenzijdig belast door aardbeving
qhe [kN/m2] 150 250 130 170
σaardbeving L [N/mm2] 45,6 50,0 242,5 408,6
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σaardbeving L+R [N/mm2] 43,6* 43,6* 106,2 202,4
σaardbeving evenwicht [N/mm2] 43,6* 43,6* 76,5 177,3

*) axiale spanningen ten gevolge buiging door transversale golven maatgevend.

Bijlage 6 Tabel 6.2 resultaten van maatgevende spanningen in de buisleiding

Ingevoerd zijn de waarde van PGD, Ts en Cs In het ontwikkelde Excel rekenblad. Door iteratie
van de waarde van PGD is de grootte van Ts  bepaald. Het resultaat is dat de lokale waarde van
PGD anders is dan op basis van de richtlijn is aangegeven. Dit heeft geen invloed op de bere-
kende spanningen.

De grootte van de PGD heeft invloed op de aan te houden qhe in de ring berekening. Deze
neemt toe met de grootte van PGD tot een maximaal qhmax. Met ander woorden de grootte van
PGD corresponderen met de tangentiële spanningen in de ring van de buisleiding.
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Inleiding

In de Eurocode is een Consequence Class gedefinieerd. Voor elke constructie moet deze be-
paald worden. De gevolgklasse of Consequence Class bepaald de grootte van de faalkans.
Hoe belangrijke een constructie onderdeel is, hoe hoger de Consequence Class op een schaal
van 1 tot 3 is. Hoe hoger de Consequence Class hoe kleinere kans op bezwijken moet zijn. Dit
houdt in de β factor groter wordt.

In deze bijlage worden voor een tweetal leidingen de β factor berekend volgens de methode be-
schreven in hoofdstuk 14. Door de hier berekende β factor te toetsen aan een vooraf vastge-
stelde waarde van β kan worden vastgesteld of de leiding al dan niet voldoet tijdens een aard-
beving. De grootte van de β factor is hier afhankelijk van de Consequence Class 1B en 3.

Leiding nummer 1 Staal

Eigenschappen en invoergegeven voor stalen buisleidingen
· Uitwendige diameter 1200 [mm]
· Wanddikte 14,3 [mm]
· Materiaalkwaliteit van de buisleiding Staal API 5L X70
· Vloeigrens van het materiaal buisleiding 482 [N/mm²]
· Elasticiteitsmodulus van het buismateriaal 210.000 [N/mm²]
· Getransporteerde medium gas
· Werkdruk 0 [Bar]
· Gronddekking op de buisleiding 1,5 [m]
· Belastinghoek van de bovenbelasting α 180 [°]
· Ondersteuningshoek van de ondergrond β 70 [°]
· Contacthoek voor de horizontale steundruk γ 120 [°]
· Aardbevingssignaal Huizinge
· Trillingstijd signaal Huizinge tabel 10.1 s
· Toetsing voor Delfzijl voor PGAd volgens Tabel 8.3

en tabel 4.1 handreiking versie 3 4,7 [m/s2]
· Bijbehorende PGD berekend volgens handreiking versie 3
· Schuifsnelheid is ontleend aan tabel 11.4
· Aan te houden Reliability Class 3, referentie periode 50 jaar
· Toetsen toestand Near Collapse
· Aan te houden qhemax ontleend aan tabel 11.1



Bijlage 7 : Voorbeeld uitwerking probabilistische toetsing

, revisie D1

DN 1200 – 14,3 mm staal API 5L X70  grondsoort klei rond buis  Belasting op de buis  (Effect)
standaard variatie opmerking

parame-
ter

eenheid karakteristiek γfactor μ σ

φ ° 17,5 1,1 15,9 1,0 berekend op basis van partiële
γfactor uit tabel 5.2  van
paragraaf 5.3

γdroog kN/m3 17,0 1,1 15,5 1,0
γnat kN/m3 17,0 1,1 15,5 1,0

fv mm 15 - 7,5 4,6 inschatting/aanname
fz mm 20 - 10 6,1 inschatting/aanname
fm - 0,3 - geen invloed lange duur
μ - 0,1 - geen invloed lange duur

α ° 180 - 180 0 tabel 3.1 initiële belasting coëffici-
entβ ° 70 - 90 12,2

γ ° 120 - 90 18,3

PGAd  m/sec2 4,70 1,60 2,94 1,07 piek Ground Acceleration  (invoer)
Cs m/sec 157 - 201 27 schuifgolfsnelheid uit         (invoer)
G kPa 4.000 - 2.360 - aanpassen aan grootte Cs (invoer)
Ts sec 0,32 - 0,45 0,08 trillingstijd uit tabel

K kPa 5.000 - 4.000 - ontleend aan grafiek E2 Excelre-
kenblad

PGDd
cc3

m 0,0310 1,60 0,0194 0,0070 Peak Grond Deformation bere-
kend

T sec 0,51 0,32 0,11 trillingstijd berekend
λs m 80,1 - 102,6 13,7 schuifgolflengte berekend
Cp m/sec 183,1 - 233,6 30,8 drukgolfsnelheid berekend
λp m 93,5 - 119,2 15,7 drukgolflengte berekend

RC 3 minimale waarde β = 4,3
Waarde van parameter G aangepast tot dat de waarde van Cs wordt bereikt.
Bijlage 7 Tabel 1 berekening van de Effect invoerwaarden van μ & σ.



Bijlage 7 : Voorbeeld uitwerking probabilistische toetsing

, revisie D1

DN 1200 –14,3 mm staal API 5L X70  grondsoort klei rond buis Sterkte van de buis (Weer-
stand of Resistances)

standaard variatie opmerking
parame-
ter

een-
heid

gemid karakteris-
tiek

μ σ

Duitw mm 1200 1200 200 0 spreiding verwaarloosbaar
s mm 14,3 6 - 14,3 6 - 14,3 0 spreiding verwaarloosbaar

Elang N/mm2 210.000 210.000 210.000 0 spreiding verwaarloosbaar
σe N/mm2 554 482 554 44 materiaal factor γm = 1,15

Bijlage 7 tabel 2 berekening van de Resistances invoerwaarden van μ & σ.

DN 1200 –14,3 mm staal API 5L X70  grondsoort klei  rond buis
eenheid

-
wanddikte mm 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3

parameters - karakteris-
tiek

gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

PGAd m/s2 4,70 2,94 2,94 2,94 2,94
PGDd mm 31,0 19,4 19,4 19,4 19,4
Cs m/s 157 201 201 201 201
β 70° 90° 70° 90° 90°
contacthoek γ 120° 90° 120° 120° 150°

E2 N/mm2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
qhmax kN/m2 130 100 100 100 100
σwand

initiële belasting

N/mm2 73,8 41,8 48,3
-31,3

38,3
-28,7

38,1

σwand

aardbeving

N/mm2 258,7 184,1 192,7
210,5

182,6
212,9

182,1

σtoelaatbaar N/mm2 386 386 386 386 386
σvloei 482 482 482 482 482

Berekening van de eigenschappen van Effect (belasting)
μE N/mm2 - 192,7
σE N/mm2 - (258,7-192,7) / 1,64 ≈ 40,2
αE - -0,7

Berekening  van de eigenschappen  van Resistances  (weerstand)
μR N/mm2 - 554
σR N/mm2 - (554 – 482) / 1,64 ≈ 43,9
αR - +0,8
Toetsen eis σE / σR 0,16 < (40,2/ 43,9 ≈ 0,92) < 7,6 voldoet

Berekening van de kans op bezwijken van de buisleiding
G = R - E
μg = μR -μE N/mm2 482-192,7 ≈ 289,3
(αE * σE)2 N/mm2 (-0,7 * 40,2)2 ≈ 791,8
(αR * σR)2 N/mm2 (+0,8 * 43,9)2 ≈ 1541,8
σg

2= (αR * σR)
2 + (αE * σE)

2 791,8 + 1541,8 ≈ 2333,7 ≈ 48,32

β = μg / σg N/mm2 239,5 / 48,3 ≈ 4,96
Kans op bezwijken 10-6 of 0,001 %
Eis β βberekend > βeis = 4,96 > 4,3 voldoet

Opmerking: bij deze samenstelling van buisdiameter-grond en PGD waarden treedt geen grondbreuk op!
Bijlage 7  tabel 3 berekening van de bezwijkkans buisleiding op basis van μ & σ.



Bijlage 7 : Voorbeeld uitwerking probabilistische toetsing

, revisie D1

Leiding nummer 2 Kunststof (GVK gesneden korte vezels)

Eigenschappen en invoergegevens voor kunststofleidingen
· Uitwendige diameter 200 [mm]
· Wanddikte 9,6 [mm]
· Materiaalkwaliteit van de buisleiding GVK
· Lange duursterkte van het materiaal tangentieel 52,0 [N/mm²]
· Lange duursterkte van het materiaal axiaal 37,0 [N/mm²]
· Lange duur Elasticiteitsmodulus van het buismateriaal 12.000 [N/mm²]
· Getransporteerde medium Water
· Werkdruk 0 [Bar]
· Gronddekking op de buisleiding 1,5 [m]
· Belastinghoek van de  bovenbelasting α 180 [°]
· Ondersteuningshoek van de ondergrond β 70 [°]
· Contacthoek voor de horizontale steundruk γ 120 [°]
· Aardbevingssignaal Huizinge
· Toetsing voor Delfzijl voor PGA volgens Tabel 8.3

en tabel 4.1 handreiking versie 3 CC3 4,70 [m/s2]
CC1B 3,15 [m/s2]

· Bijbehorende PGD berekend volgens handreiking versie 3
· Schuifsnelheid is ontleend aan tabel 11.4
· Aan te houden Reliability Class 1 en 3, referentie periode 50 jaar
· Toetsen toestand Near Collapse



Bijlage 7 : Voorbeeld uitwerking probabilistische toetsing

, revisie D1

DN 200 – 9,6 mm GVK grondsoort zand rond buis Belasting op de buis  (Effect)
standaard variatie opmerkingen

parameter eenheid karakteristiek γfactor μ σ
φ ° 30,0 1,1 25,5 2,7 berekend op basis partiële

γfactor

uit tabel 5.2 paragraaf 5.2
γdroog kN/m3 17,0 1,1 15,5 1,5
γnat kN/m3 19,0 1,1 16,2 1,7
fv mm 15 - 7,5 4,6 inschatting/aanname
fz mm 20 - 10 6,1 inschatting/aanname
fm - 0,3 - 0,3 0 geen invloed lange duur
μ - 0,1 - 0,1 0 geen invloed lange duur

α ° 180 - 180 0 tabel 3.1 initiële belasting
coëfficiëntβ ° 70 - 90 12,2

γ ° 120 - 150 18,3

PGAd
CC3

 m/sec2 4,70 1,60 2,94 1,07 Piek Ground Acceleration
invoer

PGAd
CC1B

 m/sec2 3,15 1,20 2,63 0,32 Piek Ground Acceleration
invoer

Cs m/sec 157 - 201 27 schuifgolfsnelheid uit tabel
invoer

G kPa 4.000 - 236.3000 - Aanpassen aan grootte Cs
Ts sec 0,32 - 0,45 0,08 trillingstijd uit tabel
K kPa 5.000 - 4.000 - Ontleend aan grafiek E2

PGDd
CC3

m 0,0310 1,60 0,0194 0,0072 Piek Grond Deformation
berekend

RC 3 Minimale waarde β = 4,3

PGDd
CC1B

m 0,0193 1,20 0,0161 0,0020 Piek Grond Deformation
berekend

RC 1 Minimale waarde β = 3,3

bijlage 7 Tabel 4 berekening van de Effect invoerwaarden van μ & σ.

DN 200 – 9,6 mm GVK grondsoort zand  Sterkte van de buis (Weerstand of Resistances)
standaard variatie opmerking

para-
meter

een-
heid

gemid karakteris-
tiek

μ σ

Duitw mm 200 200 1200 0 spreiding verwaarloosbaar
s mm 9,6 9,6 9,6 0 spreiding verwaarloosbaar

Elang N/mm2 20.500 13.000 13.000 13.000 veiligheidsfactor 2,0
σx N/mm2 37 74 37 22,6 axiaal
σy N/mm2 52 104 52 31,7 tangentieel

Bijlage 7 tabel 5 berekening van de Resistances invoerwaarden van μ & σ.

DN 200 –9,6 mm GVK grondsoort zand rond buis
Berekening I II III IV
SDR eenheid 21 21 21 21
wanddikte mm 9,6 9,6 9,6 9,6

CC3 CC3 CC1B CC1B
parameters - karakteristiek gemiddelde karakteristiek gemiddelde
PGA m/s2 4,7 2,94 3,15 2,63



Bijlage 7 : Voorbeeld uitwerking probabilistische toetsing

, revisie D1

PGD mm 31 19,4 19,3 16,1
Cs m/s 157 201 157 201
contacthoek γ ° 120 150 120 150
opleghoek β ° 70 90 70 90
E2 N/mm2 8,0 8,0 8,0  8,0
E2dynamisch N/mm2 16,0 16,0 13,0 16,0
qhmax kN/m2 200 130 200 130
σywand initiële belasting N/mm2 3,13 2,60 3,13 2,60
σxwand initiële belasting N/mm2 0,74 0,74 0,74 0,74

σywand aardbeving N/mm2 16,57 10,92 16,57 10,98
σxwand aardbeving N/mm2 23,06 24,59 21,42 22,81

σytoelaatbaar N/mm2 52,0 52,0 52,0 52,0
σxtoelaatbaar N/mm2 37,0 37,0 37,0 37,0

Opmerking: Bij deze combinatie van buisdiameter – grond en PGD waarden voor CC3 en CC1B treedt al-
tijd grondbreuk op. De belasting op de buisleiding is in alle gevallen ongeveer even groot.

Bijlage 7 Tabel 6 berekening van de spanningen in de buisleidingwand

Toetsen CC3  tangentieel
Berekening van de eigenschappen van Effect (belasting) tangentieel σy CC3

μE N/mm2 - 10,92
σE N/mm2 - (16,57-10,92) / 1,64 ≈ 3,4
αE - -0,7

Berekening  van de eigenschappen  van Resistances  (weerstand) σy
μR N/mm2 - 52,0
σR N/mm2 - (104-52) / 1,64 ≈ 31,7
αR - +0,8
Toetsen eis σE / σR 0,16 < (3,4 / 31,7 ≈ 0,11) < 7,6
αR +1,0 resp. + 0,4

Berekening van de kans op bezwijken van de buisleiding tangentieel σy CC3
G = R - E
μg = μR -μE N/mm2 52,0 – 10,92 = 41,1
(αE * σE)

2 N/mm2 (0,4 * 3,42) = 4,6
(αR * σR)

2 N/mm2 (1,0 * 31,7)2 ≈ 1004,9
σg

2= (αR * σR)
2 + (αE * σE)

2 4,6 + 1004,9 ≈ 31,82

β = μg / σg N/mm2 41,1 / 31,8 ≈ 1,30
Kans op bezwijken 0,10 of 10%
Eis β βberekend > βberekend = 1,60 > 4,3 voldoet niet



Bijlage 7 : Voorbeeld uitwerking probabilistische toetsing

, revisie D1

Toetsen CC1B  tangentieel
Berekening van de eigenschappen van Effect (belasting) tangentieel σy CC3

μE N/mm2 - 10,98
σE N/mm2 - (16,57-10,98) / 1,64 ≈ 3,4
αE - -0,7

Berekening  van de eigenschappen  van Resistances  (weerstand) σy
μR N/mm2 - 52,0
σR N/mm2 - (104-52) / 1,64 ≈ 31,7
αR - +0,8
Toetsen eis σE / σR 0,16 < (3,4 / 31,7 ≈ 0,16) < 7,6
αR +1,0

Berekening van de kans op bezwijken van de buisleiding tangentieel σy CC3
G = R - E
μg = μR -μE N/mm2 52,0 – 10,98 = 41,0
(αE * σE)

2 N/mm2 (0,4 * 3,42) = 4,6
(αR * σR)

2 N/mm2 (1,0 * 31,7)2 ≈ 1004,9
σg

2= (αR * σR)
2 + (αE * σE)

2 4,6 + 1004,9 ≈ 31,82

β = μg / σg N/mm2 41,1 / 31,8 ≈ 1,30
Kans op bezwijken 0,05 of 5%
Eis β βberekend > βberekend = 1,63 > 3,3 voldoet niet

Bijlage 7 Tabel 7 berekening van de bezwijkkans per CC klasse van de buisleiding op basis van μ & σ

Het uitvoeren van de toetsen van de spanningen bij GVK tangentieel en axiaal is afhankelijk
van het GVK materiaal. Bij een samenstelling gebaseerd op gesneden korte vezels is de toet-
sing axiaal en tangentieel onafhankelijk van elkaar. Dit materiaal wordt hier getoetst. Dus toet-
sing op bezwijken is ook onafhankelijk van elkaar. Tangentieel is maatgevend want als de ring-
doorsnede bezwijkt, bezwijkt de leiding.

Bestaat het GVK uit kruislings gevlochten lange draden dan is de toetsing niet meer onafhanke-
lijk van elkaar. Dan moet de toetsing plaatsvinden gebaseerd op de formules van NEN360-
3:2012.


