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1 Inleiding 
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2 Uitgangspunten 

De leidingen betreffen geheel met vloeistof gevulde leidingen 

 

2.1 Materialen 

• Asbestcement (AC) 

• Nodulair Gietijzer (NGIJ) 

• Polyetheen (PE) 

 PE80 

 PE100 

• Beton 

 

2.1.1 (uitwendige) diameter 

’Standaard’ uitwendige diamaters van de leidingen in de range DN80 t/m DN700 

• AC  
4 ato 6 ato 8ato 9 ato 10 ato 

DN 
[mm] 

Du 
[mm] 

Du 
[mm] 

Du 
[mm] 

Du 
[mm] 

Du 
[mm] 

80 102 102 102 102 102 

100 124 124 124 124 124 

125 149 149 149 149 149 

150 174 174 174 180 180 

200 226 226 230 236 236 

250 278 278 282 288 288 

300 330 334 338 346 346 

350 380 388 394 402 402 

400 436 444 452 460 460 

450 488 498 506 518 518 

500 544 552 562 572 576 

600 650 662 674 686 690 

700 752 764 782 800 800 

 

• NGIJ 

Du 
[mm] 

98 118 144 170 222 274 326 378 429 532 635 738 

• PE 

Du 
[mm] 

90 110 125 160 200 225 250 315 355 400 450 500 560 630 710 

• Beton 

 

2.1.2 Materiaaleigenschappen 

Toelaatbare spanning 

• AC   50 N/mm2 

• NGIJ  168 N/mm2 

• PE80  6,4 N/mm2 
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• PE100 8,0 N/mm2 

• Beton  

 

2.1.3 Factoren 

Importantiefactor   = 1,0 

Partiele factor neutrale gronddruk  = 1,1 volgens tabel B.3 van NEN 3650-1:2012 

Veiligheidsfactor AC (totaal) = 2,5 (=<500) en 2,0 (>500) volgens pagina 40 

van catalogus Eternit 

 

2.1.4 Inwendige druk 

-1 bar t/m 10 bar -> -0,1 t/m 1,0 Mpa 

 

2.1.5 Deflectie  

PE 8% van de gemiddelde diameter (volgens 8.5.4.4.2 van NEN3650-3:2012) 

NGIJ 8% van de gemiddelde diameter en 3% indien cementmortelbekleding is toegepast op 

de leiding (volgens 8.3.2.5 van NEN3650-5:2012)  

AC en beton geen toets op deflectie 

 

2.1.6 Tangetieel flexibel? 

 

2.2 Belastingen 

 

2.2.1 Eigen gewicht 

Het eigen gewicht van de leiding bestaat uit het gewicht van de omhullende buis + het 

product in de leiding. De invloed van het eigen gewicht van de leiding is nihil (bijlage D.3.1 

van NEN3650-1:2012) en is daarom niet meegenomen in de berekeningen. 

 

2.2.2 Grondbelasting 

Uitgangspunt is dat de leiding langer dan twee jaar in de (ongerorde)grond ligt en geen 

verplaatsing ten opzichte van de omliggende grond ondergaat. De in rekening te brengen 

grondbelasting is dan de neutrale grondbelasting volgens bijlage C.4.2.1 van NEN3650-

1:2012. 

 

2.2.3 Verkeersbelasting 

Boven de leiding is verkeersbelasting volgens NEN 3650, figuur C.17 toegepast (zonder 

ontlastende invloed van de wegfundering). De volgende drie situaties beschouwd: 

1. Verkeersbelasting volgens grafiek I figuur C17 uit NEN3650-1:2012 

2. Verkeersbelasting volgens grafiek II: Load model 2, lorry 4 

3. 0,5*grafiek II 

4. Geen verkeersbelasting 

 

2.2.4 Belasting- en ondersteuningshoek 

De belastinghoek bedraagt voor alle leidingen 180° 

De ondersteuningshoek bedraagt voor de betonnen leiding 30° en voor de tangentieel 

flexibele buizen 120° in een drukloze situatie volgens bijlage C.4.1.3 van NEN3650-1:2012. 

 

2.2.5 Horizontale steundruk 

Horizontale steundruk is niet in rekening gebracht omdat dit een gunstig effect heeft op de 

optredende spanningen in de leiding. 
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2.2.6 Rerounding 

Volgens bijlage D.3.1 mag voor tangetieel flexibele buizen het rerounding effect in rekening 

worden gebracht voor het bepalen van de spanningen in omtrekrichting. Deze factor 

reduceert de optredende spanning in omtrekrichting. Hoe hoger de inwendige druk is, hoe 

groter dit effect is. Deze factor heeft tot gevolg dat er in sommige situaties geen minimale 

wanddikte wordt gevonden in omtrekrichting. De spanningen in axiale richting of deflectie 

zijn dan maatgevend. In een drukloze situatie mag het rerounding effect niet in rekening 

gebracht worden.  
 

2.3 Grond 

In de berekeningen is uitgegaan van een homogeen grondmassief rondom de leiding. De 

berekeningen zijn uitgevoerd in de volgende grondsoorten: 

1. Zand 

2. Klei 

3. Veen 

 

2.3.1 Grondwater 

Het grondwaterniveau kan in zijn geheel onder de leiding liggen. In de berekeningen is het 

grondwaterniveau buiten beschouwing gelaten, omdat dit maatgevend is voor de 

bovenbelastingen. 

 

2.3.2 Gronddekking 

De gronddekking op de leiding bedraagt: 

• 0,8 m 

• 1,0 m 

• 1,5 m 

• 2,5 m 

 

2.4 Afname wanddikte 

Een afname van de wanddikte aan de buitenkant van de leiding of een combinatie van 

binnen- en buitenkant leidt tot een een kleinere gemiddelde diameter en lagere spanning. 

Een afname van de wanddikte aan de binnenkant van de leiding leidt tot een grotere 

gemiddelde diameter en een hogere spanning in de buiswand.  

In de berekeningen is uitgegaan van een gelijkmatige afname van de wanddikte vanuit de 

binnenkant van de leiding, omdat dit maatgevend is voor de minimaal benodigde wanddikte.   
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3 Berekeningen 

De berekeningen zijn opgesteld in Excel en verder uitgevoerd met behulp van python en 

gevalideerd met behulp van rekenprogramma Sigma 2018 + senior constructeur. 

 

3.1 Belastingscombinaties 

In de berekeningen zijn alleen de spanningen in omtrekrichting beschouwd. De volgende 

twee belastingscombinaties zijn gehanteerd: 

1. Alléén inwendige druk (BC2 volgens bijlage D NEN 3650-2:2012) 

2. Uitwendige belastingen waarbij de inwendige druk nul is (BC3 volgens bijlage D NEN 

3650-2:2012) 

 

3.2 Inwendige druk 

In de berekeningen van de minimaal benodigde wanddikte ten gevolge van inwendige druk 

is onderscheidt gemaakt in dun- en dikwandige leidingen. Voor dunwandige leidingen (Dg / 

dn > 20) geldt de ketelformule en voor dikwandige leidingen (Dg / dn < 20) de formule van 

Lamé volgens D.1.1 van NEN 3650-1:2012. 

 

Ketelformule :  𝜎𝑝 =
𝑝∗𝐷𝑔

2∗ 𝑑𝑛
 

 

Formule van Lamé: 𝜎𝑝 =
𝑟𝑒

2+𝑟𝑖
2

𝑟𝑒
2−𝑟𝑖

2 ∗ 𝑝 

 

Hierin is: 
𝜎𝑝 = 𝑜𝑝𝑡𝑟𝑒𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑜𝑚𝑡𝑟𝑒𝑘𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 

𝑝 = 𝑖𝑛𝑤𝑒𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑢𝑘 

𝑑𝑛 = 𝑤𝑎𝑛𝑑𝑑𝑖𝑘𝑡𝑒 

𝑟𝑒 = 𝑢𝑖𝑡𝑤𝑒𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑎𝑙 
𝑟𝑖 = 𝑖𝑛𝑤𝑒𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑎𝑙 
𝐷𝑔 = 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

 

3.3 Drukloos en uitwendige belastingen 

 

3.3.1 Spanning 

De minimaal benodigde wanddikte in deze belastingscombinatie is berekend volgens bijlage 

D.3.1 van NEN 3650-1:2012.  

 

𝜎𝑝 =
𝑀𝑡𝑜𝑡

𝑊𝑤
=  

𝐾∗(𝑄𝑛+𝑄𝑣)∗𝑟𝑔

𝑊𝑤
  

 

Hierin is: 

𝐾 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 (𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝐷. 1 𝑁𝐸𝑁3650 − 1: 2012) 

𝑄𝑛 = 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 

𝑄𝑣 = 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑒𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 

𝑟𝑔 = 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑎𝑙 

𝑊𝑤 = 𝑤𝑒𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑤𝑎𝑛𝑑 
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3.3.2 Vervorming 

Voor materialen PE en NGIJ kan in enkele gevallen een toetsing op deflectie maatgevend 

zijn voor de minimaal benodigde wanddikte. De deflectie is berekend volgens bijlage D.4 

van NEN 3650-1:2012. Indirecte belasting is in deze formule niet berekend.  

 

𝛿𝑦 =
𝑘𝑦∗𝑄𝑡𝑜𝑡∗𝑟𝑔

3

𝐸′∗𝐼𝑤
  

 

Hierin is: 
𝛿𝑦 = 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔  

𝑄𝑡𝑜𝑡 = verticale neutrale grondbelasting +  𝑣𝑒𝑟𝑘𝑒𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 

𝑘𝑦 = 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝐷. 1 𝑁𝐸𝑁3650 − 1: 2012) 

𝑟𝑔 = gemiddelde straal 

𝐸′ = 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑎𝑙 
𝐼𝑤 = 𝑡𝑟𝑎𝑎𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑤𝑎𝑛𝑑 
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4 Resultaten 

De maximaal optredende spanningen en vervorming van de buisdoorsnede zijn berekend 

volgens de NEN 3650-1:2012. Voor belastingscombinatie 2 en 3 is een minimale wanddikte 

berekend die benodigd is om aan de spanningstoets te voldoen. Voor belastingscombinatie 

3 is ook de minimaal benodigde wanddikte berekend die benodigd is om aan de toelaatbare 

vervorming te voldoen. 

Grafieken zijn per materiaal en (uitwendige)diameter opgesteld. De variabelen in deze 

grafieken zijn: 

• Gronddekking 

• Verkeersbelasting 

• Grondsoort 

De grafieken zien er als volgt uit: 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

Bijlage 1  


