Addendum R20.1.6 Windturbines
3
Voeg bij het formulier een veiligheidsstudie, waarin de veiligheidsaspecten worden verduidelijkt, conform het door
2 de Vlaamse overheid aanvaarde beoordelingskader. Voeg ook een aanvullende veiligheidsstudie toe, uitgevoerd
door een erkende VR-deskundige, als een van de volgende situaties zich voordoet:
- Een of meer criteria uit het bovenvermelde beoordelingskader worden niet gerespecteerd.
- Er bevinden zich Sevesoplichtige inrichtingen of andere inrichtingen met installaties met Sevesostoffen, die het
externe risico significant kunnen verhogen binnen de effectafstand voor bladbreuk bij overtoeren. In dat geval stelt
u een gemotiveerde beoordeling op waarin u de impact van de windturbine(s) op het externe risico van de
inrichtingen evalueert.
- Er kan een gemiddelde aanwezigheid zijn van meer dan tien personen op 24 uursbasis binnen de effectafstand voor
mastbreuk.
- Er vindt wiekoverslag plaats boven een verharde, openbare weg, een spoorweg of een bevaarbare waterloop.

U kunt hiervoor ook verwijzen naar de analyse en evaluatie:
- in het (ontwerp van) milieueffectrapport, of in het gemotiveerde verzoek tot ontheffing van de rapportageverplichting
en de gunstige beslissing van de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid daarover;
- in voorkomend geval, in de aanvullende veiligheidsstudie.

De veiligheidsstudie bevindt zich in hoofdstuk 6.11 van de lokalisatienota (p. 72 t.e.m. 75).
Het project voldoet aan de tweede van de vier voorwaarden voor het uitvoeren een aanvullende
veiligheidsstudie, door een erkende VR-deskundige.
Er wordt een aanvullende veiligheidsstudie toegevoegd, uitgevoerd door een erkende VRdeskundige, aangezien er zich een Sevesoplichtige inrichting of andere inrichting met installaties met
Sevesostoffen, die het externe risico significant kunnen verhogen, bevindt binnen de effectafstand
voor bladbreuk bij overtoeren.
Het gaat hier over een ondergrondse waterstofleiding van Air Liquide die in de nabijheid van de
windturbines is gesitueerd. De leiding heeft een diameter van 100 mm en een werkdruk van 100
barg.
In de veiligheidsstudie (Rapport nummer 16.0285-V2.0) wordt besloten dat het indirecte groepsrisico
van de ondergrondse waterstofleiding ten gevolge het falen van de geplande windturbines volledig
onder de grenswaardelijn van het groepsrisico is gelegen, waardoor het groepsrisico aanvaardbaar
geacht kan worden.
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2

INLEIDING

W-Kracht wenst een veiligheidsstudie te laten uitvoeren met betrekking tot de plaatsing van twee
windturbines te Zandhoven - Albertkanaal. Doel van onderhavige studie is de bepaling en evaluatie van
externe risico’s tengevolge van een ongeval met de geplande windturbines. De bepaling van hinder en
milieurisico’s maken geen deel uit van onderhavige studie. In onderhavige studie wordt er duidelijk
gemaakt wat de mogelijke veiligheidsrisico’s inhouden voor de windturbines rekening houdende met de
omgevingsfactoren. De studie zal enkel betrekking hebben op de indirecte risico´s, waarbij de impact
van de geplande windtubrines bepaad wordt naar de omliggende installaties/leidingen met gevaarlijke
stoffen.
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3

WETGEVEND KADER

Om tegemoet te komen aan de doelstellingen voor groenestroomproductie werd door de Vlaamse
regering in 2000 een omzendbrief (EME/2000.01) opgemaakt voor de inplanting van windturbines.
Deze omzendbrief kwam tot stand om een gecoördineerde aanpak voor de inplanting van windturbines
te voorzien op basis van elementen van ruimtelijke afweging en randvoorwaarden. In 2006 werd deze
omzendbrief geactualiseerd (EME/2006/01 – RO/2006/02) om de gecoördineerde aanpak verder uit te
bouwen. Met het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 werden in de Vlaamse
milieuwetgeving (VLAREM) nieuwe sectorale voorwaarden voor windturbines opgelegd. Met dit besluit
wordt een meer rechtszeker kader gecreëerd voor zowel omwonenden, exploitanten als
vergunningverleners bij de inplanting en exploitatie van grootschalige windturbines in Vlaanderen.
Tengevolge de beleidsevoluties werd het noodzakelijk geacht om de omzendbrief EME/2006/01 –
RO/2006/02 te actualiseren. Dit leidde tot een nieuwe omzendbrief (RO/2014/02, 25 april 2014) (dd. 25
april 2014) waarin o.a. de koppeling werd gemaakt naar de nieuwe sectorale voorwaarden voor
windturbines zoals vermeld in de VLAREM-wetgeving.
In VLAREM wordt vermeld dat de veiligheidsaspecten dienen besproken te worden conform het door
de Vlaamse overheid aanvaard beoordelingskader. Het Vlaams Energieagentschap en de dienst
Milieuvergunningen stonden in voor de ontwikkeling van een standaard methodologie voor de evaluatie
van de veiligheidsrisico’s (zie hierna).
In opdracht van het Vlaams Energieagentschap werd door SGS Belgium NV een studie (VEA, 2007)
uitgevoerd naar veiligheidsrisico’s van windturbines. Hierin wordt een methodiek beschreven om de
veiligheidsrisico’s van windturbines te bepalen. Tevens worden in deze studie de risicocriteria vermeld
waaraan de risico’s getoetst dienen te worden. De studie werd tevens goedgekeurd door de Dienst
Veiligheidsrapportering van LNE en de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu-,
Natuur- en Energiebeleid (LNE). In onderhavige studie wordt rekening gehouden met de bepalingen uit
(VEA, 2007).
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4
4.1

PROJECTOMSCHRIJVING
SITUERING

Het project betreft de geplande bouw van twee windturbines te Zandhoven - Albertkanaal.

De

Lambertcoördinaten van de inplantinglocaties worden in de volgende tabel weergegeven.
Tabel 1: Lambertcoördinaten inplantinglocatie windturbines
Windturbine

X (m)

Y (m)

WT01

169504

209705

WT02

170097

209473

De volgende figuren 1 en 2 geven de situering van de geplande windturbines op een luchtfoto en een
gewestplan weer. De windturbine WT01 is gelegen in een gebied dat op het gewestplan aangeduid is
als industriegebied (paars ingekleurd op het gewestplan), windturbine WT02 is gesitueerd in agrarisch
gebied.
Figuur 1: Situering van de windturbines op een luchtfoto
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Figuur 2: Situering van de windturbines op het gewestplan

4.2

BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING

In onderstaande paragrafen zal de omgeving van het project meer in detail beschreven worden. In het
kader van voorliggende studie wordt voornamelijk aandacht besteed aan de nabijgelegen bovengrondse
installaties, bovengrondse leidingen en ondergrondse leidingen.

4.2.1

Industriële installaties met Seveso-producten

Met betrekking tot industriële installaties worden in onderhavig dossier externe installaties met sevesoproducten bedoeld.

Installaties waarin geen seveso-producten (bvb. opslag van houten paletten,

opslagtanks voor regenwater,…) aanwezig (kunnen) zijn, worden verder niet in rekening gebracht in
overeenstemming met de richtlijnen van de Dienst Veiligheidsrapportering van LNE met betrekking tot
het uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) en bijhorende analyse van mogelijke dominoeffecten. Binnen de maximale effectafstand van de beschouwde windturbines (363 meter, zie verder)
zijn geen relevante installaties met seveso-producten aanwezig.
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4.2.2

Transportleidingen met Seveso-producten

Leidingen waarin geen seveso-producten (bvb. waterleidingen, rioleringen, telecomleidingen,…)
aanwezig (kunnen) zijn, worden verder niet beschouwd in overeenstemming met de richtlijnen van de
Dienst Veiligheidsrapportering van LNE met betrekking tot het uitvoeren van een kwantitatieve
risicoanalyse (QRA) en bijhorende analyse van mogelijke domino-effecten.
In de onmiddellijke omgeving van de windturbines zijn er geen bovengrondse leidingen met sevesoproducten gesitueerd.
De ligging van de ondergrondse leidingen met seveso-producten in de omgeving van de windturbine
werd bekomen via de opdrachtgever. Hieruit blijkt dat een ondergrondse waterstofleiding van Air
Liquide in de nabijheid van de windturbine is gesitueerd. De leiding heeft een diameter van 100 mm en
een werkdruk van 100 barg. De ligging ervan is in de volgende figuur weergegeven in het rood. Langs
hetzelfde tracé is ook een stikstofleiding van Air Liquide gelegen.

Deze leiding wordt echter in

voorliggende studie niet beschouwd aangezien het om een inert gas gaat.
Figuur 3: Weergave ligging ondergrondse waterstofleiding
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4.3
4.3.1

BESCHRIJVING VAN DE WINDTURBINE
Algemene bespreking van een windturbine

In onderhavige paragraaf worden de relevante windturbinekarakteristieken besproken. Allereerst wordt
aan de hand van onderstaande figuur een omschrijving gegeven van de basisonderdelen van een
dergelijke installatie.
Figuur 4: Overzicht van de hoofdcomponenten van een windturbine

4.3.2

Specifieke kenmerken windturbine

Onderstaande opsomming geeft de belangrijkste onderdelen/karakteristieken van het beschouwde type
van windturbine weer. De conclusies van deze studie zijn ook van toepassing op andere, gelijkaardige
types van turbines voor zover de technische gegevens vergelijkbaar zijn.
Tabel 2: Technische gegevens windturbine
Ashoogte (m)

98,4

Rotordiameter (m)

82

Nominaal toerental (t/min)

18
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5

IDENTIFICATIE EN EVALUATIE VAN MOGELIJKE ONGEVALSCENARIO’S

5.1

IDENTIFICATIE VAN ONGEVALSCENARIO’S

Het geplande type windturbine dient gecertificeerd te zijn en te voldoen aan de internationale norm IEC
61400-1 of een gelijkwaardige nationale norm. De turbines die aan deze norm voldoen, zijn ontworpen
met een levensduur van tenminste 20 jaar. De materiaaleisen hebben betrekking op vermoeiing,
corrosie, vochtinwerking, enz.
Bovendien zijn de beveiligingseisen van die aard dat de turbine onder alle meteocondities veilig
bedreven kan worden. Verder zijn de veiligheidssystemen ontworpen met het oog op het veilig bedrijf
(tot stilstand brengen) van de installatie bij eventuele storingen.
Naast bovenstaande maatregelen kunnen windturbines in de praktijk falen en dus een risico betekenen
voor hun omgeving. In (VEA, 2007) worden de volgende scenario’s met betrekking tot de windturbines
beschouwd:

•

Gondelbreuk

•

Mastbreuk

•

Breuk van geheel blad:

5.2

o

bladbreuk bij nominaal toerental;

o

bladbreuk bij mechanisch remmen (= 1,25 x nominaal toerental);

o

bladbreuk bij overtoeren (= 2 x nominaal toerental);

ONGEVALLENSCENARIO’S EN BIJHORENDE SCHADEAFSTANDEN

5.2.1

Gondelbreuk

Het naar beneden vallen van een gondel en/of rotor wordt in (VEA, 2007) beschouwd als zijnde
incidenten die alleen risico’s vormen voor het gebied onder de rotor. Als veiligheidsafstand wordt
daarom verder een halve rotordiameter behouden.

5.2.2

Mastbreuk

Bij een windturbine in bedrijf, zal de wind een kracht uitoefenen die dwars op het rotorvlak georiënteerd
is.

Deze kracht zal een belasting uitoefenen op de turbinemast en fundering.

Hoe hoger de

windsnelheid hoe groter de kracht op de dragende structuren.
De windturbine wordt stilgelegd zodra de windsnelheid een bepaalde waarde (cut off windsnelheid)
overschrijdt zodat vermoeiing van de draagstructuur voorkomen wordt. Zoals voor elke constructie, zal
zelfs bij een stilgelegde turbine een windbelasting blijven bestaan. Deze windbelasting is evenwel sterk
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16.0285-V2.0
23/08/2019

verlaagd door het aanpassen van de stand van de bladen. Hier wordt rekening mee gehouden tijdens
het ontwerp van de installatie.
Aangezien de turbine volledig wordt blootgesteld aan wind, dient de volledige installatie in beschouwing
genomen te worden bij het scenario structurele faling.

De bijhorende maximale schadeperimeter

bedraagt dus de ashoogte vermeerderd met de halve rotordiameter.
Specifiek naar ondergrondse pijpleidingen wordt op basis van het expertenoverleg de maximale
schadeafstand bepaald rekening houdend met het aspect trillingen tengevolge compressiegolven bij
impact van een windturbine(onderdeel) op of nabij een ondergrondse leiding. De bepaling van deze
maximale schadeafstand voor ondergrondse leidingen wordt weergegeven in Bijlage 4.

5.2.3

Bladbreuk

De rotorsnelheid van de turbine is variabel en wordt geregeld door de aërodynamische remmen
(verstelbare bladhoek of remtip). Aangezien het volstaat om één blad uit de wind te brengen, beschikt
de turbine over 3 aërodynamische remmen (3 bladen). In geval van faling van dit regelsysteem beschikt
de turbine over een mechanisch remsysteem om de turbine via een schijfrem tot stilstand te brengen.
In (VEA, 2007) worden drie mogelijke deelscenario’s inzake bladbreuk gegeven, namelijk:

•

Bladbreuk bij nominaal toerental;

•

Bladbreuk bij mechanische remmen (1,25 x nominaal toerental);

•

Bladbreuk bij overtoeren (2 x nominaal toerental);

Het loskomen van een rotorblad, tijdens rotatie zal resulteren in het wegslingeren van het blad in een
richting die in het verlengde ligt van het rotorvlak. De maximale werpafstand is afhankelijk van onder
andere de rotorsnelheid.

Aangezien de beschouwde faalscenario’s optreden bij een andere

rotorsnelheid, zijn de maximale werpafstanden per scenario eveneens verschillend.
Om de maximale effectafstand te bepalen voor het scenario bladbreuk kan gebruik gemaakt worden
van het kogelbaanmodel, zoals vermeld in (VEA, 2007). De uitwerking van het kogelbaanmodel wordt
weergegeven in bijlage 1. Onderstaande tabel geeft de maximale werpafstanden voor het beschouwde
type van windturbine.
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Tabel 3: Maximale werpafstand bij bladbreuk bij verschillend toerental
Scenario
Ashoogte (m)

Maximale werpafstand (m)
98,4

Rotordiameter (m)

82

Nominaal toerental (t/min)

18

Bladbreuk bij nominaal toerental

134

Bladbreuk bij remmen
(1,25 x nominaal toerental)
Bladbreuk bij overtoeren
(2 x nominaal toerental)

5.3

179
356

FAALFREQUENTIES VAN DE ONGEVALSCENARIO’S

In de volgende tabel worden de faalfrequenties weergegeven voor de verschillende ongevalscenario’s
zoals deze zijn vermeld in (VEA, 2007). Een bespreking van deze faalfrequenties is weergegeven in
bijlage 3.
Tabel 4: Faalfrequenties van de ongevallenscenario's
Scenario

Faalfrequentie (/turbinejaar)

Gondelbreuk

2,0 10-4

Mastbreuk

5,8 10-5

Bladbreuk

6,3 10-4

Nominaal toerental

3,15 10-4

Mechanisch remmen

3,15 10-4

Overtoeren

8,50 10-6

Met betrekking tot het bepalen van de externe risico’s tengevolge van de geplande windturbines, wordt
verder rekening gehouden met de bovenvermelde faalfrequenties uit (VEA, 2007).

5.4

BEPALING EN EVALUATIE VAN DE EXTERNE RISICO’S VAN DE WINDTURBINES

5.4.1

Inleiding

De externe risico's die in onderhavige studie worden onderzocht betreffen mensrisico's die te wijten zijn
aan ongevallen met de windturbines. In het kader van voorliggende studie wordt voornamelijk aandacht
besteed aan de indirecte risico’s. Deze risico's kunnen opgedeeld worden in indirecte risico’s naar:

•

bovengrondse installaties met seveso-producten

•

bovengrondse leidingen met seveso-producten

•

ondergrondse leidingen met seveso-producten
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Meestal is het hanteren van de maximale werpafstand als buffer tussen de schadereceptoren en
windturbines niet mogelijk. Daarom zal het daadwerkelijke risico tengevolge van de windturbines in
bedrijf in onderhavige studie bepaald en geëvalueerd worden. De formules die gehanteerd worden ter
bepaling van het externe risico worden bij de berekening vermeld en zijn afkomstig uit (VEA, 2007).
Voor het bepalen en het gebruik van de betreffende formule wordt verwezen naar deze referentie.
Specifiek voor de ondergrondse leidingen wordt rekening gehouden met de methodiek zoals
overeengekomen op het expertenoverleg (zie Bijlage 4).
De analyse van het indirecte risico met betrekking tot externe veiligheid, behandelt het veiligheidsrisico
op de mens. Economische schade aan installaties wordt in deze studie niet behandeld. Onderwerp
van onderhavige paragraaf zijn dan ook enkel deze installaties, die producten omvatten die in het kader
van de Seveso-richtlijn gevaarlijk zijn (zie (Seveso, 4/07/2012)). De invloed van de windturbines op de
risico’s van de bestaande omliggende installaties/leidingen met seveso-stoffen (zgn. domino-effect) zal
hierna bepaald worden.
Een domino-effect wordt gedefinieerd1 als: “het effect waarbij de vrijzetting van een gevaarlijke stof uit
een installatie (met een zwaar ongeval tot gevolg) rechtstreeks of onrechtstreeks de oorzaak is van de
vrijzetting van een gevaarlijke stof uit een andere installatie (met een nieuw zwaar ongeval tot gevolg).
Door een domino-effect ontstaat een opeenvolging van zware ongevallen waarbij de gevolgen van het
vorige ongeval worden vergroot door de volgende ongevallen. Door een domino-effect kan het globale
risico van nabijgelegen installaties (inrichtingen) groter zijn dan het risico van elk van de installaties
(inrichtingen) afzonderlijk.”
Met betrekking tot de geselecteerde installaties kan gesteld worden, dat de plaatsing van een
windturbine in geen geval het extern risico beduidend mag verhogen. In het kader van onderhavig
dossier wordt aangenomen dat een bijdrage van maximaal 10% aan de faalfrequentie van een installatie
met seveso-stoffen als niet significant kan beschouwd worden en dusdanig als aanvaardbaar wordt
geacht. Dit is in overeenstemming met de methodiek die in (VEA, 2007) gehanteerd wordt.
Specifiek voor ondergrondse leidingen wordt uitgegaan van een (indirect) groepsrisico te wijten aan de
domino-scenario’s (zie Bijlage 4).
Zoals eerder gesteld is de maximale schadeafstand van de windturbines ca. 356 meter. Binnen deze
afstand kan er bijgevolg schade berokkend worden aan omliggende installaties. Met betrekking tot
domino-effecten is het studiegebied steeds begrensd tot deze maximale schadeafstand.

1

http://www.lne.be/themas/veiligheidsrapportage/veiligheidsrapportages/risicobepaling-en-evaluatie/domino-

effecten
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In onderhavige studie worden bovengrondse installaties, bovengrondse leidingen en ondergrondse
leidingen bestudeerd welke seveso-producten bevatten.

5.4.2

Bovengrondse installaties

Er zijn geen bovengrondse installaties met seveso-producten gesitueerd binnen de maximale
effectafstand van het beschouwde type van windturbine.

Hierdoor worden geen domino-effecten

verwacht.

5.4.3

Bovengrondse leidingen

Er zijn geen bovengrondse leidingen met seveso-producten gesitueerd binnen de maximale
effectafstand van het beschouwde type van windturbine.

Hierdoor worden geen domino-effecten

verwacht.

5.4.4

Ondergrondse leidingen

In onderhavige paragraaf wordt de rekenmethodiek met betrekking tot de impact van windturbines op
ondergrondse leidingen (zie Bijlage 4) toegepast op het geplande windturbineproject te Zandhoven –
Albertkanaal. De volgende parameters van de windturbine worden verder in rekening gebracht:

•

massa gondel + rotor (incl. 3 wieken)

: 200 ton

•

massa gondel + rotor + bovenste sectie mast

: 36,7 ton

•

masthoogte

: 98,4 m

•

type mast

: hybride

•

hoogte stalen deel

: ca. 29,4 m

•

hoogte betonnen deel

: ca. 69 m

Voor de ondergrondse waterstofleiding werd rekening gehouden met een SMYS-waarde van 2894 bar
(voor het leidingmateriaal: X42 – API 5L).
Op basis van bovenvermelde parameters en de formules beschreven in Bijlage 4 kan de impactafstand
voor een ondergrondse leiding berekend worden tengevolge van trillingen, nl. 13 m voor het lekscenario
van de leiding en 9 meter voor het breukscenario. Rekening houdend met een ashoogte van 98,4 meter
kan het lekscenario van de ondergrondse waterstofleiding tengevolge mastbreuk verwacht worden tot
op maximaal 111,4 meter van de inplantinglocaties, breuk van de leiding wordt nog mogelijk geacht op
107,4 meter van de inplantinglocaties. Gelet op de ruimtelijke scheiding tussen de inplantinglocaties en
de ondergrondse waterstofleiding, wordt het scenario gondelbreuk verder niet relevant geacht in het
kader van voorliggende studie.
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De effectafstanden voor de ondergrondse waterstofleiding (met een diameter van 100 mm en een
werkdruk van 100 bar) werden berekend met het softwareprogramma EFFECTS (versie 10) en worden
in de volgende tabel weergegeven.
Tabel 5: Effectafstanden ondergrondse waterstofleiding

*:

Leiding

scenario *

vervolggebeurtenis

Waterstof (100 mm – 100 bar)
Waterstof (100 mm – 100 bar)
Waterstof (100 mm – 100 bar)
Waterstof (100 mm – 100 bar)

MACA-dag
MACA-nacht
MOCA-dag
MOCA-nacht

Vuurbal
Vuurbal
Fakkel
Fakkel

Letaliteits-afstand (m)
100%
50%
10%
18
29
39
18
29
39
1
1
2
1
1
1

1%
45
45
2
2

MACA = Maximum Credible Accident Scenario (breuk volledige leidingdiameter)
MOCA = Most Credible Accident Scenario (lek 10% leidingdiameter)

In de volgende figuur zijn de verschillende segmenten van de ondergrondse waterstofleiding
weergegeven welke relevant zijn ikv voorliggende studie, samen met de maximale effectafstand van de
leiding in de uiterste segmenten (weergegeven in het geel). De maximale schadeafstand van de
windturbine naar de ondergrondse leiding tengevolge trillingen is in het blauw weergegeven, het
gedeelte van de leiding dat getroffen kan worden tengevolge trillingen is in het rood weergegeven.
Figuur 5: Segmenten ondergrondse waterstofleiding
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Voor elk van de leidingsegmenten (van 10 meter) wordt het aantal aanwezige personen bepaald binnen
de maximale schadezone van het beschouwde segment.

Op basis hiervan kan vervolgens het

groepsrisico berekend worden tengevolge het domino-scenario. De gehanteerde bevolkingsmatrix is in
de volgende figuur weergegeven en wordt hierna verder verduidelijkt.
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Figuur 6: Bevolkingsmatrix rondom leidingen
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Voor de invulling van de bevolkingsmatrix wordt rekening gehouden met de bepalingen van de dienst
Veiligheidsrapportering van LNE voor het opstellen van de populatiematrix (zoals vermeld in (STD-OVR,
2016) voor de opmaak van veiligheidsrapporten voor Seveso-inrichtingen):

•

WT01 is zelf in een industriegebied gesitueerd (met aanduiding ‘industrie’). Voor dit gebied
wordt rekening gehouden met een populatiedichtheid van 40 pers/ha. Dit kan als conservatief
beschouwd worden, aangezien een groot deel van dit gebied nog onbebouwd is.

•

Ten oosten van het industriegebied van WT01 is een agrarisch gebied gelegen (met aanduiding
‘agrarisch’).

Voor dit gebied wordt rekening gehouden met een populatiedichtheid van 1

pers/ha. Hetzelfde geldt voor de agrarische gebieden rondom WT02
•

Het woongebied ten zuiden van WT01 en ten zuidoosten van WT02 (met aanduiding ‘woongeb’)
wordt ingevuld met een bevolkingsdichtheid van 25 pers/ha.

Dit komt overeen met de

bevolkingsdichtheid van een rustige woonwijk.
•

het Albertkanaal wordt met dezelfde bevolkingsgegevens ingevuld als het agrarisch gebied (1
pers/ha).

Er wordt hierbij rekening gehouden met de volgende aannames:

•

dag/nacht verhouding: 0,44 / 0,56

•

aanwezigheid van de populatie: 100% overdag en ’s nachts

•

ontstekingskans: 0,6

•

letaliteitsfactor mbt bescherming door kledij: 0,14

Conservatief wordt verondersteld dat alle personen buiten aanwezig zijn waardoor er geen bescherming
wordt verondersteld voor personen die zich binnen in gebouwen bevinden.
Het berekende indirecte groepsrisico van de ondergrondse waterstofleiding tengevolge het falen van de
geplande windturbines is weergegeven in de volgende figuren, samen met de bijhorende criteria voor
het groepsrisico. Hierbij kan reeds opgemerkt worden dat voor de inplantinglocatie WT02 het maximaal
aantal slachtoffers steeds kleiner is dan 1 persoon, waardoor de groepsrisicocurve voor deze locatie
niet getoond wordt.
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Figuur 7: Groepsrisico domino-scenario – WT01
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Op basis van voorgaande bespreking kan besloten worden dat het indirecte groepsrisico van de
ondergrondse waterstofleiding tengevolge het falen van de geplande windturbines volledig onder de
grenswaardelijn van het groepsrisico is gelegen, waardoor het groepsrisico aanvaardbaar geacht kan
worden.
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6

SAMENVATTING

W-Kracht wenst een veiligheidsstudie te laten uitvoeren met betrekking tot de plaatsing van twee
windturbines te Zandhoven - Albertkanaal. Doel van onderhavige studie is de bepaling en evaluatie van
externe risico’s tengevolge van een ongeval met de geplande windturbines. De bepaling van hinder en
milieurisico’s maken geen deel uit van onderhavige studie. In onderhavige studie wordt er duidelijk
gemaakt wat de mogelijke veiligheidsrisico’s inhouden voor de windturbines rekening houdende met de
omgevingsfactoren. De studie zal enkel betrekking hebben op de indirecte risico´s, waarbij de impact
van de geplande windtubrines bepaad wordt naar de omliggende installaties/leidingen met gevaarlijke
stoffen.
Op basis van voorgaande bespreking kan het volgende besloten worden:

•

Binnen een afstand van de maximale schadeperimeter rond de inplantinglocaties zijn geen
bovengrondse installaties met seveso-producten aanwezig. Bijgevolg worden geen dominoeffecten verwacht;

•

Binnen een afstand van de maximale schadeperimeter rond de inplantinglocaties zijn geen
bovengrondse leidingen met seveso-producten aanwezig. Bijgevolg worden geen dominoeffecten verwacht;

•

Binnen een afstand van de maximale schadeperimeter rond de inplantinglocaties is een
ondergrondse waterstofleiding van Air Liquide aanwezig. Op basis van voorgaande bespreking
kan besloten worden dat het indirecte groepsrisico van de ondergrondse waterstofleiding
tengevolge het falen van de geplande windturbines volledig onder de grenswaardelijn van het
groepsrisico is gelegen, waardoor het groepsrisico aanvaardbaar geacht kan worden.

Rekening houdende met bovenstaande gegevens kan besloten worden dat indirecte risico’s tengevolge
van het falen van de geplande windturbines aanvaardbaar worden geacht.
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BIJLAGEN

Bijlage 1: Kogelbaanmodel
1.

Bewegingsvergelijking

In onderstaande paragrafen wordt het klassieke kogelbaanmodel beschreven, waarbij de luchtkrachten
op het blad worden verwaarloosd.

De relevante parameters voor dit ballistisch model zonder

luchtkrachten zijn:
Hm:

hoogte rotoras (m)

Ω:

toerental van de rotor (rad/s)

Rz:

afstand tot het rotorcentrum van het zwaartepunt van het wegvliegende deel (m)

α:

azimuthoek (rad)

g:

valversnelling (= 9,81 m/s²)

Het gehanteerde assenstelsel en de draairichting wordt aangegeven in onderstaande figuur.

Rz
α

Hm
z
y

x

De bewegingsvergelijking voor het zwaartepunt (Rz) is nu:

&x&(t ) = 0 ,

&y&(t ) = 0,

&z&(t ) = − g

Met de beginvoorwaarden:

x(0) = R z cosα ,
x& (0 ) = − Ω R z sin α ,

y(0) = 0,
y& (0 ) = 0,

z (0) = H m − R z sin α
z& (0 ) = − Ω R z cos α

is de positie van een wegvliegend deel op tijdstip t gegeven door:
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x(t ) = R z cos α − ΩR z t sin α
y (t ) = 0

[1.1]

z (t ) = H m − R z sin α − ΩR z t cos α −

gt
2

2

Het tijdstip waarop het zwaartepunt de grond raakt, volgt uit z(ti) = 0 en wordt gegeven door:

ti = −

ΩR z cos α
+
g

Ω 2 R z2 cos 2 α 
2
 H m − R z sin α +


2g
g 


[1.2]

Substitutie van [1.2] in [1.1] geeft voor een bepaald toerental de afgelegde afstand, r, als functie van de
azimuthoek ten tijde van bladbreuk, ofwel:

r=
2.

x 2 + y 2 = x = h(α ; Ω )

Verdelingsfuncties

De kansverdelingsfunctie f ZWPT geeft de kans per m² dat het zwaartepunt op een bepaalde plek
terechtkomt gegeven bladbreuk. Bij het onderhavige model worden de luchtkrachten niet meegenomen,
zodat alleen het toerental en de azimuthoek als stochastische grootheden overblijven. Tevens geldt dat
fZWPT alleen afhankelijk is van de afstand tot de windturbine. De kans dat het zwaartepunt van het blad
in een cirkelschijf met breedte dr op een afstand r van de turbine terechtkomt is gegeven door:

f R (r ; Ω )dr

= P{r < R < r + dr }

{

}
= F (h (r + dr; Ω )) − F (h (r; Ω))
= P h −1 (r; Ω ) < α < h −1 (r + dr; Ω)
−1

−1

A

A

Waarbij FA de cumulatieve verdelingsfunctie is van de azimuthoek waarbij bladbreuk optreedt. Met de
aanname dat de azimuthoek waarbij het blad afbreekt uniform is verdeeld, ofwel:

f A (r ) =

d
1
FA (α ) =
,
dα
2π

0 ≤ α < 2π

geldt nu:

f R (r ; Ω ) =

1 d −1
h (r ; Ω )
2π dr

Opmerking: om de gevolgde aanpak te demonstreren is bij bovenstaande afleiding verondersteld dat
de functie h(α;Ω) inverteerbaar is. In het geval van bladbreuk zal dit niet zo zijn, want in het
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algemeen zal het zwaartepunt vanuit twee verschillende azimuthoeken op een bepaalde plek
terecht kunnen komen, via de hoge baan of via de lage baan. Bij de numerieke uitwerking zal
hiermee rekening moeten worden gehouden.
De kansverdelingsfunctie van de positie waar het zwaartepunt van het blad zal inslaan is nu:

f ZWPT ( x, y; Ω ) = f ZWPT (r ; Ω ) =

3.

1
f R (r ; Ω )
2πr

[1.3]

Ongevallenscenario’s

Hierboven is uiteengezet hoe de kansverdelingsfunctie, fZWPT , bepaald moet worden.

Deze

kansverdelingsfunctie geeft de kans per m² dat het zwaartepunt op een bepaalde plek terechtkomt
gegeven bladbreuk. Voor de berekening van de kans op inslag moet deze kansverdelingsfunctie nog
worden gecombineerd met de kans dat een blad afbreekt.
In de berekeningen met het kogelbaanmodel wordt de kans op bladbreuk gedefinieerd voor drie
situaties, nl. normaal bedrijf (nominaal toerental), noodstop (1,25 x nominaal toerental) en overtoeren
(2 x nominaal toerental), zodat de kans op inslag voor dit model geschreven kan worden als:
3

p ZWPT ( x, y ) =  f ZWPT ( x, y; Ω i ) ⋅ pb ,i
i =1

Met:

pb,i: kans op bladbreuk bij scenario i
i: scenario van bladbreuk (nominaal toerental, mechanisch remmen, overtoeren)
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Bijlage 2: Vereisten volgens de norm 61400-1
De moderne windturbines worden in het algemeen geconstrueerd volgens specifieke normen en
standaarden. De meest voorkomende normen zijn afgeleid van de internationale norm IEC 61400.
In “part 1” van de norm IEC 61400, worden veiligheidsvereisten met betrekking tot windturbines
vastgelegd. Naast het ontwerp, zijn ook de bouw, onderhoud en het kwaliteitssysteem onderwerp van
dit gedeelte van de norm.
Structurele integriteit
Teneinde de structurele integriteit van de windturbine te bepalen dienen berekeningen aan te tonen dat
de maximaal toelaatbare spanningen in het ontwerp niet overschreden worden.

Bovendien dient

aangetoond te worden dat nergens vervormingen/vibraties optreden die de werking van structurele
onderdelen negatief kunnen beïnvloeden.
In de ontwerpberekeningen dienen volgende belastingen in acht genomen te worden:
•

operationele belastingen (starten/stoppen rotor, verstellen van de bladhoek,...);

•

aërodynamische belastingen (voor zowel de bewegende als de stationaire delen);

•

belastingen tengevolge van vibraties, rotaties, zwaartekracht en seismische activiteit;

•

andere belastingen tengevolge van golfslag, impact, ijsvorming, etc.;

De norm schrijft eveneens voor dat in de berekeningen dient rekening gehouden te worden met de
omgevingsomstandigheden waaraan de turbine zal blootgesteld worden. De bodemeigenschappen zijn
voornamelijk belangrijk voor de turbinefundering. De meteorologische omstandigheden worden in de
norm opgedeeld in klassen, die gedefinieerd worden aan de hand van de parameters windsnelheid en
turbulentiegraad.
In Vlaanderen worden de turbines ontworpen naar de meteo klasse IIA. Dergelijke windklasse staat
voor een maximale gemiddelde windsnelheid op ashoogte van 8,5 m/s en een extreme windsnelheid
op ashoogte van 59,5 m/s. De extreme windsnelheid is gebaseerd op een referentieperiode van 50
jaar. Het letterteken A staat voor een turbulentiegraad van 0,18 bij een windsnelheid van 15 m/s. Naast
het windklimaat worden eveneens vochtigheid, zonnestraling en temperatuur behandeld in de norm.
In België wordt de windbelasting op bouwwerken behandeld in de norm NBN B 03-002-1. Teneinde de
structurele eisen (inzake windbelasting) van windturbines te evalueren ten opzichte van bouwwerken in
België in het algemeen wordt in de volgende paragrafen een vergelijking gemaakt tussen de IEC 61400
en NBN B 03-002-1.
De NBN B 03-002-1 hanteert een referentieperiode van 10 jaar inzake de te hanteren windsnelheden
ten opzichte van de IEC 61400. Analoog aan de IEC 61400 zijn in de Belgische norm eveneens
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omgevingsklassen

gedefinieerd.

Deze

omgevingsfactoren

zijn

gebaseerd

op

de

ruwheid/obstructiegraad van het betreffende terrein. In NBN B 03-002-1 is de maximale ogenblikkelijke
windsnelheid reeds berekend voor een aantal hoogtes.
In de tabel uit NBN B 03-002-1 wordt de te hanteren maximale windsnelheid voor klasse I (kustgebied)
berekend op 50,2 m/s of 180,7 km/u voor een bouwwerk van 100 m. Voor klasse II (landelijk gebied
met alleenstaande gebouwen of bomen) bedraagt de maximale windsnelheid nog 48,1 m/s of 173,2
km/u.
Rekening houdende met de te hanteren extreme windsnelheid van 59,5 m/s of 214,2 km/u (ashoogte –
100 m) voor een IEC 61400 klasse IIA-turbine, kan gesteld worden dat de beginselen inzake structurele
integriteit van bouwwerken strenger zijn in de IEC 61400 dan in de NBN B 03-002-1.
Aan de hand van de gegevens van het KMI inzake extreme meteo-omstandigheden, kan opgemerkt
worden dat de hoogste windsnelheid (windstoot) die in België gemeten is tijdens de laatste 100 jaar,
ongeveer 46,7 m/s (168 km/u) bedraagt.
Samengevat kan gesteld worden dat een IEC 61400 (of een gelijkwaardige nationale norm)
gecertificeerde windturbine eveneens voldoet aan de Belgische normen inzake windbelasting van
bouwwerken en zodoende een gelijkaardig risicopotentieel bezit als andere gelijkaardige constructies
die voldoen aan de NBN B 03-002-1 (bv. schoorstenen, bruggen, ...).
Veiligheidssysteem
Het veiligheidssysteem van de windturbine zal worden geactiveerd als een gevolg van een fout in het
controlesysteem, externe fouten of gevaarlijke gebeurtenissen waarbij de operatieve limieten worden
overschreden. Het systeem wordt geactiveerd bij volgende gebeurtenissen:

•

overtoeren;

•

overbelasting of fout van de generator;

•

buitensporige trillingen;

•

bij falen van volgende netwerkfouten:

•

o

stroomuitval;

o

vermogenverlies;

abnormale kabeltorsing.

Het systeem is ontworpen om de turbine in alle omstandigheden veilig tot stilstand te kunnen brengen.
Het veiligheidssysteem heeft voorrang op het controlesysteem.
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Maatregelen worden genomen om verborgen risico’s te vermijden. De noodstop, welke het
automatische controlesysteem overschrijft en alles uitschakelt, is voorzien in elke grote werkplaats.
Automatische heropstart nadat het veiligheidssysteem heeft ingegrepen is niet toegelaten.
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Bijlage 3: Faalfrequenties van de ongevalscenario’s
Inleiding
Allereerst dient opgemerkt te worden dat de windturbine-industrie op een relatief korte periode een grote
ontwikkeling heeft doorgemaakt. De technologie van 10 jaar geleden is daarom moeilijk te vergelijken
met de technologie die vandaag gebruikt wordt in de industrie. Uitgebreid statistisch onderzoek op de
huidige turbines is, onder andere om die reden, niet voorhanden.
Faalfrequenties dienen dus steeds gehanteerd te worden met in acht name van de statistische
achtergrond ten opzichte van de geplande turbine. Bovendien zijn voor de huidige turbines weinig
faalgegevens bekend met betrekking tot installaties die al een zekere levensduur hebben (bijvoorbeeld
ouder dan 10 jaar).
Een windturbine kan een risico vormen voor een nabijgelegen object of activiteit wanneer het zich
bevindt binnen de werpafstand van een blad dat afbreekt tijdens een overtoerensituatie. Deze
werpafstand wordt berekend door aan te nemen dat de rotor in overtoeren is en draait met een toerental
dat gelijk is aan twee keer het nominale toerental, het blad breekt bij de bladwortel en wordt
weggeslingerd volgens het kogelbaanmodel, zonder rekening te houden met de luchtweerstand. De
reikwijdte waarbinnen kwetsbare objecten nog beschouwd moeten worden is vooral afhankelijk van de
windturbine. Bepalend hierbij zijn de diameter van de turbine, het rotortoerental waarbij een blad breekt,
en de ashoogte.
Faalfrequenties in de “Studie windturbines en veiligheid”
In (VEA, 2007) wordt voor de reeds besproken ongevalscenario’s een kans van optreden gegeven.
Deze zijn afkomstig uit (ECN, 2005), welke afgeleid werden uit Deense, Duitse en Nederlandse
faalgegevens van turbines. De omvang van de populatie is niet met zekerheid bekend, aangezien niet
voor alle turbines een periodiek rapport werd ontvangen. Voor één van de gebruikte databanken is een
conservatieve aanpak gehanteerd, waarbij enkel turbines met gerapporteerde schadegevallen in de
populatie zijn opgenomen.

Bijgevolg zijn turbines zonder gerapporteerde schadegevallen niet

opgenomen in de onderzochte populatie en zijn de daaruit afgeleide faalfrequenties een overschatting
van de werkelijke faalfrequenties.

De opgenomen turbines in de analyse blijken voornamelijk

overtrekgeregelde turbines te zijn. De geplande turbines zijn echter bladhoekgeregelde installaties.
Tijdens de berekening van de faalfrequenties is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende
technologieën. Er is bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen rechtstreeks of onrechtstreeks
aangedreven generatoren.

Evenmin is er onderscheid gemaakt tussen gecertificeerde of niet-

gecertificeerde turbines. Het hanteren van normen gebeurt vanaf begin jaren negentig. De turbines
werden geconstrueerd volgens de normen en voorschriften van GL, DNV, ECN-CIWI. Het hanteren
van bijvoorbeeld de norm IEC 61400 (sinds 1999 toegepast) impliceert naast de reeds gehanteerde
veiligheidssystemen, eveneens strengere constructieve eisen (veiligheidsfactoren, lastaannames).
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In onderstaande tabel worden de faalfrequenties weergegeven zoals deze zijn vermeld in (VEA, 2007).
Scenario

Faalfrequentie (/turbinejaar)

Gondelbreuk

2,0 10-4

Mastbreuk

5,8 10-5

Bladbreuk

6,3 10-4

Nominaal toerental

3,15 10-4

Mechanisch remmen

3,15 10-4

Overtoeren

8,50 10-6
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Bijlage 4: Risicoanalyse impact windturbines op ondergrondse leidingen
1.

Identificatie van de ongevalscenario’s

Specifiek voor de bepaling van de risico’s van windturbines naar ondergrondse leidingen worden de
volgende

ongevalscenario’s

en

bijhorende

faalfrequenties

gehanteerd

op

basis

van

het

expertenoverleg:

•

Gondelbreuk

•

Mastbreuk

2,0 10-4/jaar

o

Falen aan de voet van de turbine

1,5 10-5/jaar

o

Knikken van de windturbine in de onderste helft van de mast

3,5 10-5/jaar

o

Knikken van de windturbine in de bovenste helft van de mast

geen gevolg

Met betrekking tot het knikken van de windturbine in de bovenste helft van de mast werd in het
expertenoverleg aangenomen dat dit faalscenario geen relevante schade teweegbrengt aan
nabijgelegen ondergrondse leidingen.
Tevens werd in het expertenoverleg besloten dat impact van een (stuk) wiek bij bladbreuk geen
relevante impact heeft met betrekking tot het falen van ondergrondse leidingen.
2.

Schadebepaling ondergrondse leidingen door falen van een windturbine

De schade aan de ondergrondse leiding wordt bepaald door enerzijds de (ontwerp)eigenschappen van
de leiding en anderzijds de impact van het windturbineonderdeel. Tijdens het expertenoverleg werd
besloten naast rechtstreekse impact eveneens het aspect trillingen (compressiegolven) mee te
beschouwen als mogelijke oorzaak tot falen.
Het onderdeel trillingen is gebaseerd op onderzoeken uitgevoerd door GDF Suez. Hierna worden de
belangrijkste uitdrukkingen samengevat. Op basis van de onderzoeken uitgevoerd door GDF Suez
werd volgende uitdrukking bekomen voor de Peak Particle Velocity (PPV in mm/s):

ܸܲܲ =

Met:

݉. ݒ. ݇
ߩ. ݎଵ,ଷ

m (kg)

: massa van het fragment

v (m/s)

: snelheid van het fragment bij impact

ρ (kg/m³)

: 1800 (dichtheid van de bodem)

k (-)

: 0,7 (kalibratieparameter)

r (m)

: afstand tussen de impact en de ondergrondse leiding

Bij mastbreuk wordt (i.g.v. stalen masten, vakwerkmasten of hybride masten) de massa van het
fragment berekend door de som van de massa van de gondel, de massa van de rotor (incl. de drie
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wieken) en de massa van de bovenste sectie van de mast. In geval van gondelbreuk worden enkel de
massa van de rotor (incl. de drie wieken) en de massa van de gondel beschouwd.
In het expertenoverleg werd besloten enkel rekening te houden met relevante schade ter hoogte van
de impact van de gondel. Tengevolge van de impact van de overige mastdelen (uitgezonderd eerste
sectie-30 m), wordt geen relevante schade beschouwd.
Verder wordt via volgende uitdrukking de spanning bekomen:

ߪ௧ =

Met:

ܧ
(ߝ + ߝݒ௫ )
1 −  ݒଶ ௧



tangentiële rek

: ߝ௧ =

axiale rek

: ߝ௫ = 0,4

σtan (Pa)

: tangentiële spanning in de leiding

E (Pa)

: 210 109 (elasticiteitsmodulus leidingmateriaal)

v (-)

: 0,29 (Poisson-coëfficiënt)





PPV (m/s)

: peak particle velocity (zie hiervoor)

c (m/s)

: 700 (voortplantingssnelheid van de schokgolven in de bodem)

De bekomen spanning kan dan vergeleken worden met de ontwerpgegevens van de leiding (SMYS –
Specified Minimum Yield Strength). De maximale werkingsparameters van een leiding wordt bepaald
op een percentage van de SMYS. Op basis van de info van het expertenoverleg bedraagt dit percentage
typisch 72% van de SMYS. Een lek van de leiding wordt verondersteld indien 90% van de SMYS wordt
bereikt, een breuk bij 100%.
In het expertenoverleg werd voorgesteld om de volgende twee faalscenario’s voor ondergrondse
leidingen (tengevolge impact van een windturbine) in rekening te nemen:

•

Breuk van de leiding: ingeval σtan ≥ 28 % SMYS

•

Lek aan de leiding (equivalente lekdiameter = 0,1 leidingdiameter): ingeval 18% SMYS ≤ σtan <
28% SMYS

3.

Gevolgscenario’s voor ondergrondse leidingen

Specifiek voor ondergrondse leidingen wordt op basis van het expertenoverleg uitgegaan van een
(indirect) groepsrisico te wijten aan de domino-scenario’s. Voor de bepaling van het aantal slachtoffers
ten gevolge van het domino-effect (lek/breuk van een leiding) wordt rekening gehouden met de volgende
letaliteitsafstanden tengevolge het falen van de beschouwde leiding:

•

1% letaliteit

•

10% letaliteit
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•

50% letaliteit

•

100% letaliteit

Zoals aangegeven worden enkel de scenario’s gondelbreuk en mastbreuk beschouwd ten behoeve van
mogelijke relevante schade aan ondergrondse leidingen. In het kader van het expertenoverleg wordt
de getroffen leiding opgedeeld in diverse segmenten binnen een afstand waar het faalscenario van de
leiding kan optreden. De segmentlengte van de leiding werd in het expertenoverleg vastgelegd op 10
meter.
Voor elk segment van de leiding kan de frequentie op schade als gevolg van het falen van een nabije
windturbine

berekend

worden.

Dit

wordt

berekend

door

de

faalfrequentie

van

het

windturbinefaalscenario te vermenigvuldigen met de schadekans van het betreffende segment gegeven
het faalscenario van de windturbine.
Rekening houdend met de maximale effectafstand van de leiding (i.e. 1%-letaliteit) kan voor elk segment
het aantal slachtoffers per domino-scenario berekend worden. De combinatie van de frequentie van de
domino-scenario’s met de gevolgenanalyse per segment resulteert in een groepsrisico per
leidingsegment als gevolg van domino-effecten. Deze groepsrisico’s worden vervolgens voor alle
leidingsegmenten gecumuleerd en als indirect risico beschouwd voor de betreffende windturbine. De
evaluatie van dit (indirect) groepsrisico gebeurt analoog aan de evaluatie van het directe groepsrisico.
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