
Piping en Engineering 

Basismodule 

 

Module 1 – 02 september 2020 

Engineering Documenten     Ing. Gino De Landtsheer, Borealis 

In de project engineering en specifiek in de basic engineering (Frond-End Engineering Design – FEED) 

en de detailed engineering fases, spelen engineering documenten een zeer belangrijke rol in de 

onderlinge communicatie.  

De documenten die in de basic engineering fase worden ontwikkeld, hebben vooral hun belang in de 

algemene definitie van een project waarbij de grote lijnen worden uitgezet, en de algemene lay-out 

naar voor wordt gebracht.  

 

Introductie van engineering documentatie   Ing. Gino De Landtsheer, Borealis 

De engineering en het design van een process plant is een gecompliceerd project. Om de 

ontwikkelingen van het ontwerp in goede banen te leiden, zijn er zogenaamde engineering 

documenten nodig. Voorbeelden zijn de basisdocumenten die geheel schematisch zijn maar ook 

lijsten van apparatuur en leidingwerk. In deze module wordt de samenhang duidelijk gemaakt alsook 

de plaats die documenten hebben tijden de ontwerpuitvoering.  

 

Module 2 – 09 september 2020 

Piping design & lay-out      ir Rutger M.P. Botermans, Red-Bag 

Het ontwerp van de process plant wordt uiteindelijk in 3D uitgevoerd, meestal met computer 

software. Het is echter de designer die bepaalt waar alles komt te staan, hoe de verbindingen met 

leidingwerk is en op welke manier dan ook toegankelijk is. De toegankelijkheid heeft invloed op de 

onderhoudbaarheid, veiligheid en het milieu. De piping engineer moet al deze aspecten in het oog 

houden om tot een goede plant lay-out te komen. In deze module krijgt u de basisprincipes van 

piping desing en plant lay-out uitgelegd.  

 

 

Module 3 – 16 september 2020 

Materialen en hun gebruik voor piping en procestoestellen  Ing. Gino De Landtsheer, Borealis 

Aangezien processen meer en meer geoptimaliseerd worden waarbij proces media die zeer hoge 

eisen kunnen stellen aan het constructiemateriaal van piping en procestoestellen worden gebruikt, 

dien er zeer veel aandacht te worden besteed aan de juiste materiaalselectie.  

Om degradatiefenomenen zo goed mogelijk te vermijden, is het noodzakelijk om met voldoende 

metallurgische kennis de juiste materialen te selecteren voor zowel piping als procestoestellen.  

 



Module 4 – 23 september 2020 

Berekening drukintegriteit en flexibiliteit (CAESAR II) - TBC  Luc De Laet, Jacobs België 

 

Spanningsanalyse van pijpleidingen      Luc De Laet, Jacobs België  

Met behulp van praktische voorbeelden worden de beginselen en de logica van pipe stress 

toegelicht. We geven een toolbox om met vereenvoudigde methoden oplossingen aan te reiken om 

te hoge buisspanningen te vermijden. Je krijgt toelichting tot het maken van een selectie van 

stresskritische leidingen. De risico’s van veiligheidskleppen met hun afblaaskrachten en 

expansiebalgen worden verduidelijkt.  

 

Module 5 – 30 september 2020  

Pijpklassen         Ing. Gino De Landtsheer, Borealis  

Ontwerp van pijpsystemen kan allen maar op een georganiseerde wijze gebeuren indien men gebruik 

maakt van pijpklassen. Een pijpklasse vertegenwoordigt een berekende en gecertificeerde design 

filosofie die moet toelaten, in overeenstemming met een gekende design code, een veilig ontwerp 

uit te werken.  

Om de complexiteit van de pijpklasse beter te beheersen, zal dor een praktisch voorbeeld stap voor 

stap doorheen de opbouw van een pijpklasse worden gegaan. Aan de hand van het softwarepakket 

PCC zal men ook kunnen ervaren welke de impact van bepaalde keuzes kunnen zijn op de 

mogelijkheden van een pijpklasse.  

 

Componenten - TBC      Ing. Gino De Landtsheer, Borealis  

De piping componenten module beschrijft de verschillende types van piping componenten die nodig 
zijn om ‘pipe routings’ op een juiste manier te ontwerpen. De selectie van de te gebruiken materialen 
en de geschikte materiaalsoort steunt meestal op voorafgaande ervaringen in evenwaardige 
opstellingen en/of opstellingen met hogere eisen,… maar dit kan op lange termijn leiden tot ‘overkill’ 
in het uit te voeren design 
Het is dus van het grootste belang dat een juiste evaluatie/balans wordt opgemaakt over de te 
stellen eisen aan de gebruikte componenten, die in overeenstemming met de gestelde eisen qua 
druk, temperatuur en materiaal gebruik. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Module 6 – 07 oktober 2020 

Procurement en Cost Engineering voor industriële projecten  Luc Boonen, Sweco Belgium nv 

Wat is procurement , hoe en wat doen we in welke fase van een project. 
Wat is cost estimating, hoe en wat doen we in welke fase van een project. 
Termen als lastenboek, bidvergelijk, long-lead items , pré-qualificatie , contingencies ,escalatie 
,accuracy gaan zeker de revue passeren. 
 

 

 

Process safety in piping      Ricardo de Oliveira Pereira, Borealis  

In deze module worden de basisbegrippen over het beheer van procesveiligheid in een industriële 

omgeving toegelicht. Risico-analysetools zoals HAZOP en LOPA komen aan bod alsook hoe piping-

componenten en het ontwerp zich kaderen in het grotere Process Safety gebeuren.  

 

 

Module 7 – 14 oktober 2020  

Stappenplan voor PED-certificatie (NDO & Inspections)   Herbert Rogge, HERI  

Bij ontwerp, bouw en controle van drukleidingen moet gedacht worden aan de conformiteit met de 

huidige wetgeving. Voor nieuwe constructies is dat voor de hele EU de drukvatenrichtlijn (PED) 

(KB11/7/2016) waarbij het CE kenteken wordt aangebracht. Voor herstelling en ook voor één-op-één 

vervanging kan daarvan afgeweken worden.  

 

Constructiecodes       Ing. Gino De Landtsheer, Borealis 

Constructiecodes kunnen aangewend worden om overeenstemming met de wettelijke bepalingen 

van de PED te bewijzen. Deze codes kunnen EN normen zijn (geharmoniseerd met PED) of andere, 

meestal met een internationaal karakter.  

 

Module 8 – 21 oktober 2020  

Dichtingen       Patrick De Letter, Klinger Belgium  

 


