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Uit de 

school  

geklaptRepareren efficiënter 
dan preventie

Als de mensen maar veilig zijn. Dat is een logische gedachte bij een tunnelbrand, 

maar ook schade aan de tunnel zelf moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Is 

hittebestendig beton de ideale oplossing voor geboorde tunnels? Of zijn de afdich

tingsprofielen tussen de tunneldelen niet bestand tegen brand en komt de water

dichtheid in gevaar?

Er zijn verschillende manieren om een geboorde 
tunnelconstructie te beveiligen tegen brand. Meestal 
wordt aanvullend hittewerend  spuitbeton of  brandwe
rende platen aangebracht op de tunnelwand, een duur 
en tijdrovend proces. Een relatief nieuwe methode 
is het gebruik van hittebestendig beton in de prefab 
tunneldelen. De aanvullende maatregelen kunnen 
dan achterwege blijven, wat leidt tot kostenbesparing, 
maar de afdichtingsprofielen in de voegen tussen de 
tunneldelen blijven onbeschermd. Daan de Clippelaar 
onderzocht in hoeverre dat een probleem is: blijven 
de profielen bij brand functioneren en zo nee, welke 
maatregelen kunnen problemen voorkomen?

Tegen water en erosie
Afdichtingsprofielen hebben een belangrijke functie. 
Geboorde tunnels worden vrij diep onder de grond aan
gelegd, waardoor de waterdruk flink oploopt. Daarnaast 
dient de ronde tunnel geheel door grond ondersteund 
te worden om constructief stabiel te blijven. Tempera
tuurverschillen in de verschillende seizoenen veroor
zaken minimale bewegingen door krimp en uitzetting 
van de prefab tunneldelen: ‘de tunnel ademt’. Het 
afdichtingsprofiel zorgt ervoor dat de tunnel waterdicht 
blijft en dat er, als er toch sprake is van lekkage, geen 
bodemerosie optreedt. Om de waterdichtheid van de 
voeg te garanderen, wordt het profiel bij de aanleg van 
de tunnel door de tunneldelen samengeperst.

Oplopende temperatuur
De Clippelaar analyseerde eerst hoe de omstandig
heden in de ruimte tussen de tunneldelen veranderen 
ten tijde van brand. Uit berekeningen en experimenten 

blijkt dat de plaatselijke temperatuur niet zozeer stijgt 
door warmteoverdracht door geleiding of convectie 
in de voeg, maar vooral als gevolg van straling vanuit 
indringende vlammen. Voor tunnels ter grootte van de 
Hubertustunnel kan de temperatuur bij het afdich
tingsprofiel bijvoorbeeld oplopen tot 290°C. Daarnaast 
speelt mee dat de hitte het water in het beton naar 
buiten drijft en verandert in stoom. Het uittredende en 
verdampende water heeft een koelende werking op de 
voeg, maar tegelijk droogt het beton hierdoor uit. Na 
verloop van tijd neemt de stoomproductie dan ook af 
en zal de temperatuur verder stijgen.

Vervolgens heeft De Clippelaar getest welk effect 
 temperatuur heeft op een samengeperst rubber 
afdichtingsprofiel dat vaak wordt toegepast. Het blijkt 
dat de eigenschappen van het profiel bij langdurige 
blootstelling aan 100°C onomkeerbaar veranderen.  
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“Onderzoeken die studenten civiele techniek aan de TUDelft, ter 
afronding van hun studie uitvoeren zijn vaak aan de dagelijkse 
bouwpraktijk gerelateerd. Zo ook het werk van Daan de Clippe
laar. Hij heeft, in samenwerking met Van Hattum en Blankevoort 
en Efectis Nederland onderzoek verricht naar de wijze waarop 
de constructieve integriteit van een geboorde tunnel tijdens en 
na een brand kan worden geborgd. In het bijgaande artikel vindt 
u een korte beschrijving van zijn onderzoek. Dat was niet alleen 
een uitdagend stuk werk, maar het heeft ook tot verrassende 
resultaten geleid. Het toont tevens de toegevoegde waarde van 

dergelijk onderzoek aan; een wetenschappelijke insteek met 
praktische resultaten die van belang zijn voor de bouw. Met recht 
een mooi voorbeeld van het werk en de uitdagingen van civiel 
 ingenieurs op het vakgebied van ondergronds bouwen.”

 

Meer informatie
Afstudeerverslagen en dissertaties van de TU Delft vindt u  

op repository.tudelft.nl

De interne structuur van het profiel versmelt, 
 waardoor de veerkracht, en  daarmee het gebruiks
bereik, drastisch afneemt. Hierdoor is er grote kans op 
 lekkage gedurende de restlevensduur van de tunnel. 
Het  materiaal desintegreert echter niet, zelfs niet bij 
290°C. Bodemerosie zal daarom niet optreden omdat 
het vervormde afdichtingsprofiel als plug in de voeg 
blijft fungeren.

Maatregelen
Bij het gebruik van hittebestendige tunneldelen zijn 
dus extra maatregelen nodig om de tunnel waterdicht 
te houden na een brand. De Clippelaar onderscheidt 
drie mogelijke preventieve oplossingen. Allereerst kan 
de vlamindringing in de voeg gestopt worden door het 
aanbrengen van een hittebestendig profiel vóór het 
afdichtingsprofiel. Stoom van 100°C kan het afdich
tingsprofiel dan echter nog steeds bereiken en opwar
men, omdat een deel van het beton erg warm wordt. 
Een andere oplossing is het profiel hittebestendig te 
maken door een ander type rubber te gebruiken. Er 
bestaan wel rubbers die beter bestand zijn tegen hitte, 
maar deze zijn duurder en hun relaxatiegedrag onder 
gebruikstemperaturen is ongunstiger dan van het rub
ber dat nu gebruikt wordt. Toepassing van dit rubber 
leidt daarom tot extra onderhoud aan de tunnel, met of 
zonder brand. 
Een derde preventieve maatregel is het benutten van 
de zogenaamde staartspleetinjectielaag; de laag die 
tussen de tunnelwand en de aarde geïnjecteerd wordt 
om de tunnelbuis in te bedden in de geboorde gang. 
Hiervoor wordt nu vaak een mengsel gebruikt dat leidt 
tot een poreuze laag van lage sterkte. De injectielaag 
zou in principe ook dienst kunnen doen als wateraf
dichting, mits een ander materiaal wordt gebruikt en 
de laag consistent en gelijkmatig wordt aangebracht. 
Met de huidige techniek is dat echter niet voldoende te 
beheersen en te controleren.

De Clippelaar concludeert dat preventieve maatregelen 
niet die bescherming bieden die ervan verwacht wordt. 
Dat geldt ook voor de huidige brandwerende maatrege
len: de proeven laten zien dat het afdichtingsprofiel ook 
dan bij brand wordt verhit tot minimaal 100°C, wat na 
de brand om reparatie vraagt. Daarnaast brengen de 
preventieve maatregelen hoge onderhoudskosten met 
zich mee, of zijn ze nog niet uitvoerbaar.
Correctieve maatregelen zijn echter wel mogelijk om de 
waterdichtheid te garanderen. Dat komt doordat een 
beschadigd profiel bodemerosie voorkomt, waardoor 
de tunnelconstructie intact blijft. Hoewel de reparatie 
de nodige kosten met zich meebrengt, zijn deze relatief 
laag in vergelijking met de investering die nodig is voor 
preventie. Dan moet de gehele tunnel aangepakt wor
den en bij correctie slechts het beschadigde gedeelte. 
De Clippelaar denkt dan ook dat correctieve maatrege
len voorlopig meer voor de hand liggen.


