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1 Inleiding 

Stichting RIONED heeft Sweco opdracht gegeven om een tool te ontwikkelen die de 

minimaal benodigde wanddikte van ondergrondse (pers)leidingen weergeeft.  

 

Nadat bij een inspectie de daadwerkelijke wandikte is gemeten, geeft deze tool eenvoudig 

en snel inzicht of de gemeten waarde in combinatie met de lokale situatie nog voldoet aan 

de eisen conform NEN 3650.  

 

De ontwikkelde tool heet Wall-C (wall calculator) en is te vinden op de website van Ipigs 

(www.ipigs.nl/wall-c/). Wall-C kan gebruikt worden voor bestaande ondergrondse 

vloeistofleidingen van asbestcement (AC), nodulair gietijzer (NGIJ) en polyetheen (PE) met: 

• een nominale middellijn van 80 tot en met 700 millimeter; 

• een inwendige druk van 0 tot en met 10 bar; 

• een gronddekking op de leiding van 0,8 meter, 1,0 meter, 1,5 meter of 2,5 meter; 

• een ondergrond van zand, klei of veen; 

• alle verkeersklassen, van geen tot zwaar verkeer. 

 

Figuur 1 geeft een weergave van het toepassingsgebied van Wall-C. 

 

 
Figuur 1 visualisatie van het toepassingsgebied van Wall-C 

 

Dit rapport bevat de gehanteerde uitgangspunten en berekeningen om de minimaal 

benodigde wanddikte te bepalen. De berekeningen zijn opgesteld conform NEN 3650:2012-

Eisen voor buisleidingsystemen. 

 

1.1 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat de uitgangspunten, hoofdstuk 3 de berekeningen, hoofdstuk 4 bevat de 

berekeningsresultaten en hoofdstuk 5 de conclusie.  
 
  

http://www.ipigs.nl/


 

 

 

 

2 Uitgangspunten 

Voor het bepalen van de minimaal benodigde wanddikte zijn de volgende uitgangspunten 

aangehouden: 

 

2.1 Normen 

De normen NEN3650:2012 en de Pijpleidingencode 1972 (voor AC) worden toegepast voor 

het bepalen van de uitgangspunten en berekeningsmethodieken.  

 

2.2 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.  

 

Uitgangspunt voor de berekeningen is een gelijkmatige afname van de wanddikte vanuit de 

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

 

2.3 Materialen 

De tool is bedoeld voor het bepalen van de minimale wanddikte van afvalwater- en 

drinkwater(pers)leidingen. De tool beschouwt 3 leidingmaterialen waarvan in de praktijk de 

wanddiktereductie tijdens de levensduur een issue kan zijn. Van de materialen 

asbestcement en nodulair gietijzer kan de wanddikte gedurende de levenscyclus afnemen 

ten gevolge van respectievelijk uitloging en corrosie. Praktijkvoorbeelden laten zien dat PE 

buizen door beschadiging ook een wanddiktevermindering kunnen laten zien. Van dit 

materiaal zijn daarom de klassen PE80 en PE100 beschouwd.  

 

2.3.1 (uitwendige) diameter 

Voor de diamater van de leidingen is een range aangehouden met een nominale middellijn 

(DN) van 80 millimeter t/m 700 millimeter, omdat dit veel voorkomende diameters zijn. Voor 

de berekeningen zijn ’standaard’ uitwendige diameters (du) van de materialen AC (9 ATO), 

NGIJ en PE aangehouden: 

 

AC (9 ato)            
du [mm] 

NGIJ                      
du [mm] 

PE                          
du [mm] 

102 98 90 

124 118 110 

149 144 125 

180 170 160 

236 222 200 

- - 225 

288 274 250 

346 326 315 

402 378 355 

460 429 400 

518 - 450 

576 532 500 

- - 560 

690 635 630 

800 738 710 

http://www.ipigs.nl/wp-content/uploads/2019/06/Publicatie-RIOLERING-2009-2_deel-5.pdf


 

 

 

 

Tabel 1 Uitwendige diameters van AC, NGIJ en PE leidingen 

 

2.3.2 Materiaaleigenschappen 

De toelaatbare spanning van de materialen bedraagt: 

• AC:  50  N/mm2  

• NGIJ: 168  N/mm2 

• PE80: 6,4 N/mm2  

• PE100: 8,0  N/mm2 

 

2.3.3 Inwendige druk 

Voor de inwendige druk is een range aangehouden van 0 barg (drukloze situatie) tot en met 

10 barg oftwel 1,0 Mpa.  

 

barg = ten opzichte van de atmosferische druk 

 

2.4 Belastingen 

 

2.4.1 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. 

 

2.4.2 Grondbelasting 

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

verplaatsing ten opzichte van de omliggende grond ondergaat. Hierom is gerekend met de 

neutrale grondbelasting volgens bijlage C.4.2.1 van NEN3650-1:2012. 

 

2.4.3 Verkeersbelasting 

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

ontlastende invloed van de wegfundering). In de berekeningen zijn de volgende vier 

verkeerssituaties gehanteerd: 

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

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

• Verkeersbelasting volgens 0,5*grafiek II 

• Geen verkeersbelasting 

 

2.4.4 Belasting- en ondersteuningshoek 

De belastinghoek bedraagt voor alle leidingen 180° en de ondersteuningshoek 120° voor 

tangentieel flexibele buizen in een drukloze situatie volgens bijlage C.4.1.3 van NEN3650-

1:2012. 

 

2.5 Grond 

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

berekeningen zijn uitgevoerd met de volgende grondsoorten: 

• Zand 

• Klei 

• Veen 

 

2.5.1 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. 

 



 

 

 

 

2.5.2 Gronddekking 

De gronddekking op de leiding bedraagt 0,8 meter, 1,0 meter, 1,5 meter of 2,5 meter. 

 

2.6 Belastingscombinaties 

In de berekeningen zijn alléén de spanningen in omtrekrichting beschouwd. Belastingen 

zoals zettingsverschillen en temperatuurverschillen zijn hierdoor niet meegenomen. De 

volgende twee belastingscombinaties zijn gehanteerd: 

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

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

3650-2:2012) 

 

2.7 Factoren 

Importantiefactor*   = 1,0 

Partiële 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. In de veiligheidsfactor is 

het effect van een waterslag inbegrepen.  

 

*reductiefactor bij de bepaling van de toelaatbare spanningen en vervormingen, gebaseerd op het 

belang van het waterstaatswerk (conform NEN 3651). De waarde ”1” van de importantiefactor kan ook 

worden gelezen, als dat er in deze analyse geen rekening wordt gehouden met deze factor oftwel 

ligging in of nabij waterstaatwerken.   

 

2.8 Rerounding  

Vanwege het positieve effect is in de berekeningen het rerounding effect niet meegenomen. 

 

De leidingen van AC, NGIJ en PE beschouwen we als tangentieel flexibel, zoals 

beschreven in de Pijpleidingencode 1972. Volgens bijlage D.3.1 van de NEN 3650 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. Hoe hoger de inwendige druk is, hoe groter dit effect is. Deze factor heeft tot 

gevolg dat er in enkele situaties geen minimale wanddikte wordt gevonden in 

omtrekrichting. De spanningen in axiale richting of de deflectie zijn dan maatgevend.  

 

2.9 Horizontale steundruk 

Het positieve effect van de horizontale steundruk is buiten beschouwing gelaten. Het wel of 

niet in rekening brengen hiervan, met name in zandgrond, afhankelijk is van de verticale 

deflectie van de leiding, die niet is berekend.  

 

2.10 Inwendige druk 

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

is onderscheid 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. 

 

2.11 Drukloos en uitwendige belastingen 

De minimaal benodigde wanddikte is in deze belastingcombinatie berekend volgens bijlage 

D.3.1 van NEN 3650-1:2012.  

 

2.12 Berekeningsmethodiek 

Op basis van de uitgangspunten uit hoofdstuk 2 zijn de berekeningen opgesteld in Excel. 

Door de grote hoeveelheid berekeningen zijn deze verder uitgevoerd met behulp van het 

softwarepakket Python en gevalideerd met behulp van rekenprogramma Sigma 2018 en 

senior constructeur Onno Walta. 

https://www.python.org/


 

 

 

 

 
3 Resultaten 

De maximaal optredende spanningen in de omtrekrichting van de buiswand zijn berekend 

volgens de NEN 3650-1:2012. Voor beide belastingscombinaties (BC2 en BC3) is een 

minimale wanddikte berekend die benodigd is om aan de spanningstoets te voldoen. De 

resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in grafieken. Figuur 2 geeft een 

voorbeeld (AC DN 200) van de resultaten t.g.v. inwendige druk en figuur 3 geeft een 

voorbeeld de resultaten van de berekeningen met uitwendige belastingen. 

 
Figuur 2 minimaal benodigde wanddikte t.g.v. inwendige druk van een AC leiding DN 200 

 

 
Figuur 3 minimaal benodigde wanddikte t.g.v. uitwendige belastingen van een AC leiding DN 200 


