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Inleiding
Het doel van de afstudeerstudie ‘Haalbaarheidsstudie dwarsverbindingen boortunnel HSL-Zuid’ is de
haalbaarheid van de constructiemethode van de dwarsverbindingen tussen de geboorde tunnels in zijn
algemeenheid en voor de boortunnel HSL-Zuid te bestuderen.

De studie is in vier delen uit elkaar gevallen; een literatuurstudie, het opstellen van beoordelingscriteria t.a.v.
de grondverbeteringstechnieken en constructiemethoden, een uitwerking en beoordeling van
constructiemethoden en een verkenning naar het pipejacken van dwarsverbindingen.

De literatuurstudie richt zich op reeds uitgevoerde en geplande tunnelprojecten met dwarsverbindingen die
zich in een met de Nederlandse bodem vergelijkbare ondergrond bevinden of zullen worden gebouwd. De
grondverbeteringstechnieken en constructiemethoden die voor de constructie van een dwarsverbinding
geschikt zijn, worden in kaart gebracht.

Bij het opstellen van de beoordelingscriteria is getracht de criteria te achterhalen t.a.v. de keuze tussen de
verschillende grondverbeteringstechnieken en constructiemethoden. Door de voorgaande criteria met de
uitgevoerde en uit te voeren tunnelprojecten met dwarsverbindingen te vergelijken, zijn de criteria
teruggebracht tot de meest bepalende.

Voor het Referentie Ontwerp, het door het Projectbureau Boortunnel HSL-Zuid opgestelde ontwerp, zijn de
mogelijke constructiemethoden voor het aanleggen van de dwarsverbindingen uitgewerkt. Door een
onderlinge beoordeling op kosten en risico’s is de meest geschikte constructiemethode, voor zowel een
constructie vanaf het maaiveld als vanuit de tunnels, te selecteren.

Bij de uitwerking van de constructiemethoden kwam het pipejacken van een dwarsverbinding als
veelbelovende techniek naar voren. De verkenning naar het toepassen van deze techniek heeft zich gericht
op het oplossen van de problemen die specifiek bij de constructie van dwarsverbindingen vanuit de tunnels
ontstaan.

Het verslag bestaat uit twee delen; het deel waarin bovenstaande deelstudies zijn opgenomen en een
bijlagenbundel waarin o.a. het Referentie Ontwerp van de boortunnel HSL-Zuid is weergegeven.
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Samenvatting
Het volbouwen van Nederland zorgt vandaag de dag voor een vergroting van de aandacht voor ondergronds
bouwen. Een manier om ondergronds o.a. verkeers- en spoortunnels aan te leggen is door deze te boren.
De overlast voor mensen, bebouwing en natuur wordt op deze manier tot een minimum beperkt.

Een belangrijk aspect van tunnels is altijd de veiligheid van de mensen in de tunnel geweest.
Dwarsverbindingen tussen geboorde tunnels kunnen voor deze benodigde veiligheid zorgen.

Aanleg van dwarsverbindingen in de Nederlandse grond is door de slappe structuur een bijzonder moeilijke
klus. Men moet een opening in een gesegmenteerde lining op grote diepte onder de grondwaterstand
maken, waarna een korte tunnel en een aansluiting met een andere tunnel moet worden gerealiseerd.

In hoofdstuk 1 wordt kort aandacht besteed aan de vorm en de functie van de dwarsverbinding. Voor het
goed toegankelijk maken voor hulpverleners en passagiers van treinen en ander wegverkeer is het
noodzakelijk dat er een minimale opening is van 1.5 bij 2.1 meter.

Hoofdstuk 2 behandelt reeds uitgevoerde projecten, de Kanaaltunnel en de Storebælt spoortunnel, en
projecten waar men op dit moment nog mee bezig is, de Westerscheldetunnel, Botlekspoortunnel en de 4.
Röhre Elbtunnel. Onder andere worden de verschillende achtergronden, constructiemethoden en
geologische grondomstandigheden en verbeteringen besproken.

Grondverbeteringsmethoden, al dan niet geschikt voor de Nederlandse grond, zijn het onderwerp van
hoofdstuk 3. Toepassingen, geschiktheid van grondsoorten voor de methode, technieken, geschiktheid voor
het maken van dwarsverbindingen, kosten en conclusies worden gegeven voor verbetering van de grond
door middel van vriezen, jetgrouten, injecteren en kalk/cement kolommen. Grof gezegd blijken het vriezen en
jetgrouten beter toepasbaar in Nederlandse grond voor het maken van dit soort verbindingen.

In het laatste hoofdstuk wordt een onderverdeling gemaakt in bestaande en nieuwe technieken, geschikt
voor de ontgraving en de opbouw van de lining van een dwarsverbinding. Fasering en voor- en nadelen van
bouwkuip, caisson, open front, perstechniek, buizenmethode en een kleine tunnelboormachine komen aan
bod. Van de nieuwe technieken, de ringmethode en groutboog met horizontaal meer-fasen jet-grouten
methode wordt naast een uitleg van de werking ook een korte conclusie gegeven. De methode die gebruik
maakt van een groutboog heeft waarschijnlijk de meeste kans om in de toekomst, na het overkomen van een
aantal praktische problemen, geschikt te zijn voor de aanleg van dwarsverbindingen tussen geboorde
tunnels.

Naast het gebruik van een groutboog is vooral het nader uitwerken en bestuderen van de pers-,
buizen- en tunnelboormachine constructiemethode voor het maken van dwarsverbindingen zinnig.
Zij kunnen na het overkomen van de nodige praktische problemen een goed alternatief vormen naast de
bestaande constructiemethoden.
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1 Inleiding
Om tot een optimaal ontwerp van een dwarsverbinding te komen is het belangrijk de precieze functies van
de verbinding te weten en de eisen die aan elk van die functies verbonden zijn. De voornaamste functies van
een dwarsverbinding zijn het bieden van een vluchtweg voor passagiers, het mogelijk maken voor
hulpverleners om in de tunnel te komen en het kunnen plaatsen van allerlei apparatuur. Deze functies zijn
dan ook voor een belangrijk deel bepalend voor het ruimtelijk ontwerp, ofwel de uiteindelijke vorm.

De dwarsverbinding heeft zijn bestaan te danken aan het feit dat er tijdens het ontwerpproces gekozen wordt
voor een tunnel die uit twee of meer buizen bestaat. De verbinding moet tussen de tunnels worden
aangebracht als men een voldoende veilige tunnel wil krijgen.

De reden dat men voor twee of meer apart geboorde tunnels kiest, en niet voor bijvoorbeeld een Double-O-
Tube (DOT) of één grotere buis, kan verschillend zijn. De redenen om voor twee afzonderlijke tunnels te
kiezen kunnen onder andere zijn:

- Een dubbelsporige tunnel heeft een grotere dekking nodig; hetgeen ook een langere in- en uitrit inhoudt.
- Veiligheid van de tunnel.
- De ervaring met het boren van tunnels met een grote diameter onder Nederlandse omstandigheden is

gering.
- De bedrijfszekerheid van twee buizen is groter; zowel tijdens uitvoering als gebruik.
- In een dubbelsporige tunnel heeft men meer te maken met drukgolfproblematiek.

Bij twee evenwijdige tunnels bestaan voor een vluchtplan verschillende opties, wanneer het uitgangspunt is
dat de mensen binnen een bepaalde tijd een veilige tunnelbuis in kunnen vluchten. Ten eerste kan men een
ontwerp maken zoals bij de Kanaaltunnel is toegepast: een extra centraal gelegen tunnel die met beide
tunnels op regelmatige afstand verbonden is. Dit ontwerp heeft enkele voordelen ten aanzien van het
onderhoud en beheer in een tunnel met grote lengte. Ten tweede kan men een ontwerp maken zoals bij de
Storebælt is toegepast. De tunnels waarin de treinen rijden zijn direct verbonden door op regelmatige
afstand gelegen dwarsverbindingen.

1.1 Vorm en functie van dwarsverbindingen
De dwarsverbinding zorgt voor een verbinding dwars op de te verbinden onderdelen, de geboorde tunnels.
Het dwars aanleggen geeft de kortst te overbruggen afstand. Het aantal dwarsverbindingen dat in een tunnel
noodzakelijk is, is afhankelijk van de af te leggen afstand naar een vluchtdeur. Op dit moment geldt voor
tunnels voor personenvervoer een tussenafstand van min of meer 250 m voor wegverkeer en 300 m voor
spoorverkeer. Goederenvervoer door een tunnel met de trein heeft vanwege het geringe aantal mensen een
hart op hart (h.o.h.) afstand tussen de vluchtwegen van ongeveer 500 m.

De functies van een dwarsverbinding zijn zoals gezegd hoofdzakelijk die van vluchtweg voor mensen en
toegangsweg voor hulpverleners om veilig en snel bij de plaats van het ongeluk te komen. De minimale eis
aan de grootte van een dwarsverbinding wordt dan ook gesteld door de ruimte die hulpverleners met een
brancard nodig hebben. Het profiel van vrije ruimte is hierdoor minimaal 1.5 bij 2.1 m [25]. Er wordt vaak
voor een iets grotere opening gekozen om allerlei andere voorzieningen (elektrische apparatuur,
brandblusinstallatie, etc.) aan te kunnen leggen. De dwarsverbinding biedt ook vaak ruimte aan een
noodstroomvoorziening, zodat in geval van stroomuitval de buizen elkaar stroom kunnen leveren.

De lengte van een dwarsverbinding is afhankelijk van de afstand tussen de twee (of meer) tunnels. Meestal
zal deze afstand overigens een maal de diameter van de hoofdtunnel zijn, omdat bij deze afstand de
verandering van de spanningen in de grond tijdens het boren van de andere tunnelbuis verwaarloosd kan
worden.

De hoogteligging van de dwarsverbinding ten opzichte van de tunnel wordt bepaald door het niveau van de
vloer van de dwarsverbinding en van de vluchtweg in de tunnel. Men wil niet dat hier een hoogteverschil in
zit, omdat dat voor problemen zorgt tijdens het vluchten of verlenen van hulp.

De dwarsverbinding is verder voorzien van een enkele branddeur of van twee deuren aan de uiteinden. Het
toepassen van twee deuren biedt enkele voordelen, zoals het niet hoeven aanbrengen van een
brandwerende laag in de dwarsverbinding, het creëren van een veilige ruimte voor apparatuur en mensen in
de verbinding, etc.
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1.2 Veiligheidsbeschouwing
In geval van een ongeluk in een tunnel moet er in verband met brandgevaar zo snel mogelijk van de buis
waar het ongeluk heeft plaatsgevonden naar de andere veilige buis gevlucht kunnen worden. Een aantal
onderdelen zijn hiervoor van belang. Naast duidelijke signalering en geleiding in de vorm van een railing is
de onderlinge afstand van de vluchtwegen van belang. Uit veiligheidsoogpunt zou het optimaal zijn als er op
elke plek in de tunnel een deur naar een veilige plaats zou komen. Het spreekt voor zich dat men de afstand
tussen de vluchtwegen zo groot mogelijk wil houden om de kosten te beperken. In de
veiligheidsbeschouwingen wordt een afweging gemaakt tussen deze twee aspecten.

In een van ‘s werelds bekendste geboorde tunnels, de Kanaaltunnel, is het nut van dwarsverbindingen
onlangs tijdens een brand bewezen. De hulpverlening kon via de servicetunnel en dwarsverbindingen de
plaats van het gestrande treinstel naderen, waarna de passagiers door de andere hoofdtunnel en de
servicetunnel konden ontsnappen. Zonder servicetunnel en dwarsverbindingen zou de kans op gewonde en
omgekomen mensen aanzienlijk zijn vergroot.

Voor de Westerscheldetunnel is een veiligheidsbeschouwing ten aanzien van de afstand tussen de
dwarsverbindingen gemaakt. Het ging hierbij om de vraag of 500 m een veilige vluchtdeurafstand was. Aan
de hand van een evacuatiemodel is voor een aantal rampscenario’s naar de gevolgen gekeken bij tunnels
met een verschillende afstand tussen de verbindingen. Door de maximaal toelaatbare verblijfsduur te
vergelijken met de ontruimingsduur kon worden gekeken naar het aantal slachtoffers dat niet op tijd de
veilige tunnelbuis kon bereiken. Deze beide tijden zijn afhankelijk van vele moeilijk in te schatten parameters
(warmte- en rookontwikkeling, verdeling en snelheid bij het vluchten, etc.). Door de parameters te variëren
kan een groot verschil in vluchtdeurafstanden worden gevonden. Hierdoor is de bepaling van de
vluchtdeurafstand natuurlijk slechts een schatting. Uit het onderzoek kwam echter wel naar voren dat voor
niet-gewonden in geval van een tunnelbrand een kleinere vluchtdeurafstand een verbetering in het aantal
slachtoffers bood. Bij de Westerscheldetunnel is als gevolg hiervan de h.o.h. afstand op 250 m vastgesteld.

Voor een passagiersspoortunnel zal de afweging er anders uitzien, omdat er een ander soort ongelukken
voorkomen (o.a. geen voertuigen met brandstof aan boord). Dit resulteert in een grotere vluchtdeurafstand
dan voor wegverkeer. De afstand tussen de dwarsverbindingen bij de boortunnel onder het Groene Hart is
vastgesteld op 300 m. Voor een goederenspoortunnel geldt bovendien dat er zich een zeer klein aantal
mensen aan boord van de trein bevindt; de afstand tussen dwarsverbindingen komt rond de 500 m te liggen.
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2 Uitgevoerde projecten

2.1 Inleiding
Een belangrijk deel van een literatuurstudie naar dwarsverbindingen in geboorde tunnels is onderzoek doen
naar toegepaste methoden bij reeds uitgevoerde en binnenkort uit te voeren projecten. Gezocht is naar
informatie die enigszins vergelijkbaar is met een dwarsverbinding, zoals die in Nederland aangelegd zou
kunnen worden. Aan de hand van een aantal projecten wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden van
bestaande constructiemethoden.

De tunnels en dwarsverbindingen, die in dit hoofdstuk worden besproken, hebben allemaal een ‘korte’
dwarsverbinding tussen een of meer geboorde tunnels. De verbindingen zijn onder de grondwaterspiegel
uitgevoerd in relatief zachte heterogene gronden.

Besproken worden de:

- Kanaaltunnel
- Storebælt spoortunnel
- Westerscheldetunnel
- Botlekspoortunnel
- 4. Röhre Elbtunnel

De eerste twee tunnels zijn reeds gebouwd; er is veel informatie beschikbaar. De Westerscheldetunnel,
Botlekspoortunnel en de 4. Röhre Elbtunnel worden op dit moment gebouwd. De informatie over deze
tunnels is niet geheel volledig of ontbreekt op bepaalde punten geheel.

2.2 De Kanaaltunnel

2.2.1 Inleiding

Na een constructieperiode van meer dan zeven jaar werd in december 1993 de 50 km lange Kanaaltunnel
door het Trans Manche Link consortium overgedragen aan Eurotunnel, de eigenaar en beheerder van de
rechten op het transport door de tunnel. Sinds mei 1994 is de Kanaaltunnel in gebruik voor het transport, met
behulp van treinen, van goederen en passagiers [7].

Figuur 2.1 Tracé van de Kanaaltunnel.

De Kanaaltunnel verbindt Engeland met Frankrijk door middel van een geboorde tunnel tussen Folkestone
(tunnel nabij Dover) en Calais (tunnel nabij Sangatte). Het grootste deel van de tunnel, 38 km, ligt op een
diepte tussen de 25 en 45 m onder de zeebodem. Tussen de twee hoofdtunnels, waarin de treinen rijden,
met een inwendige diameter van 7.6 m ligt een servicetunnel met een inwendige diameter van 4.8 m.  Er zijn
twee verschillende soorten dwarsverbindingen gemaakt; verbindingen om de 250 m die nodig zijn voor het
opnemen van de door de trein veroorzaakte drukgolf en verbindingen om de 375 m die dienst doen als
vluchtweg, onderhoudstoegang, opslag van apparatuur en ventilatiesysteem.
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Figuur 2.2 Dwarsdoorsnede van de tunnel.

In het tracé zijn twee grote holle ruimtes geconstrueerd waar de treinen van spoortunnel kunnen wisselen als
er een ongeluk heeft plaatsgevonden of als men onderhoud aan de tunnels pleegt. Deze zogenaamde
cross-overs zijn grotendeels met de New Austrian Tunnelling Method (NATM) gemaakt en hebben een
afmeting van circa 19 bij 11 bij 160 m.

In totaal zijn er 11 Earth Pressure Balance (EPB) TBM’s ingezet, werkend vanuit schachten in Engeland en
Frankrijk naar elkaar toe. De meeste TBM’s konden zowel in een open als een gesloten graaffront
configuratie boren. De Engelse TBM’s boorden door een meer waterdichte en homogene grond dan de
Franse boormachines en konden dus meer met een open graaffront werken. De Fransen hadden tijdens het
boren soms te maken met een lekkage van een liter per minuut per strekkende meter, wat voor veel
vertragingen zorgde, terwijl het Engelse deel van de tunnel tot de dag van vandaag nog steeds droog is.

De kosten voor de gehele Kanaaltunnel, inclusief de planning, constructie, afwerking en oplevering, worden
rond de 25 miljard gulden geraamd. Dit bedrag is het dubbele van wat men in 1987 dacht dat het project zou
gaan kosten.

2.2.2 Geologie en onderzoek

Het geologisch onderzoek bestond in eerste instantie uit het verwerken van oude grondgegevens en het in
1986 en 1987 doen van nieuwe boringen langs het geplande tracé. De eerste boringen zijn voornamelijk
wijder verspreide boringen onder de Engelse kust, de meest recente boringen waren gericht op het in kaart
brengen van de onregelmatigheden in de grondlagen nabij de Franse kust [14].

De opbouw van de grond onder het Kanaal is onder te verdelen in drie lagen. De onderste laag bestaat uit
kalk die afgezet is in de Krijt periode met daarbovenop de middelste laag Gault klei (laag 5 in onderstaande
figuur). De bovenste laag kalk is wederom onder te verdelen, in vier soorten, te weten Upper-, Middle-,
Lower- en Chalk-Marl. De Middle- en Lower-Chalk lagen die men tegenkwam, bij boringen, bleken
gemakkelijk bewerkbare materialen. De lagen bestaan uit een mengsel van kalk en klei (25%) die uitermate
geschikt is om in te boren vanwege de extreme uniformiteit, geringe plasticiteit en geringe mate van
verstoring. Het watergehalte is ongeveer 11% en de gemiddelde druksterkten variëren tussen de 2 en 10
MN/m2. Onafhankelijk van het watergehalte breekt Lower Chalk gemakkelijk, zonder smerende werking te
krijgen, hetgeen een belangrijk ontwerp criterium is voor het snijrad van de TBM. De waterdichtheid van de
lagen ligt rond de 2.5x10-7 m/sec, verkregen door observatie van het materiaal in de tunnels.
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Figuur 2.3 Geologische opbouw ondergrond.

De Chalk-Marl laag is ook zo goed als waterdicht, maar wel zachter dan de bovenliggende lagen. De laag
gedraagt zich plastisch wanneer er druk op wordt uitgeoefend. Dit zou problemen bij zettingen bij het boren
kunnen opleveren. Uiteindelijk is 90% van de tunnel in de Lower-Chalk en Chalk-Marl lagen aangelegd.

De boormachine in de servicetunnel liep tijdens het project gemiddeld 5 kilometer voor op de machines in de
hoofdtunnels. Vanuit de servicetunnel kon er daarom een uitgebreid grondonderzoek worden gedaan in het
tracé van de hoofdtunnels. Grondverstoringen en plaatsen waar men vermoedde dat er water in de tunnel
zou stromen konden geïdentificeerd worden zodat men tijdig maatregelen kon treffen. Naast
grondonderzoek vanuit de servicetunnel is er ook voorwaarts, zijdelings en vertikaal onderzoek gedaan
vanuit de hoofdtunnels zelf.

Figuur 2.4 Geologisch onderzoek vanuit de tunnels.
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Aan de Franse kant van het Kanaal was de grond minder uniform van samenstelling, bevatte de nodige
scheuren en vervuilingen en was het nodig om op verscheidene plaatsen de scheuren in de kalklagen door
middel van injectie van grout op te vullen. Na injectie was de indringing van water in de tunnel voldoende
gereduceerd om met een open en ongesteund graaffront verder te kunnen graven.

2.2.3 Ontwerp en constructie van de dwarsverbindingen

Bij het ontwerpen van de dwarsverbindingen is er steeds van uitgegaan dat er bij de bouw tegelijk in
verschillende ploegendiensten gewerkt zou worden. Deze manier van werken en het gebruik van eenvoudig
en bestaand materieel voor de open graaffronten hebben het mogelijk gemaakt om het enorme aantal
verbindingen binnen de gestelde bouwtijd aan te leggen.

Voor de openingen in de wanden van de hoofdtunnels is plaatselijk een lining gebruikt van ijzer, Spheroidal
Graphite Iron (SGI) genaamd. Deze segmenten werden verkozen boven segmenten van een sterke
betonsoort, omdat de spanningen dan beter opgevangen konden worden [41].

Dwarsverbindingen naar de service tunnel

De dwarsverbindingen die op de servicetunnel uitkomen zijn om de 375 m aangelegd en liggen in elkaars
verlengde. Zij doen dienst als vluchtweg, opslagruimte voor apparatuur, ventilatiesysteem en toegang voor
het onderhoud aan de tunnels. In totaal zijn er 130 verbindingen met de servicetunnel, met een lengte van
17.60 m en een interne diameter van 3.30 of 4.80 m.

Voor de hart op hart afstand van de dwarsverbindingen die als vluchtweg dienst doen is 375 m gekozen
omdat Eurotunnel, het bedrijf dat de tunnel exploiteert, contractueel verplicht was om de vluchttijd van
passagiers en treinbemanning (tot wel maximaal 3000 mensen) onder de 90 minuten te houden. Om in 90
minuten van het midden naar een uiteinde van de tunnel te komen (via de servicetunnel of de andere
hoofdtunnel) bleek het nodig dat er per 750 m lange trein minimaal twee verbindingen met die servicetunnel
gerealiseerd moesten worden. Bij deze h.o.h. afstand zijn er altijd twee verbindingen, direct naast de trein
gelegen, beschikbaar.

Ter plaatse van een dwarsverbinding werd in de lining in de hoofdtunnel een speciale ‘Cast Tubbing
Window’, gemaakt van zowel gietijzer als beton, door de erector van de TBM geplaatst.

De bouw van een dwarsverbinding bestond uit verschillende fases. Na het verwijderen van de panelen kon
men de achterliggende grond uitgebreid injecteren. Het werkelijke ontgraven gebeurde voornamelijk met
pneumatische (hand)graafwerktuigen, nadat er verschillende pogingen tot het gebruik van graafmachines
waren gedaan.

Figuur 2.5 Fasering bouw dwarsverbinding.

De nieuw gevormde wand van vergroutte grond werd gestabiliseerd met shotcrete, waarna de nieuwe lining
in de dwarsverbindingen, gemaakt van gietijzer (SGI), binnen een paar meter van het front al geplaatst werd
met een kleine erector.

Voor het bouwen van de dwarsverbindingen was altijd een spoor nodig voor het aan en afvoeren van
materiaal.
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Figuur 2.6 Ontgraving van dwarsverbinding en uiteindelijk resultaat.

Piston relief duct verbindingen

Aangezien de hoofdtunnels een relatief kleine diameter hebben, voor treinen die met een snelheid van
maximaal 160 kilometer per uur rijden, bleek het nodig om verbindingen te maken die de drukgolf zouden
kunnen opvangen. Deze piston relief ducts verbinden de twee hoofdtunnels om de 250 m zonder nog op de
servicetunnel uit te komen. Er zijn 150 van dit soort drukkanalen gebouwd met een lengte van 23.40 m en
een interne diameter van 2 m.

De piston relief ducts verbindingen zijn op dezelfde manier gemaakt als de dwarsverbindingen naar de
servicetunnel, met als enige verschil dat deze verbindingen onder een hoek omhoog lopen. De binnenkant
van de lining is glad afgewerkt ter vermindering van de weerstand van de luchtstroming.

Figuur 2.7 Ontgraving van piston relief duct verbinding en uiteindelijk resultaat.

2.2.4 Veiligheid

De veiligheidsfilosofie van de Kanaaltunnel is gebaseerd op het concept van een puur spoorweg systeem.
Het volledige volume aan verkeer is geconcentreerd op sporen met als gevolg dat de risico’s van het
wegverkeer uitgesloten worden [15].

Alle voertuigen met hun inzittenden en goederen worden getransporteerd tussen de terminals Coquelles  en
Folkestone door shuttle treinen. Daarnaast maken ook andere treinen gebruik van dezelfde sporen voor het
doorvervoeren van passagiers en goederen. Volledig operationeel kunnen 12 treinen per uur in beide
richtingen tegelijkertijd door de tunnel rijden.

Omdat spoorvervoer over het algemeen als de veiligste vorm van transport wordt beschouwd, besloten de
Britse en Franse regering voor deze vorm van vervoer. Desondanks werden strikte veiligheidsmaatregelen
getroffen vanwege het grote aantal mensen tegelijkertijd in de tunnel, de grote afstand tussen de
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tunnelingangen en de brandstof in de voertuigen. Alle voorzieningen moesten worden goedgekeurd door
een speciaal opgerichte commissie, de Intergovernmental Commission. De bedoeling was om tot een
hogere standaard van veiligheid te komen dan tot dusverre was bereikt door alle andere vormen van
transport over het Kanaal.

De basisvoorwaarde voor succes van de tunnel is de absolute veiligheid en betrouwbaarheid van de
shuttletreinen en de goederen- en personentreinen van de staatsspoorwegen. De veiligheid van de
passagiers en bemanning kreeg de hoogste prioriteit en bepaalde de keuze van de materialen, de
geïnstalleerde systemen en de reddingsprocedures.

Allereerst werden de risico’s beoordeeld, onafhankelijk van hun kans van voorkomen. Ze verschilden van
aardbevingen en overstromingen, door bezwijken van energievoorzieningen, botsingen, brand en
terroristische aanslagen tot combinaties van voorgaande. (Opmerkelijk is dat de zee niet beschouwd werd
als een bron van gevaar aangezien de tunnels diep genoeg in de zeebodem geboord waren.)

Met name het risico op brand is bepalend geweest voor het ontwerp van de tunnel en de te nemen
maatregelen. Zowel aan de preventie, detectie, bestrijding, restrictie en evacuatie werd veel aandacht
besteed. De evacuatie van passagiers en bemanning zou in eerste instantie altijd bestaan uit het doorrijden
van de trein naar een van beide tunneluiteinden terwijl de passagiers zich door de trein heen zouden kunnen
bewegen en de brand geïsoleerd zou worden. Wanneer het brandende stuk trein niet meer zou kunnen
rijden bestaat er de mogelijkheid om alleen dat deel achter te laten door het te ontkoppelen van de rest. Als
de gehele trein niet meer zou kunnen rijden zouden de passagiers en bemanning van de vluchtwegen van
de servicetunnel gebruik kunnen maken.
De enige uitzondering op al deze maatregelen betreft de shuttletreinen die vrachtwagens en trailers
vervoeren. Deze treinen hebben maar één locomotief en de chauffeurs zitten direct daarachter in een
speciaal rijtuig, gescheiden van de vrachtwagens.

Veiligheidsvoorschriften en maatregelen resulteerden in het speciaal trainen van personeel, luchtoverdruk in
de servicetunnel, het aanbrengen van branddeuren in de dwarsverbindingen, het op afstand tot stoppen
kunnen brengen van treinen en het toepassen van twee locomotieven aan de uiteinden van iedere
passagierstrein.

2.2.5 Brand in de Kanaaltunnel

18 November 1996 was geen goede avond voor de Kanaaltunnel. Een ruzie binnen de directie van de tunnel
aan de Franse kant had een grote verkeersopstopping veroorzaakt. Auto’s en vrachtwagens, waaronder een
met cornflakes, bestemd voor Engeland, hadden te maken met uren vertraging. De wagen met cornflakes
kreeg uiteindelijk twee uur na aankomst op Coquelles toestemming om op een speciale trein voor
vrachtwagens en trailers te rijden [24].

Om 21.49 uur (Franse tijd) zag een bewaker vlak bij de ingang van de tunnel dat er al vlammen uit de trein
kwamen op het moment dat de trein de ingang in reed. Zowel het Britse als Franse controlecentrum waren
binnen een minuut na de waarschuwing op de hoogte maar kregen pas een bevestiging van de brand (zowel
een rook als vlam detectie) toen de trein om 21.53 uur al 5 kilometer de tunnel in was gereden.

De eerste reactie van de controle centra was om het overige treinverkeer, dat de tunnel in wilde, te weren en
de piston relief ducts te sluiten om de rook te isoleren. De brandende trein kreeg instructie om door te rijden
naar de Britse terminal. Bepaalde deuren, die toegangen naar de cross-overs afsluiten, sloten niet geheel,
wat tot gevolg had dat er rook doordrong in de andere tunnel.

Het was de bedoeling om de trein de tunnel uit te laten rijden. Dit werd op een gegeven moment verhinderd
door een signaal (uit later onderzoek bleek een vals signaal) dat aangaf dat een steun aan een treinwagon,
die hem recht houdt tijdens laden en lossen, los had gelaten en op het punt stond om het spoor te vernielen.
De machinist kon niets anders doen dan de brandende trein tot stilstand brengen in de tunnel.

Het ontkoppelen van het brandende en kapotte deel van de trein en wegrijden met de rest, de volgende
optie bij dit soort calamiteiten, bleek al snel niet meer mogelijk. De reden hiervan was dat de brandende trein
precies onder een schakelaar was gestopt die voor de stroomvoorziening zorgde voor het desbetreffende
deel van het spoor. Na het doorbranden van de schakelaarbehuizing viel de stroom weg en kon de trein niet
meer rijden.

Door de rook konden de treinbemanning en de vrachtwagenchauffeurs de vluchtwegen naar de
servicetunnel niet zien vanuit de trein. Nadat duidelijk werd dat er zonder gasmaskers (waarvan er één
voorhanden was) buiten de trein niet geademd kon worden, werd besloten om te wachten op hulp van
buitenaf. Die hulp van buiten af, de brandweer, werd in eerste instantie door de controlecentra naar de
verkeerde plek gestuurd, maar vond uiteindelijk de trein en kon beginnen met het redden van de mensen
door de dwarsverbinding. Later bleek dat de wagon met vrachtwagenchauffeurs op niet minder dan 3 m van
een dwarsverbinding was gestopt, hetgeen door de rook niet te zien was geweest.
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De hierboven beschreven gang van zaken heeft geresulteerd in veel aanpassingen aan procedures, treinen,
tunnel, etc. Over de dwarsverbindingen was men het eens dat deze naar behoren hebben gefunctioneerd en
er zijn dan ook geen zaken aan veranderd. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het in dit geval om in
totaal slechts 34 mensen ging, die in de brandende trein zaten, waarvan het vuur zeer plaatselijk en
voldoende ver van de passagiers verwijderd was. Indien het een volledig gevulde passagierstrein was
geweest en men ook op redding van buitenaf had moeten wachten waren er zeer waarschijnlijk een groot
aantal gewonden en slachtoffers geweest. Naast het aanwezig zijn van de ontsnappingsmogelijkheden door
de dwarsverbindingen zijn er voor het redden van mensen dus nog een heleboel andere zaken vereist. Toch
blijft het opmerkelijk dat, ondanks dat alles op de 18de november tegelijkertijd mis leek te gaan, dit in een van
de veiligste tunnels ter wereld heeft kunnen gebeuren.
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2.3 Spoortunnel onder de Storebælt

2.3.1 Inleiding

Twee 8 km lange enkelsporige tunnels met een interne diameter van 7.7 m vervoeren het spoorverkeer
tussen Zealand en het eiland Sprogø. Deze tunnels maken onderdeel uit van het Storebælt project dat de
Deense eilanden Funen en Zealand met elkaar verbindt door middel van een tweetal bruggen en de
geboorde tunnels.

De 18 km. brede Danish Great Belt channel, oftewel de Storebælt, scheidt de eilanden Funen en Zealand,
waarop de hoofdstad Kopenhagen is gelegen. Het kleine eiland Sprogø ligt precies midden in de Storebælt.
Sprogø is verbonden met Funen naar het westen toe door middel van een laaghangende gecombineerde
spoor- en wegbrug, en naar het oosten toe door de geboorde tunnels en een brug met een van de langste
overbruggingen te wereld.

Figuur 2.8 Project layout.

Het geboorde deel van de tunnels werd door een glaciale till en de onderliggende “Upper Palaeocene Marl”
aangelegd door vier EPB TBM’s en bestaat uit gesegmenteerde ringen van prefab versterkt beton.

De 8 km lange tunnel bestaat uit een geboord gedeelte van 7.5 km en een cut en cover gedeelte van 0.5 km.
De onderlinge afstand tussen de tunnels bedraagt 17 m (25 m tussen de tunnelassen). Dwarsverbindingen
zijn geconstrueerd om de 250 m voor ontsnappingsroutes voor de passagiers, toegangswegen voor
reddings- en onderhoudspersoneel en voor de behuizing van elektrisch en mechanisch materieel. De
dwarsverbindingen hebben een interne diameter van 4.5 m en liggen maximaal op een diepte van 80 m
onder zeeniveau.

Aangezien men verwachtte dat de grondcondities moeilijk waren heeft men voorzieningen getroffen die het
mogelijk maakten om geotechnisch onderzoek te verrichten door de hoofdtunnel heen bij ieder te
construeren dwarsverbinding. De constructiemethode en ontwerpdetails werden sterk beïnvloed door de
noodzaak om veilig te bouwen. De nodige maatregelen werden noodzakelijk geacht, zoals grondbehandeling
en bevriezing, lokale ontwatering, gebruik van een pilot tunnel in de till, stukje voor stukje ontgraven,
veiligheidsdeuren en tijdelijke afsluitingen van de hoofdtunnels.

De totale kosten van het Storebælt project bedroegen 2.4 miljard, waarvan de tunnel een 0.6 miljard
innam. Door de tunnel vervoert men ongeveer 26 duizend passagiers per dag met een gemiddelde reistijd
van ongeveer zeven minuten.

In totaal zijn er 31 dwarsverbindingen; 29 werden er geboord en 2 werden er geconstrueerd aan de uiteinden
van de tunnels door middel van de cut en cover techniek. Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerp en de
constructie van de dwarsverbindingen, evenals de geotechnische condities die men van te voren verwachtte
en die men werkelijk tegen kwam.
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2.3.2 Geologie en geologisch onderzoek

De Storebælt is een glaciaal erosiekanaal. Zoals te zien is in onderstaande figuur neemt de waterdiepte
geleidelijk toe naar het midden van het kanaal tot een diepte van 55 m. Vanwege deze diepte in het midden
van het kanaal en om andere redenen werd gekozen voor een meer noordelijke route van de tunnels.

Figuur 2.9 Geologische opbouw ondergrond.

De grond kan geologisch onderverdeeld worden in drie typen: glaciale tills, Upper Palaeocene Marl en
Tertiary Lower Palaeocene Danian Limestone.

De glaciale tills bestaan voornamelijk uit slecht doorlatende klei met lagen leem, slib, zand en opgesloten
smeltwater. Daarnaast worden er in deze lagen ook granieten keien gevonden met een diameter tot wel 3 m.
De glaciale afzettingen zijn compact en dicht door de preconsolidatie als gevolg van de bovenliggende
gletsjers. De tills kunnen worden onderverdeeld in twee soorten, te weten de Upper en Lower Till.

De Upper Till is qua samenstelling redelijk uniform op een paar geïsoleerde zandafzettingen na (minder dan
1% van de totale massa). De ongedraineerde schuifsterkte varieert van ongeveer 100 tot 700 Kpa. De Lower
Till is minder homogeen; zand- en grindafzettingen komen vaker voor (tot wel 20% van de totale massa). De
ongedraineerde schuifsterkte varieert tussen de 200 en 700 Kpa. De samenstelling van de tills is ongeveer
40% zand, 40% slib en 20% klei, terwijl de permeabiliteit tussen de 10-5 en 10-7 m/s ligt.

De Upper Palaeocene Marl bestaat uit mergelachtig gesteente (redelijk zwak volgens de Britse standaard
classificatie) met een druksterkte groter dan 2 Mpa. Door veel scheurvorming is de permeabiliteit
vergelijkbaar met die van de Lower Till.

De Tertiary Lower Palaeocene Danian Limestone is een zwakke zandige kalksteen laag met hier en daar slib
afzettingen.

De dwarsverbindingen tussen de tunnels bevinden zich in de glaciale tills (12 stuks), de Upper Palaeocene
Marl (16 stuks) en in de overgangszone tussen deze twee lagen (1 stuks). De Tertiary Lower Palaeocene
Danian Limestone bevindt zich overal onder de dwarsverbindingen en is dus tijdens het boren niet
aangetroffen.

De complexiteit van de glaciale tills werd bevestigd uit monsters, genomen door de TBM’s die de
hoofdtunnels boorden en uit de zijdelingse boringen ter plaatse van de geplande dwarsverbindingen.
Problemen bij het boren met de TBM’s zorgden voor verstoringen van de tills direct om de tunnel, de
grondcondities in het mergelachtige gesteente waren minder ongunstig dan verwacht.

Naast het nemen van grondmonsters ter plaatse van een te construeren dwarsverbinding werden er in totaal
58 boringen verricht tot aan het niveau van de tunnel. Voornaamste reden van al het grondonderzoek was
om de eventuele aanwezigheid van verzadigde zand of zand till pakketten te ontdekken tot op 10 m van de
ontgraving. De mate van grondwaterstroming, op gang gebracht door wateronttrekking, was van groot
belang.

Pogingen om met een grondradar de structuur van de grond in kaart te brengen bleken niet goed te werken
doordat de interpretatietechnieken niet voldoende ontwikkeld waren.

Grondonderzoek in de tills gebeurde over het algemeen met 16 tot 18 onderzoeksboringen, 89 mm.
diameter, geboord vanaf beide tunnels. In het mergelachtig gesteente werd volstaan met gemiddeld 5 tot 6
onderzoeksboringen.

2.3.3 Ontwerp van de dwarsverbindingen

De ontsnappingstijd voor de passagier was gebaseerd op de Amerikaanse standaard NFPA130, welke
voorschrijft dat de laatst ontsnappende van de trein binnen 6 minuten via een dwarsverbinding een andere
tunnel kan bereiken [10]. Berekeningen gebaseerd op een volledig beladen IC3-trein, 300 m lang met 720
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passagiers, wees uit dat aan de ontsnappingstijd voldaan kon worden als er om de 250 m
dwarsverbindingen zouden zijn. Minimale afmetingen van de ontsnappingsweg zouden 1.85 m breed en 2.10
m hoog moeten zijn. Deze afmetingen, samen met de ruimte voor de elektrische en mechanische apparatuur
resulteerden in een inwendige diameter van 4.5 m.

Alle materialen, componenten en systemen waren ontworpen om het binnendringen van grondwater tegen te
gaan. De acceptabele tunnellekkage werd vastgesteld op 0.1 liter/m2/ dag over de gehele lengte van de
tunnel en dwarsverbindingen.

Het met de aannemer overeengekomen contract was gebaseerd op het gebruik van een SGI lining en
onversterkt beton voor de aansluitingen met de hoofdtunnels.

Figuur 2.10 Dwarsdoorsnede tunnel.

De aannemer stelde voor om de ondersteuning te veranderen in een primaire lining van spuitbeton, gevolgd
door een secundaire lining van onversterkt beton (NATM), hetgeen een optie was in de tenderdocumenten.
De nieuwe methode werd door de opdrachtgever geaccepteerd.

2.3.4 Constructie dwarsverbindingen in de glaciale tills

Het toepassen van NATM was mogelijk omdat in het grootste gedeelte van de glaciale tills de grond
voldoende sterk en stijf was om zonder ondersteuning te kunnen worden ontgraven. Bij een ongedraineerde
schuifsterkte van bijvoorbeeld 500 KN/m2 en een verticale grondspanning van 600 KN/m2 (30 meter diepte)
geeft dit een stability ratio N= v /Cu=1.2 hetgeen betekent dat er ongesteund ontgraven kan worden.

Een voorwaarde voor het ontgraven zonder ondersteuning was wel dat de waterspanningen teruggebracht
dienden te worden. (Zie het stuk over het ontwateringprogramma Moses.)

Eén van de redenen van de aannemer om de NATM te verkiezen boven de SGI-methode was dat met de
NATM er een betere ondersteuning van de ontgraving zou zijn en er geen problemen zijn met het
aanbrengen van waterdichte vliezen. De ontgraving gebeurde met bestaande mijnbouwtechnieken, waarbij
hout of spuitbeton als tijdelijke ondersteuning gebruikt werd.

Door onvoldoende reductie van de waterspanningen bezweek in 1991 een graaffront bij een TBM met als
gevolg dat de twee Sprogø tunnels vol water liepen. Een direct gevolg hiervan was dat men het ontwerp
terugveranderde in de SGI lining. Daarnaast werd het gebruik van een 1.8 m diameter SGI-lined pilot tunnel
ingevoerd en werden tijdelijke veiligheidsdeuren geplaatst bij alle openingen naar dwarsverbindingen. De
pilot tunnel had als doel de grondomstandigheden en de grondverbetering te controleren. De
veiligheidsdeuren zorgden voor een verkleining van de kans op vollopen van de tunnels in geval van
calamiteiten.

Ter bevordering van de stabiliteit van de hoofdtunnel werd er voor gekozen om met het ontgraven en
aanbrengen van de SGI lining, vanuit de pilot tunnel, pas op 5 m buiten de hoofdtunnel te beginnen. Direct
aansluitend op de hoofdtunnel werd iedere keer eerst een stevige kraag, gemaakt van ongewapend beton
vanwege de duurzaamheid, aangebracht die de krachten kon overbrengen. (Scheuren werden tijdens de
constructie fase met een fijn cement geïnjecteerd.)
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Figuur 2.11 Ontgraving dwarsverbinding.

Het originele ontwerp van de SGI lining bestond uit 9 segmenten en een sluitsteen. Het alternatief van de
aannemer bestond uit 17 segmenten en een sluitsteen en werd door de opdrachtgever geaccepteerd.

De kleinere segmenten waren beter te maken en te hanteren, maar de lining werd er wel flexibeler en
gevoeliger voor lekkages van. De ringwijdte was 600 mm en de dikte 14 mm. De lining werd met behulp van
bouten in elkaar gezet en kon een druk van 8 bar weerstaan. Corrosiebescherming werd voorzien door een
bitumen coating. Het hittebestendig maken van de dwarsverbindingen werd niet nodig geacht door de
aanwezigheid van de branddeuren.

2.3.5 Constructie dwarsverbindingen in de Upper Palaeocene Marl

Door ervaringen die opgedaan waren bij het graven in de tills, heeft men bij het graven in het mergelachtig
gesteente het gebruik van de SGI lining gecontinueerd zonder nog verder de pilot tunnel in te zetten.

Figuur 2.12 Ontgraving dwarsverbinding in Upper Palaeocene Marl.
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Voor de overgang tussen tunnel en dwarsverbinding en voor de rest van de tunnel is gebruik gemaakt van
shotcrete. Om dit mogelijk te maken werd de waterspanning kunstmatig laag gehouden door het
ontwateringprogramma Moses. Voor de dieper gelegen dwarsverbindingen, waar een waterdruk heerst tot 7
bar, was dit echter niet voldoende en is besloten om het bemalen te combineren met grouten. Door het
gebruik van bijzonder fijn cement kon de waterdruk voldoende omlaag gebracht worden.

2.3.6 Hoofdtunnellining rond de  verbindingen

Voor de lining van de hoofdtunnel bij de dwarsverbindingen is tijdens het ontwerp gekozen voor een
constructie met een set van 6 SGI elementen. Deze elementen zijn gemaakt van ductiel gietijzer, die door
grote flexibiliteit en sterkte de tijdelijke en permanente lasten kunnen opnemen tijdens het bouwen van de
dwarsverbindingen. De elementen zijn gevuld met beton om de afzetkrachten van de TBM op te kunnen
nemen en om de wand tegen hitte te beschermen. De sets hebben verwijderbare elementen om toegang te
krijgen tot het graaffront, maar kunnen wel, net als de normale tunnelelementen, machinaal geplaatst
worden. Door problemen met de levering van de SGI-elementen is er door de aannemer voor gekozen om
bij de diepst gelegen 11 dwarsverbindingen wel gebruik te maken van deze elementen, maar voor de
overige op zoek te gaan naar een alternatief. Dit alternatief werd uiteindelijk een normale betonnen lining
met extra stalen verstevigingen rond het uitbreekgat. Op bepaalde plaatsen waren de elementen dikker,
zodat ze doorboorbaar waren voor het toepassen van grondverbetering. Bij het maken van deze elementen
is een sterkere betonsoort gebruikt dan normaal. Het toepassen van deze betonnen elementen bleek in de
praktijk goed te bevallen, ondanks het feit dat er de nodige scheurvorming optrad. De scheuren werden
veroorzaakt door het ontbreken van de flexibele eigenschappen die nodig zijn om de belastingen te
verdelen. De opgetreden scheuren konden vrij eenvoudig gerepareerd worden.

Figuur 2.13 Tijdelijke ondersteuning in de tunnel.

2.3.7 Ontwateringprogramma Moses

In 1992 werd het project Moses, een grootschalig ontwateringprogramma, geïntroduceerd met als doel om
ten eerste de waterdruk in de poriën te reduceren tot 3 bar of minder om het mogelijk te maken voor mensen
om de werkkamer van de TBM te betreden en ten tweede om de grondstabiliteit te verbeteren zodat er niet
(of minder) vanuit de tunnel aan lokale ontwatering gewerkt diende te worden.

Het mergelachtig gesteente is als gevolg van de scheuren waterdragend. Het glaciale till, dat boven het
mergelachtig gesteente ligt, heeft over het algemeen een lage permeabiliteit, en verhindert daardoor
infiltratie van water uit de Storebælt naar het mergelachtige gesteente. Diepe putten, 405 mm in diameter,
werden geboord vanaf jack up rigs tot een diepte van 10 m in de kalksteenlaag onder het mergelachtig
gesteente. In totaal zijn er  43 putten gemaakt, onderverdeeld in 6 groepen, en van energie voorzien door
diesel generatoren die op schepen waren geplaatst. De putten waren min of meer om de 125 m langs de
lining geplaatst, 35 m opzij om en om aan beide zijden. De totaal geïnstalleerde nominale pompcapaciteit
bedroeg 3100 m3/uur. Over het gebied waar de invloed merkbaar was bedroeg de drukreductie ongeveer 3.5
bar in het mergelachtig gesteente en 1 tot 2 bar in de tills. In het geval van het falen van een put was de
waterdrukverhoging langzaam genoeg om bijtijds acties te ondernemen.
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2.3.8 Grondverbetering

Grondverbetering werd in het Storebælt project niet beschouwd als een permanente tunnelconstructie, maar
als een tijdelijk werk. Het ontwerp van de grondverbetering was de verantwoordelijkheid van de aannemer.
De voornaamste doelen van de grondverbetering waren het verlagen van de grondwaterspanning en het
stabiliseren van de grond.

Achtereenvolgend worden hier de volgende soorten grondverbetering behandeld: Contact Grouting,
Dewatering, Tube-a-Manchette Grouting en bevriezing.

Contact Grouting

Het doel van deze behandeling was om de zone van verstoorde grond achter de hoofdtunnellining voor een
dikte van 0.5 tot 1.5 m te verbeteren, voornamelijk rond de dwarsverbinding opening. Deze behandeling
reduceerde ook het grondverlies in los gepakte grond tijdens het boren van gaten waardoor
grondbehandeling plaats vond.

Voor de hoger gelegen dwarsverbindingen werd een mengsel van cement en bentoniet geïnjecteerd, terwijl
voor de dieper gelegen dwarsverbindingen alleen ultrafijn cement werd gebruikt.

Ontwatering

De ontwateringcriteria waren gebaseerd op lekanalyses van verschillende scenario’s betreffende geometrie,
permeabiliteit en geologische condities. Het doel van deze studies was om te kijken of er door ontwatering
via een ring van bronnen rond de ontgraving een stabiele en veilige werkplek onder atmosferische luchtdruk
gecreëerd kon worden. Het bleek dat de maximale grondwaterdruk niet meer mocht bedragen dan 0.05 bar.
De lekkage, veroorzaakt door deze druk, kon veilig onder controle gehouden worden door dichte
betimmering.

Figuur 2.14 Ontwatering t.p.v. dwarsverbinding.

In bovenstaand figuur is een typische bron layout te zien. De h.o.h. afstand van de bronnen was gemiddeld
2.5 m, op 3 m rond de ontgraving. De lengte van de bron boringen lag tussen de 8 en 12 m. Het
pompsysteem kon maximaal 60 m3/uur verwerken, maar in werkelijkheid werd niet meer dan 10 m3/uur
verpompt.

Tube-a-Manchette Grouting

Bij deze methode werd gebruik gemaakt van een lans, met rondom de gaten in de lans een manchet,
waarmee het grouten beter beheersbaar was. Dit was noodzakelijk om de scheuren in de tills, die gevuld
waren met zand, waterdicht te maken. Direct naast de tunnellining werd geïnjecteerd met een druk die
ongeveer 4 bar hoger lag dan de heersende waterdruk. Verder van de hoofdtunnel af werd de druk
opgevoerd tot 10 bar boven de heersende waterdruk. De hoeveelheid geïnjecteerde grout varieerde sterk
door de grondcondities, van 28 m3 tot 150 m3.
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Figuur 2.15 Tube-a-Manchette Grouting.

De uitwendige diameter van de PVC tube-a-manchettes was 48 mm. Het combineren van grouten en
wegpompen van water bleek een veilige en economische methode te zijn om de tills en het mergelachtig
gesteente te behandelen.

Bevriezing

Op verscheidene dwarsverbindinglocaties waren er door verstoring door de TBM verbindingen ontstaan
tussen de Storebælt en de grond waar de dwarsverbinding in gebouwd moest worden. Op deze locaties
moest een soort kap van bevroren grond, over de ontgraving, ervoor zorgen dat de grond waterdicht en
geconsolideerd werd. De behandeling bestond uit het laten circuleren van een calciumchloride oplossing,
gekoeld tot -27°C door een freon vriesinstallatie. Voor het vriezen was cement grouten nodig om de lokale
discontinuïteiten te vullen en grondwaterstroming te verminderen. De vrieslansen werden door de lining heen
gestoken volgens onderstaand figuur.

Figuur 2.16 Vrieslansen.

De vriesinstallatie werd elektrisch aangedreven en was “weggewerkt “tussen twee dwarsverbindingen in de
hoofdtunnel. Thermokoppels waren geïnstalleerd door tube-a-manchettes en verbonden met data
registrerende apparatuur die constant de temperatuur controleerden. De vrieslansen bevonden zich op een
onderlinge afstand van 1.1 m rond het te ontgraven profiel. De lansen waren geïnstalleerd door de
booropeningen in de lining van de hoofdtunnel.

Iedere vriesinstallatie had een capaciteit van 100.000 kcal/uur en wanneer de richttemperatuur van -5°C
bereikt was begon men met ontgraven, hetgeen over het algemeen 4 weken duurde.

Figuur 2.17 Vriesproces in de tunnel.
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2.4 De Westerscheldetunnel

2.4.1 Inleiding

De oeververbinding voor de Westerschelde is al vele jaren een onderwerp waarover gepraat wordt. Naast
een brug heeft ook een afgezonken tunnel tot de mogelijkheden behoort, voordat men tot het definitieve
ontwerp van een geboorde tunnel is gekomen. De Westerscheldetunnel, gereed eind 2002, gaat de
Zeeuwse autoveer-verbindingen (Vlissingen-Breskens en Kruiningen-Perk-Polder) vervangen [11].

De tunnel komt op een smal punt van de Westerschelde te liggen, tussen Borssele en Terneuzen, en zal een
lengte hebben van 6.6 km.

Figuur 2.18 Project layout.

De oeververbinding bestaat uit twee tunnelbuizen met ruimte voor twee rijstroken per buis (8.50 m breed, er
zal geen vluchtstrook aanwezig zijn). De uitwendige buisdiameter is bepaald op 11.3 m. Vanwege de diepe
en zich vaak verplaatsende geulen in de Westerschelde moet de bodem van de tunnel op het diepste punt
60 m onder de waterspiegel komen te liggen.

De hoofdtunnels worden door twee slurry-tunnelboormachines, met een faseverschil van twee à drie
maanden, gelijktijdig geboord, vertrekkend vanaf Terneuzen richting Zuid-Beveland.

De totale kosten van het project bedragen circa 1.66 miljard gulden.

2.4.2 Geologie

De grond waar de tunnel doorheen geboord gaat worden varieert van zand tot zeer vaste
overgeconsolideerde klei, de Boomse kleilaag genaamd. Tijdens het ontwerpproces is een uitgebreid
grondonderzoek gedaan, tot een diepte van 100 m.

De Boomse kleilaag onder de Westerschelde kan in geotechnische zin niet als een homogeen lichaam
worden beschouwd. De klei is globaal in twee lagen te verdelen. De bovenste laag is zwak siltig, waarbij het
kleigehalte 50 à 60% bedraagt. De onderste laag bevat zeer dunne laagjes matig tot sterk siltig en plaatselijk
sterk siltige tot kleiige zandlaagjes, waarbij het kleigehalte verloopt tot 20%. Door de opgetreden geulerosie
ontbreekt op sommige plaatsen de bovenste laag. De Boomse klei is zeer ondoorlatend, de k-waarde
bedraagt voor de bovenste laag circa 0.01 à 0.23 x 10-9 en voor de onderste laag circa 0.15 à 3.1 x 10-9. Het
zoutgehalte naar de top en de basis neemt tot meer dan 20.000 mg CL/L toe. In de kleilaag is het
watergehalte circa 25% en de plasticiteitsgrens 22%.

Boven de kleilaag komen zandlagen voor die soms zeer vast en op sommige plaatsen glauconiet-houdend
zijn. Glauconiet is een mineraal dat enigszins op mica lijkt. Dit zand wijkt enigszins af van de normale
kwartsiethoudende zanden. De sondeerwaarden zijn zeer hoog, circa 30 à 50 Mpa en overschrijden op
enkele plaatsen de waarde van 80 Mpa. Het glauconietgehalte bedraagt circa 30%, terwijl ook enige
cementatie voorkomt, waardoor waarschijnlijk de extreem hoge sondeerwaarden worden veroorzaakt.
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Onder de kleilaag komen over het gehele tracé de zanden van Berg voor: een grof, licht-glauconiethoudend
(ongeveer 6%) zand. Deze zanden staan in verbinding met de bovenliggende zanden, zodat er een
hydrostatische druk heerst. De doorlatendheid bedraagt circa 0.7 à 2.2 x 10-4m/s.

Figuur 2.19 Geologisch bodemprofiel.

2.4.3 Ontwerp dwarsverbindingen

De 25 dwarsverbindingen, waarvan de hart op hart afstand 250 m bedraagt, zijn bij deze tunnel bedoeld als
vluchtroute voor mensen in nood en geven toegang voor hulpverleners. In eerste instantie wilde men slechts
13 dwarsverbindingen aanleggen, maar door een politiek besluit na een uitgebreide studie is er gekozen
voor een verdubbeling. Dit besluit was grotendeels gebaseerd op de conclusie dat er meer niet-gewonde
mensen bij een autobrand in de spits in veiligheid gebracht kunnen worden als de h.o.h. afstand gehalveerd
wordt tot 250 m, [50] en [34].

De kleinste doorsnede in de dwarsverbinding, ter hoogte van de deur, is minimaal 2.10 m hoog en  1.50 m
breed. Van deze doorsnede wordt een klein deel gebruikt voor de back-up stroomvoorziening naar de
andere tunnelbuis.

De dwarsverbinding van de Westerscheldetunnel is een bijna ronde tunnelbuis met een buitendiameter van
minimaal 3.76 m en maximaal 4.09 m terwijl de binnendiameter minimaal 2.36 m en maximaal  2.69 m is. De
lengte van de dwarsverbinding zal ongeveer 12 m bedragen.

Figuur 2.20 Dwarsdoorsnede t.p.v. dwarsverbinding.

De hoogteligging van de vloer in de dwarsverbinding is zo dat er nauwelijks een verschil is met de rijbaan in
de hoofdtunnels.

2.4.4 Afweging constructiemethode

De afweging, voor wat de constructiemethode betreft, bestond eigenlijk uit drie mogelijkheden; onder
luchtdruk ontgraven, injecteren (grouten) en vriezen. In het begin van het project is kort gekeken naar de
mogelijkheid om de dwarsverbindingselementen te persen.

Onder luchtdruk ontgraven

Onder luchtdruk ontgraven werd niet als een haalbaar concept gezien, aangezien de druk tot een maximum
van 6 bar kan oplopen. In de zandige delen van de bodem kan er door bemaling geen verlaging van de
waterdruk verkregen worden (zoals bij het Storebælt project, waar er afsluitende lagen zijn) en het is dus niet
mogelijk om de luchtdruk bij het graaffront te verminderen. In de Boomse klei is het eventueel wel mogelijk
om onder luchtdruk en met een open graaffront te werken omdat de kleilaag zeer ondoorlatend is. Door de
risico’s, die het gevolg zijn van onregelmatigheden in de grond, is het echter geen constructiemethode die
men bij dit project graag wil toepassen.
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Grouten

Het verbeteren van de grond door middel van grouten is bij de dwarsverbindingen niet als
constructiemethode gekozen vanwege de niet te beheersen risico’s. Uit ervaring is gebleken dat het
verschrikkelijk lastig is om met deze methode een waterdicht grondlichaam te krijgen. Indien er een lek wordt
geconstateerd is het nagrouten vaak niet meer mogelijk, als men al de locatie van het lek zou weten.
Vanwege de kleinere doorsnede van een groutlichaam, vergeleken met een vrieslichaam, zijn er een groot
aantal injectieopeningen in de tunnellining nodig. De verdeling van de boorgaten over de segmenten kan
voor de nodige problemen zorgen.

Vriezen

Door het bevriezen van een grond-waterlichaam is het goed mogelijk om het pakket waterdicht te maken.
Een belangrijk voordeel is dat bij constatering van een niet geheel waterdicht lichaam het mogelijk is om
direct door te vriezen totdat de lekkage zich niet meer voordoet (dit in tegenstelling tot het grouten).
Controleren op lekkages kan op verschillende manieren, waarvan het meten en registreren van het
temperatuurverloop en het wegpompen van water uit het midden van het lichaam de meest voor de hand
liggende zijn. Door het registreren van het temperatuurverloop op verschillende locaties kan men vaststellen
of er een voldoende lage temperatuur heerst en er dus sprake zal zijn van bevroren grond. Als er vanuit het
binnenste van het bevroren grondpakket onverminderd water weggepompt kan worden duidt dit op een
lekweg en zal er langer gevroren moeten worden.

De directe nadelen van het vriezen zijn voornamelijk de hoge kosten en de effecten van het vriezen op niet-
zandige grond (bij zandgronden kan het water goed wegstromen en verwacht men dus geen problemen).

Tijdens het bevriezen van grond, waardoorheen het water zich niet makkelijk kan bewegen, kan er, door het
uitzetten, druk worden uitgeoefend op de tunnellining. Onduidelijkheid over de grootte en richting (radiaal en
axiaal) van deze drukken, de afhankelijkheid van het groeiproces van het ijslichaam, etc. zorgt voor de
noodzaak tot nader onderzoek.

Effecten van een vries-dooi cyclus op het mechanisch gedrag van de Klei van Boom is een ander punt waar
men al het nodige onderzoek naar heeft verricht. De mate van verweking, ook wel de verandering van de
structuur van klei door bevriezen en ontdooien door heroriëntatie van deeltjes en de vorming van
microbreuken, wordt laag geschat omdat de plasticiteitsgrens en het watergehalte ongeveer gelijk zijn. De
hoge consolidatiegraad en de lage doorlatendheid zijn belangrijke aanwijzingen die van invloed zijn op deze
verwachting. Een volumetoename (of dilatantie) bij bevriezing wordt verwacht, maar deze is niet eenvoudig
te voorspellen omdat de doorlatendheid niet goed bekend is. De volumetoename van klei als gevolg van
bevriezing is eveneens afhankelijk van vriestemperatuur en vriessnelheid.

Persen

Het maken van een dwarsverbinding door het persen van tunnelelementen vanuit een van de hoofdtunnels
is niet nader bekeken of uitgewerkt. Men verwachtte al in een vroeg stadium dat de problemen die men zou
tegenkomen bij deze constructiemethode te groot zouden zijn. Die problemen zouden zich voornamelijk
voordoen bij het maken van een dichtblok op grote diepte, het relatief grote gat in de hoofdtunnellining, het
logistieke proces rond de aanvoer van materiaal en afvoer van grond en het afdragen van de drukkrachten
van de persinstallatie.

2.4.5 Constructiemethode dwarsverbindingen

Voor de bouw van de dwarsverbindingen is gekozen voor de vriesmethode, voornamelijk vanwege de
veiligheid en de beperkte risico’s. Hierbij wordt een rond vrieslichaam gemaakt met behulp van 13
vrieslansen.

Rond de opening worden door speciale moffen, die zich in de hoofdtunnellining bevinden, lansen ingebracht.
De moffen hebben als doel het doorboren van de lining mogelijk te maken, zonder dat de lining aangetast
wordt of dat er lekkage ontstaat. Ze zijn zo geplaatst dat ze nooit bij wapening of aan de rand van een
segment zitten, waardoor deze verzwakt zou worden. Door de niet symmetrische ligging van de moffen kan
het vrieslichaam onregelmatig van vorm worden.

Het vriesmedium dat men wil gaan gebruiken is een natriumsulfiet oplossing met een temperatuur van  -
40 C; stikstof werd een te dure oplossing bevonden. De te vormen ijsmantel zal in het midden niet bevroren
zijn. Men zal daarom eerst het opgesloten water in het midden van de ijsmantel wegpompen, alvorens men
met ontgraven kan beginnen.

Na voltooiing van het ijslichaam kan er uit de lining van de hoofdtunnel één segment worden verwijderd. Om
er voor te zorgen dat er een niet te grote positiefout ontstaat tussen de twee tunnelbuizen, is er voorzien dat
er een ring met een breedte van 1 m ingevoegd kan worden, zodat de aansluiting van de twee buizen min of
meer loodrecht is. De afwijking wordt hierdoor teruggebracht tot 0.5 m. Deze nauwkeurigheid is noodzakelijk
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omdat de vrieslansen maar onder een hoek van maximaal 3% door de tunnellining gestoken kunnen worden
zonder vast te lopen.

Het vriezen en ontgraven gebeurt niet vanaf dezelfde kant. Het achterliggende idee hiervan is dat als er
onregelmatigheden in het vrieslichaam zullen zitten, deze bij het einde van de vrieslansen zitten. Eventuele
problemen zullen bij het ontgraven dan ook direct in het begin optreden, waar men er nog goed bij kan.
Bijkomend voordeel is het kunnen spreiden van de ontgravings- en bevriezingsapparatuur over beide
tunnels.

Figuur 2.21 Vriestechniek bij constructie dwarsverbinding.

In de hoofdtunnellining worden t.p.v. de dwarsverbinding door de erector van de TBM enkele stalen
segmenten geplaatst. Uit het middelste stalen segment van 2 bij 5 m wordt een deur verwijderd van 1.5 bij
2.1 m. Dit element heeft de minimaal toegestane doorsnede, zodat de verzwakking van de tunnellining
minimaal is. Door deze opening zal de ontgraving plaatsvinden.

Figuur 2.22 Stalen segmenten.

Rond de overgang tussen tunnel en dwarsverbinding wordt er meer ontgraven dan noodzakelijk is, omdat er
dan ruimte is voor een in te storten strip met zwelband, die lekkages voorkomt. De extra ruimte is ook nodig
voor het aanbrengen van een branddeur.

Tegen de ontgraven wand wordt eerst een laag shotcrete van circa 30 cm aangebracht voor een tijdelijke
ondersteuning. Deze laag is nodig omdat er geen volledige zekerheid is over de waterdichtheid. Uiteindelijk
wordt er tegen de laag shotcrete een, ter plaatse gestorte, gewapende betonwand van 40 cm dik
aangebracht.
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Figuur 2.23 Overzicht TBM en volgtrein.

In bovenstaande figuur is te zien dat de ‘afwerking’ van de tunnel, het aanbrengen van grond en
kabelkokers, zeer dicht achter de TBM plaats vindt (dit in tegenstelling tot de Tweede Heinenoord Tunnel).
Het is daarnaast ook de bedoeling om al tijdens het boren te beginnen met de constructie van de
dwarsverbindingen.

Dit heeft de nodige logistieke gevolgen voor de constructie van de dwarsverbindingen. De vriesinstallaties
mogen maar een beperkte ruimte innemen en de aan- en afvoer van materiaal en grond moet tegelijkertijd
plaats kunnen vinden met het boorproces van de TBM. Door het plaatselijk niet kunnen aanleggen van het
grondlichaam en de kabelkokers moet men de betonnen segmenten via de hooggelegen volgtrein
transporteren.
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2.5 Botlekspoortunnel

2.5.1 Inleiding

De Betuweroute, 160 km lang, betreft de aanleg van een spoorverbinding t.b.v. goederentransport,
inbegrepen gevaarlijke stoffen, vanaf de Maasvlakte via Rotterdam, Kijfhoek en Zevenaar naar Duitsland. De
route wordt de ruggengraat van het goederentransport per spoor binnen Nederland en daarmee de
belangrijkste verbinding met Duitsland en verder. In 2005 moet de route klaar zijn en kan dan elk jaar 60
miljoen ton goederen vervoeren.

De Havenspoorlijn maakt onderdeel uit van de Betuweroute. Hierin worden verschillende objecten
onderscheiden, zoals de Botlekspoortunnel, die in de gemeente Rotterdam ligt. De opdrachtgever wil, als
kruising van de Havenspoorlijn met de rivier de oude Maas, een spoortunnel situeren ten noorden van de
bestaande Botlekbrug.

Ter plaatse van de geprojecteerde Botlekspoortunnel bevinden zich uitzonderlijk veel kabels en leidingen,
waaronder diverse grote transportleidingen van de chemische industrie

De totale Botlekspoortunnel is 3400 m lang en circa 1850 m wordt daarvan geboord. Het boorproces start op
een diepte van 9 m, vanaf dit niveau biedt de grond op de westoever namelijk voldoende stevigheid. De
maximale diepte van de bovenkant van de tunnel zal ongeveer 20 m onder N.A.P. bedragen. Deze diepe
ligging garandeert dat overal minmaal 7 m rivierbodem boven de tunnelbuizen ligt.

De tunnels moeten enkelsporig uitgevoerd worden, de vereiste minimale binnendiameter komt in de orde
van de 8.65 m te liggen. De tunnels worden gebouwd met een EPB schild, waarbij de grond nat afgevoerd
wordt. De totale aanneemsom bedraagt 297 miljoen gulden.

2.5.2 Geologische beschrijving

Figuur 2.24 Geologisch profiel oost- en westoever.

De grondlagen worden ingedeeld in 3 geologische eenheden [18]. Vanaf het maaiveld zijn dit:

- Kunstmatig aangebrachte grond ter ophoging van het maaiveld. De totale dikte van deze laag bedraagt
circa 5 m.

- De holocene grondlagen, tot een diepte van circa N.A.P. -18 m.
- De pleistocene grondlagen, beneden circa N.A.P. -18 m.
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Kunstmatig aangebrachte grondlagen

Aan de oostzijde van de Oude Maas (Pernis) is het maaiveld, ter plaatse van de toekomstige tunnel, in de
50-er jaren opgespoten met sterk siltig zand. Op sommige plaatsen kan het opgebrachte materiaal uit klei
bestaan. Aan de westzijde van de Oude Maas (Botlek) heeft een soortgelijke ophoging plaatsgevonden in de
jaren zestig.

Holocene grondlagen

De holocene grondlagen bestaan hoofdzakelijk uit klei en kleiig zand behorende tot de Westland Formatie.
Beneden de kunstmatig aangebrachte grondlagen (circa N.A.P. –1.0 m) wordt allereerst klei, afgewisseld
met enkele zandlaagjes aangetroffen. Deze grondlagen behoren tot de Afzettingen van Tiel. Vanaf km
414.05 tot aan de ontvangstschacht komt tussen circa N.A.P. –5.0 m en N.A.P. –10.0 m een veenlaag voor
met een dikte tot 4.0 m. Deze veenlaag wordt gerekend tot het Hollandveen.

Plaatselijk is het veen sterk kleiig en kan een deel van het pakket veen worden afgewisseld door een sterk
humeuze klei behorende tot de afzettingen van Gorkum.

Beneden het veen komt een tot circa 10.0 m dikke laag klei voor, plaatselijk afgewisseld met zandlagen
(Afzettingen van Gorkum).

Op grote delen langs het tracé zijn deze slappe lagen doorsneden door oude getijdengeulen. Dergelijke
oude getijdengeulen zijn doorgaans opgevuld met een sterk gelaagd pakket bestaande uit dunne zand- en
kleilaagjes. Hierdoor kunnen over een korte afstand grote verschillen in de eigenschappen van de grond
bestaan.

Aan de westzijde van de Oude Maas bestaat het Holoceen zelfs hoofdzakelijk uit fijn zand, afgewisseld met
dunne kleilaagjes. Op grote delen van het tracé komt aan de onderzijde van het Holoceen een 0.3 m tot 1.0
m dikke laag Basisveen voor. Aan de oostzijde zijn in de holocene grondlagen wateroverspanningen
geconstateerd die waarschijnlijk worden veroorzaakt door de terreinophogingen uit de 50-er jaren.  Het
holocene pakket is nog aan zettingen onderhevig.

Pleistocene grondlagen

De bovenzijde van het Pleistoceen bevindt zich op de meeste plaatsen op een diepte van circa N.A.P.   -18
m. Het bovenste gedeelte van het Pleistoceen wordt gevormd door de Formatie van Kreftenheye. Aan de
bovenzijde van deze formatie komt op de meeste plaatsen een zandige leemlaag of zandige zware kleilaag
van 0.3 m tot 1.0 meter voor. Gezien de samenstelling en de geringe dikte is deze laag, op basis van het
verrichtte grondonderzoek, vaak moeilijk te onderscheiden van het Basisveen. Om deze reden zijn de
eventueel aanwezige leemlaag en het Basisveen als één laag weergegeven in het geotechnisch lengtepro-
fiel.

Op een diepte van gemiddeld N.A.P. –18.5 m begint een 6.0 m tot 12.0 meter dik pakket matig grof tot grof,
zwak tot matig grindig zand. Deze zanden zijn afgezet door zogenaamde vlechtende rivieren, de voorlopers
van de huidige Maas en de Rijn. Plaatselijk komen in het zand sterk grindige lagen voor met een dikte tot
0.70 m.

Ten oosten van km 413.4 komt op een diepte van circa N.A.P. -24 m een 4.0 m tot 6.0 m dik pakket
overgeconsolideerde klei en compact veen voor. Deze, door de grote rivieren, afgezette lagen behoren
tot de Formatie van Kedichem. De onderzijde van deze klei helt licht richting het oosten. Ten westen
van km 413.1 is de bovenkant van de Formatie van Kedichem geërodeerd, de dikte van de overge-
consolideerde klei neemt hierdoor af. Op km 413.2 is nog circa 2.0 m klei aanwezig, op km 413.4 is dit nog
slechts 0.3 m.

Beneden deze overgeconsolideerde klei komt, al dan niet siltig, matig fijn tot grof zand voor. Uit geologisch
onderzoek is bekend dat de Formatie van Kedichem overgaat in de Formatie van Tegelen.
Omdat de lithologie van beide formaties vrijwel gelijk is, is op grond van het verrichte geotechnisch
onderzoek geen scheiding tussen beide formaties aangebracht. De onderkant van de Formatie van Tegelen
bevindt zich beneden de verkende diepte van het grondonderzoek.
Wateroverspanningen in de holocene deklaag

Ten oosten van de Oude Maas zijn in de holocene kleilagen waterspanningen gemeten die tot 30 Kpa hoger
zijn dan die van de berekende spanningen op basis van de gelijktijdig gemeten freatische standen.
Dit leidt tot de conclusie dat de consolidatie van deze grondlagen als gevolg van de ophogingen nog niet is
voltooid.
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Chloridegehalte

In de holocene grondlagen zijn chloridegehaltes gemeten van 68 tot 1000 mg/l. In het pleistocene zand dient
rekening te worden gehouden met chloridegehaltes van gemiddeld 800 mg/l, incidenteel komen hogere
concentraties voor tot 1500 mg/l.

De Botlekspoortunnel boort men voor het grootste deel door het raakvlak tussen de holocene en pleistocene
grondlagen.

2.5.3 Dwarsverbindingen

Tussen de beide tunnelbuizen moeten in totaal drie dwarsverbindingen komen, h.o.h. 600 m. De lengte van
de verbindingen ligt tussen de 8 en 9 m.

Figuur 2.25 Dwarsverbinding.

De dwarsverbindingen moeten afsluitbaar zijn met zelfsluitende deuren (afm: 2.0 x 2.0 m), met een brandwe-
rendheid van tenminste 60 minuten. De deuren mogen niet binnen het PVR draaien en worden daarom als
schuifdeuren uitgevoerd. Aan de brandwerendheid van de dwarsverbindingen worden geen aanvullende
eisen gesteld.

De bovenzijde van de voetpaden komt overeen met de bovenzijde van de looppaden in de tunnelbuizen.
De breedte van de paden in de dwarsverbinding en de vrije hoogte boven het looppad bedragen minimaal
2.5 m.

De constructieve doorsnede van de dwarsverbindingen tussen de beide tunnelbuizen zijn ontworpen in
gewapend beton. De gunstige invloed van een eventuele grondverbetering is hierbij niet in rekening
gebracht.

Ter plaatse van de aansluitingen met de geboorde tunnel is een voegconstructie ontworpen, die in staat is
zettingsverschillen, temperatuurseffecten en de daarbij optredende krachten evenwijdig en haaks op de
tunnelas op te nemen.

De dwarsverbindingen worden gemaakt door vanaf het maaiveld met diepwanden een bouwkuip te creëren,
voordat de TBM de locatie passeert. De TBM boort op een zeer kleine afstand langs de bouwkuip heen. Na
het beëindigen van het boorproces van de hoofdtunnel kan vanuit de kuip doorgebroken worden naar de
tunnel door het toepassen van grondverbetering. Waarschijnlijk wordt er met de vriestechniek of de
grouttechniek gewerkt.

Figuur 2.26 Bouwkuip met diepwanden.
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In de tunnellining worden in drie ringen speciale stalen elementen aangebracht, waarin een opening van 2.0
bij 2.0 m kan worden gemaakt.

In eerste instantie dacht men voor het maken van de dwarsverbindingen aan een caisson en een HDI-
lichaam. Deze methoden worden vanwege de bijbehorende risico’s echter niet toegepast. Men verwacht dat
een lang en smal caisson moeilijk horizontaal op grote diepte kan worden geplaatst. Bij het HDI-lichaam
werden problemen verwacht bij de waterdichtheid van het lichaam zelf.
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2.6 4. Röhre Elbtunnel

2.6.1 Inleiding

Naast de bestaande verkeerstunnel, 3 buizen van 2 rijstroken, werd het noodzakelijk door de toegenomen
verkeersdrukte sinds de jaren zeventig de capaciteit uit te breiden. Er is voor gekozen om een enkele
geboorde buis met twee rijstroken aan te leggen, aangezien men het niet verantwoord vond om de tunnel af
te zinken tussen het drukke scheepvaartverkeer op de Elbe. De nieuwe tunnelbuis is bestemd voor het
vrachtverkeer in zuidelijke richting.

De totale constructie (toeritten en tunnel) wordt 4.4 km lang. Het geboorde deel wordt 2561 m lang met een
buitendiameter van 14.20 m. De boormachine is van het type Mixschild en wordt overwegend als
Hydroschild gebruikt. De geplaatste segmenten zijn 5.25  bij 2 m bij 70 cm en wegen elk 18 ton. In het tracé
is de bodemdekking boven de tunnel 4 (t.p.v. start-dichtblok) tot 11 (t.p.v. de bodem van de Elbe) meter [6].

Figuur 2.27 Tunneldoorsnede.

De totale investering voor dit project bedraagt 1.7 miljard DM. De aanneemsom was 1.2 miljard DM. In 2003
moet de tunnel gereed zijn voor het wegverkeer.

2.6.2 Geologische beschrijving

De ondergrond kan bijzonder heterogeen genoemd worden. Er bevinden zich zandlenzen, mergel,
gecementeerd silt, glaciale afzettingen, mica silt, scheuren gevuld met water, stenen en keien tot wel 2 meter
diameter in de bodem. De hoge grondwaterstand en de getijbeweging van de Elbe zorgen voor extra
moeilijke grondcondities.

Figuur 2.28 Geologisch profiel.
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2.6.3 Dwarsverbindingen

De drie dwarsverbindingen, h.o.h. 1100 m en een binnendiameter van 3.5 m, zijn tussen de 12.6 en 70 m
lang en verbinden de geboorde tunnel met de bestaande tunnel. De verbindingen worden aangelegd na het
gereedkomen van de geboorde tunnel met behulp van de buisperstechniek. Ter plaatse van de uitbraak is,
voordat de hoofdbuis is aangelegd, een HDI-lichaam van circa 5 meter breed aangelegd. Door het
wegnemen van de stalen segmenten kan de buis-perstechniek worden gestart. Er wordt bij het persen tegen
de lining afgezet.

Figuur 2.29 Dwarsverbinding.

Het ontwerp van de dwarsverbindingen, voornamelijk de h.o.h. afstand, is voortgekomen uit het aanwezig
zijn van een eigen brandweer en een sterke langsventilatie (4 m/s bij normaal bedrijf en 7 m/s bij
calamiteiten).
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2.7 Overzicht dwarsverbindingen

Kanaaltunnel Storebælt
spoortunnel

Westerschelde
tunnel

Botlek
spoortunnel

4. Röhre
Elbtunnel

Lengte [m] 17.60 17.00 12.00 8.00 tot 9.00 12.60 tot 70.00

H.o.h afstand [m] 375 250 250 600 1100

Interne diameter [m] 3.30 4.50 2.36 tot 2.69 - 3.5

Opbouw lining SGI SGI Gew. beton Betonnen wand Buizen en
ongew. beton

Constructie methode Open
front/NATM

Open
front/NATM Open front Open front Buispers-

techniek

Grondverbetering Grouten Waterstands-
verlaging Vriezen Vriezen of

grouten HDI-lichaam

Maaiveld activiteiten Geen Waterstands-
verlaging Geen Damwand-

bouwkuip
Injectie HDI-
lichaam

Aantal 130 31 25 3 3



Literatuurstudie                                                                                                                             Philip Vreeken

Pagina 35

3 Grondverbeteringstechnieken

3.1 Inleiding
Literatuuronderzoek wijst uit dat, voor het bouwen van dwarsverbindingen met bestaande technieken,
grondverbetering, voor in Nederland voorkomende gronden, noodzakelijk is. Om bij de beschrijving en
beoordeling van de verschillende constructiemethoden, te gebruiken voor het maken van
dwarsverbindingen, een goed beeld te krijgen van de meest geschikte grondverbetering wordt in dit
hoofdstuk een overzicht van de mogelijke grondverbeteringsmethoden gegeven.

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt beschreven welke grondsoorten in Nederland aangetroffen kunnen
worden. Er kan hierna selectiever naar de beschikbare grondverbeteringsmethoden worden gekeken.

In het hoofdstuk over het bevriezen van grond wordt achtereenvolgens de vriestechniek en het effect
daarvan op de grond behandeld.

De laatste hoofdstukken gaan over het injecteren van verschillende stoffen. Een onderverdeling is gemaakt
in het jetgrouten, het injecteren van verschillende materialen en de constructie van kalk/cement kolommen.

3.2 De Nederlandse bodem
Voor Nederlandse omstandigheden geldt over het algemeen dat een tunnel in een slappe bodem ligt. Zand,
klei en veen vormen de grondomstandigheden waar eventueel een dwarsverbinding in gebouwd moet
worden. Door de hoge grondwaterspiegel (rond maaiveldniveau) kan men een hoge grondwaterdruk in het
werkgebied verwachten.

In goede (cohesieve) gronden is het mogelijk te ontgraven zonder de grond te ondersteunen: er is geen
frontondersteuning en geen stalen cilinder nodig. Er wordt van de natuurlijke standtijd van de grond gebruik
gemaakt om de lining aan te brengen (NATM). Bij minder goede grond is een schild nodig, de ontgraving
aan het graaffront kan dan nog ongesteund plaats vinden. Bij nog minder cohesieve gronden zal ook het
graaffront gesteund moeten worden.

De grondcondities in het grootste deel van Nederland worden gekenmerkt door een hoge grondwaterstand
en een hoge overload factor (OF = v/Cu, ofwel de verticale grondspanning gedeeld door de ongedraineerde
schuifsterkte). In de holocene en pleistocene kleilagen in Nederland komt de OF niet onder de 5. Voor de
holocene en pleistocene zandlagen geldt dat er in het geheel geen samenhang is en dat deze zanden
volledig verzadigd zijn met water. In deze lagen is dan dus ook een volledige ondersteuning nodig.

Overload factor Vereiste ondersteuning
1 – 2 ongesteunde ontgraving
2 – 5 alleen ondersteuning van tunnelgat
> 5 volledige ondersteuning, incl. graaffront

Tabel 3.1 Vereiste ondersteuning van het graaffront [51].

Men kan concluderen dat voor de Nederlandse grondomstandigheden altijd een schild nodig zal zijn, omdat
de aanwezige kleien onvoldoende sterk en stijf zijn en de zandlagen watervoerend zijn. Ondersteuning van
het graaffront (door lucht-, bentoniet- of gronddruk) of grondverbetering zal dan altijd nodig zijn, tenzij men in
homogene diep gelegen pleistocene kleilagen boort.
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Figuur 3.1 Bodemprofielen.

Het Amsterdams bodemprofiel:
Het maaiveld in Amsterdam bevindt zich in het centrum op ongeveer 1.65 m+N.A.P.
In Amsterdam zijn twee kleilagen aanwezig, die weinig draagkrachtig en slecht waterdoorlatend zijn. De
eerste laag bevindt zich op circa 12 m -N.A.P. en de tweede laag, de Eemklei-laag, op circa 25 m -N.A.P.
Deze Eemklei-laag heeft een dikte van ongeveer 25 m en moet als zeer slecht waterdoorlatend worden
beschouwd. Tussen de eerste kleilaag  en de Eemklei-laag zijn twee zandlagen aanwezig. Vrijwel overal in
Amsterdam worden deze zandlagen gescheiden door een slecht waterdoorlatend kleilaagje op 15 m -N.A.P.
Onder de Eemklei-laag bevindt zich tenslotte een derde zandlaag. De grondwaterspiegel bevindt zich in
Amsterdam op circa N.A.P. De stijghoogte van de zandlagen in het centrum van Amsterdam is ongeveer 1,5
m -N.A.P. Nabij polders kan deze stijghoogte aanzienlijk lager zijn.

Het bodemprofiel in Den Haag:
In Den Haag bestaat de ondergrond uit goeddoorlatende lagen met op circa 16 m -N.A.P. een dunne
kleilaag. Bij een ontgraving dieper dan 7 m kan deze laag niet meer gebruikt worden als bodemafsluitende
laag. Op sommige plaatsen in het centrum ligt op ongeveer 7 m -N.A.P. een heel dun silt-kleiachtig laagje
wat soms gebruikt kan worden als bodemafsluitende laag. Verder bestaat het bodemprofiel hier uit zand met
op N.A.P. soms een heel dun laagje veen. Het zand is een homogeen goeddoorlatend pakket.

Het bodemprofiel in Utrecht:
Kenmerkend voor het grondprofiel in Utrecht is het ontbreken van slecht waterdoorlatende lagen. Deze lagen
komen slechts een enkele keer voor op een diepte van meer dan 70 m -N.A.P. De grondwaterspiegel
bevindt zich in het algemeen op N.A.P. en de gemiddelde maaiveldhoogte is 2 m boven N.A.P.

Het Rotterdamse bodemprofiel:
De bodem in Rotterdam bestaat tot circa 14 m -N.A.P. uit slappe grondlagen. De bovenste meters grond
bestaat uit veen met klei, met hieronder alleen maar klei. Pas op 15 m -N.A.P. zitten de draagkrachtige
zandlagen. De grondwaterstand ligt op ongeveer 1m-N.A.P.

Het bodemprofiel in Eindhoven:
In Eindhoven zijn veel verschillende grondsoorten in het bodemprofiel. De bodem is opgebouwd uit dunne
laagjes klei, veen en zand. Welke grondsoort op welke diepte gevonden wordt, is hier niet goed te zeggen.
Het maaiveld ligt op ongeveer 9 m boven N.A.P.
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3.3 Bevriezen van grond

3.3.1 Inleiding

Bij het bevriezen van grond wordt het grondwater in de grond bevroren, zodat er een stabiel en ondoorlatend
massief van ijs en grondkorrels gevormd wordt. Bevroren grond heeft een hoge sterkte en een zeer lage
doorlatendheid [12].

Men kan op twee manieren de warmte aan de grond onttrekken, namelijk door de koudedrager via een
gesloten systeem rond te pompen of in de grond te laten verdampen.

Voor het in de grond brengen van een koudedrager maakt men gebruik van een buizensysteem, ook wel
vrieslansen genaamd. Voor het maken van een dwarsverbinding tussen twee tunnels is het mogelijk om de
lansen, horizontaal vanuit een tunnel of vertikaal vanaf het maaiveld, in de grond te brengen. Door het
gebruik van meerdere lansen kan een wand of een massief worden gevormd.

Figuur 3.2 Vrieslichaam in heterogene bodem.

Het maken van een vrieslichaam is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals grondopbouw,
watergehalte, heterogeniteit, grondwaterstroming, zoutgehalte, etc. Krachten en drukken als gevolg van het
uitzetten van de grond zijn moeilijk (of nog niet) te berekenen. Het is mogelijk dat, na het weer ontdooien van
de grond, de structuur van de grond veranderd is.

Een vrieslichaam gemaakt met behulp van bijvoorbeeld stikstof kan zijn uiteindelijke grootte bereiken in 2 tot
5 dagen, bij een zoutoplossing als koudedrager kan dit al snel 4 tot 8 weken duren.

Zoals eerder gezegd kunnen vrieslansen vanuit een tunnel als wel vanaf het maaiveld in de grond worden
gebracht. Vanaf nu wordt echter alleen nog maar gekeken naar het toepassen vanuit een tunnel omdat deze
methode voor het maken van een dwarsverbinding enkele voordelen biedt.

Ten eerste is het niet altijd mogelijk om vanaf de oppervlakte met vriesinstallaties en lansen te werken.
Geluid- en trillinghinder in bewoonde gebieden kan resulteren in een verbod; het werken vanaf een schip is
door weer, wind en stroming bijzonder moeilijk.

Ten tweede worden de vrieslansen in de grond gebracht op een onderlinge afstand (in de orde van 0.5 tot
1.2 m) van iets minder als de effectieve diameter van het vrieslichaam. Door het enigszins laten overlappen
van de lichamen vergroot men namelijk de kans op een waterdicht grondmassief. Vanaf het maaiveld is het
vaak door de grote afstand, tot de plek waar men het vriezen wil laten plaatsvinden, niet mogelijk om de
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lansen voldoende nauwkeurig in de grond te brengen. Er bestaat op deze manier een te groot risico op een
onregelmatig gevormd bevroren lichaam, met alle bijbehorende kansen op lekkages.

3.3.2 Dwarsverbindingen met behulp van de vriestechniek

Uitgangspunt bij het maken van een dwarsverbinding met behulp van de vriestechniek is dat de grond zelf
niet draagkrachtig en waterdicht genoeg is. Bij de bouw wordt daarom gebruik gemaakt van een
(cirkelvormig) vrieslichaam tussen de twee reeds geboorde tunnels, gemaakt met vrieslansen die door van te
voren aangebrachte moffen in de tunnellining steken. Nadat deze vrieslansen zijn aangebracht, kan worden
begonnen met het bevriezen van de grond. Het is daarbij van belang om de ontwikkeling van het
vrieslichaam te meten en te vergelijken met de vooraf berekende theoretische vorm. Hiermee kunnen de
uitgangspunten ten aanzien van de grondeigenschappen worden getoetst. Daarnaast kunnen de invloeden
van eventuele plaatsafwijkingen van de vrieslansen worden gemeten en kan het tijdstip worden bepaald voor
het begin van de ontgraving [22].

Zodra het vrieslichaam gereed is, moet worden getest of de hulpconstructie waterdicht is. Ook al blijkt de
waterdichtheid op een gegeven moment in orde, dan is het nog niet zeker dat deze gehandhaafd blijft bij
verder ontgraven van de dwarsverbinding. Door ontgraven, tijdsafhankelijke effecten of het uitvallen van de
koeling kan de draagkracht van de ijsring onvoldoende worden. Daarnaast is het mogelijk dat het gekozen
ontwerp niet juist is, waardoor bij volledige ontgraving onvoldoende stabiliteit ontstaat.
Veiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld een snel te sluiten deur, zoals hieronder te zien is) moeten bij een
eventueel bezwijken, het volstromen van de hoofdtunnel voorkomen.

Figuur 3.3 Veiligheidsdeur Storebælt tunnel.

Wanneer de waterdichtheid voldoende blijkt te zijn kan via een opening in de wand van een van de
boortunnels de grond binnen het vrieslichaam weggehaald worden. Het maken van een opening in de
bestaande tunnel zorgt echter voor een verstoring van de bedding en belasting op de tunnelwand.
Daarnaast wordt plaatselijk de werking van de langs- en ringkrachten aangetast. Aangezien het juist deze
krachten zijn die voor de samenhang en waterdichtheid van de tunnel zorgen moet men hier bijzonder goed
mee uitkijken.

Het vrieslichaam moet tijdens de aanleg van de dwarsverbinding grond en water keren, zodat een vrije
ruimte ontstaat waarin de verbinding kan worden gebouwd. Nadat de dwarsverbinding gereed is, heeft het
vrieslichaam geen functie meer en kan het lichaam (al dan niet geforceerd) ontdooien.

De wand van de dwarsverbinding is vaak opgebouwd uit een tijdelijke draagconstructie van spuitbeton
(shotcrete) die tegen de bevroren grond wordt aangebracht en een definitieve draagconstructie van
gewapend beton (ter plaatse gestort) of ijzeren elementen.
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Figuur 3.4 Doorsnede van een dwarsverbinding, gezien vanuit de hoofdtunnel.

Aan beide uiteinden van de verbinding kunnen flexibele overgangen worden gecreëerd om eventuele
zettingsverschillen te overbruggen en zoveel mogelijk krachten op de beide boortunnels te vermijden. De
mogelijkheid bestaat om gedeeltelijk flexibele verbindingen aan te brengen, waarbij bijvoorbeeld wel de
normaalkracht in de dwarsverbinding kan worden overgebracht, maar niet de dwarskracht. Vooral de
waterdichtheid van de voegen verdient de nodige aandacht, de flexibele verbinding kan immers aan hoge
waterdrukken worden blootgesteld.

De eigenlijke verbinding tussen de boortunnel en de dwarsverbinding bestaat uit een ring die aan de
buitenzijde van de geboorde tunnelbuis wordt geplaatst. Deze ring kan pas worden geplaatst als tegen de
bevroren grond de shotcrete is aangebracht en moet dan zorg dragen voor de overdracht van zowel de
langs- als de ringkrachten in de geboorde tunnelbuizen. Het gaat hier om een complexe aansluiting tussen
staal, oud en nieuw beton, wel of geen gesegmenteerd oppervlak.

Na het beëindigen van de constructie van de lining heeft het in stand houden van het vrieslichaam geen nut
meer. Bij het ontdooien wordt de uitzetting, die bij de overgang van water naar ijs optreedt, teniet gedaan.
Het directe gevolg hiervan is dat de grond onder de dwarsverbinding zal zetten. Afhankelijk van het gewicht
van de verbinding en het opdrijvend vermogen zal de dwarsverbinding t.o.v. de boortunnel willen zakken of
stijgen. De flexibiliteit van de aansluitingen bepalen in dit geval of er krachten op de geboorde tunnels
worden overgebracht en of die de liggerwerking van de geboorde tunnels aanspreken.

3.3.3 Techniek van het vriezen van grond

Het vriezen van grond is gebaseerd op het bevriezen van het aanwezige water in de grond. Alleen als er
voldoende water aanwezig is kan de grond worden bevroren. In de literatuur wordt voor de minimale
hoeveelheid water in de grond een percentage van 8% genoemd.

Over het algemeen wordt er van een zoutoplossing (bijvoorbeeld pekelwater, te koelen tot -30 C) of van
vloeibaar stikstof (met een temperatuur van -196 C) gebruik gemaakt. De zoutoplossing circuleert in een
gesloten koel- en leidingensysteem, terwijl bij het gebruik van stikstof er voortdurend aangevuld dient te
worden. Door de koude zal het aanwezige water bevriezen en één geheel vormen met de omliggende grond.

Bij het gebruik van vloeibare stikstof treedt over de lengte van de vrieslans een veel groter
temperatuursverloop op dan bij het gebruik van pekel. Hierdoor zal rond een met stikstof gevulde lans een
kegelvormig en bij het gebruik van pekel een cilindervormig vrieslichaam ontstaan. De keuze van een van
beide systemen is afhankelijk van de beoogde toepassing en de beschikbare financiële middelen. In het
algemeen kan men stellen dat bij grote en voor een langere duur in stand te houden vrieslichamen het
gebruik van een koelsysteem met pekel goedkoper is.
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Figuur 3.5 Vorm van vrieslichaam bij verschillende koelmiddelen.

Voor het maken van een doorgaande ijswand wordt gebruik gemaakt van naast elkaar geplaatste
vrieslansen. Het vriesproces wordt meestal verdeeld in drie stadia. In eerste instantie vormen zich
cilindervormige vrieslichamen om de lansen, die vervolgens blijven groeien totdat de lichamen elkaar raken
(het moment van sluiten). In het laatste stadium kan de ontstane ijswand in de dikte groeien totdat de
gewenste dikte is bereikt.

Figuur 3.6 Ontwikkeling van een ijswand.

De gelijkmatigheid van de gevormde wand is in hoge mate afhankelijk van de nauwkeurigheid van de
plaatsing van de vrieslansen. De plaatsing van de lansen is uit te voeren tot een nauwkeurigheid van +/-
0.5%.

Voor het vriesproces zijn drie eigenschappen maatgevend. Het betreft de warmtegeleidingscoëfficiënt, de
warmtecapaciteit en de smeltwarmte.

De warmtegeleidingscoëfficiënt is afhankelijk van de soort grond en het wel of niet bevroren zijn van deze
grond. De grond wordt opgebouwd gedacht uit mineralen en water en/of ijs, die elk een eigen
warmtegeleidingscoëfficiënt hebben. Aangenomen wordt dat, bij een met water verzadigde grond, de
warmtegeleiding het gewogen gemiddelde is van de verschillende warmtegeleidingscoëfficiënten. In de
richting van de temperatuursgradiënt moet rekening worden gehouden met de verschillende percentages
van ijs en nog aanwezig capillair water. Hierdoor zal de warmtegeleidingscoëfficiënt geleidelijk wijzigen van

Stikstof, -196 C Pekelwater, -30 C

Individuele ijslichamen Groeien van ijslichamen

Plaatsen van betonnen liningSluiten van ijslichamen



Literatuurstudie                                                                                                                             Philip Vreeken

Pagina 41

een waarde voor onbevroren grond naar een coëfficiënt van volledig bevroren grond. Voor de meeste
mineralen in de verschillende grondsoorten wordt een warmtegeleiding gevonden van 2.9 W/mK. De
warmtegeleidingscoëfficiënten van water en ijs verschillen onderling sterk; respectievelijk 0.602 W/mK en
2.22 W/mK.

Figuur 3.7 Vriestechniek in een tunnel.

3.3.4 Controle op het vriesproces

De kwaliteit en vorm van het vrieslichaam hangen af van de manier van vriezen. Bij vriezen met grote
temperatuursvariaties over het ijsfront kan wateruitdrijving plaatsvinden met ijslensvorming tot gevolg.
Belangrijk is dat het gehele vriesproces wordt gecontroleerd en dat de vorming van het vrieslichaam wordt
vastgelegd. Door allerlei verstorende invloeden kunnen onvolkomenheden ontstaan, die de draagwerking
kunnen beïnvloeden.

De controle op de ontwikkeling van het vrieslichaam kan geschieden door het registreren van de
temperatuur met behulp van thermokoppels op verschillende plaatsen rondom de vrieslansen. Een belangrijk
hulpmiddel kan hierbij zijn dat de voortplantingssnelheid van geluid in bevroren grond hoger is dan in
onbevroren grond; respectievelijk 1200 tot 4800 m/sec tegen 400 tot 1600 m/sec.

In zandige gronden is een toename van de grondwaterdruk merkbaar als de ijscilinder gesloten is en er door
het verder aangroeien van de ijswand en de optredende volumevermeerdering een drukopbouw binnenin de
cilinder plaats vindt. Dit effect treedt niet op in klei, omdat daarin al reeds voor de sluiting van het ijslichaam
een wateroverspanning kan optreden.

Naast de controle van het vriesproces is het ook mogelijk het vriesproces te sturen. Door monitoring van
verschillende projecten is gebleken dat het stapsgewijs vriezen een gelijkmatiger vrieslichaam tot gevolg
heeft. Door stapsgewijs te vriezen (bijvoorbeeld 2 uur vriezen en 12 uur rust) treedt een kleinere
temperatuursgradiënt op, waardoor minder water zal toestromen en minder ijslensvorming zal optreden.

3.3.5 Invloed grondeigenschappen op bevriezen van grond

Ervaring met het vriezen van grond is voornamelijk beperkt tot werkzaamheden op relatief kleine diepten.
Het is gebleken dat er bij onderzoek naar het bevriezen slechts naar een paar grondeigenschappen wordt
gekeken, die per project vaak nog verschillend zijn. Belangrijke grondeigenschappen t.a.v. het vriezen zijn
de aanwezigheid van capillairen, fijn materiaal, zoutgehalte en de doorlatendheid (grondwaterstroming).

Bij uitgevoerde projecten is gebleken dat niet al het water in de grond bevriest bij 0 C, maar dat door de
aanwezigheid van capillairen nog water kan bestaan tot ver onder de vorstgrens. De hoeveelheid water is
afhankelijk van zowel de temperatuur als van de verdeling van de capillairen in de grond. Algemeen geldt dat
water in kleinere capillairen bevriest bij lagere temperaturen. Omdat per grondsoort de afmetingen en de
variatie van de capillairen sterk verschilt, zal de hoeveelheid onbevroren water bij bepaalde temperaturen
ook sterk verschillen. Het blijkt dat de draagkracht van de bevroren grond sterk wordt beïnvloed door de
aanwezigheid van vrij water in plaats van ijs. Daarnaast blijkt dat bij toename van de hoeveelheid fijn
materiaal de draagkracht van de bevroren grond afneemt. Dit verklaart men door het hogere gehalte aan
onbevroren water.



Literatuurstudie                                                                                                                             Philip Vreeken

Pagina 42

Naast de capillaire werking is de aanwezigheid van zout ook een oorzaak van vrij water onder het vriespunt.
Door de vriespuntverlagende werking zal bij een gelijke temperatuur en een hoger zoutgehalte er minder
water bevroren zijn. Evenals bij de invloed van de capillairen zal ook hier meer vrij water, en dus minder
ijsvorming, resulteren in een lagere draagkracht van de grond.

In grond met een bepaald zoutgehalte kan bovendien nog een extra verschijnsel optreden. Bij het bevriezen
van het grondwater kan afhankelijk van de grondsoort het zout worden uitgedreven. Hierdoor ontstaat ijs met
een relatief laag zoutgehalte, terwijl het overgebleven water een steeds hoger zoutgehalte krijgt. Dit hogere
zoutgehalte zorgt op zijn beurt weer voor een steeds lastiger te bevriezen hoeveelheid water door het
dalende vriespunt. Bij dit effect is de doorlatendheid van de grond van het grootste belang.

Figuur 3.8 Invloed fijn materiaal op druksterkte in bevroren grond.

De grondwaterstroming mag niet meer energie, in de vorm van ongekoeld water, aanvoeren dan de
vriesinstallatie af kan voeren. Bij een (kwel)stroming van meer dan 2 meter per dag blijkt het niet meer
mogelijk om de grond te bevriezen.

3.3.6 Eigenschappen van bevroren grond

De sterkte van de grond is afhankelijk van de temperatuur, vochtgehalte, grondsoort en kruipeffect. De te
bereiken sterkte is groter dan bij injecteren van de grond en het is zelfs mogelijk om een klein beetje trek op
te nemen. Bij een lagere temperatuur zal de sterkte toenemen, maar de sterkte neemt echter in vrij korte tijd
af door kruip. De druksterkte van bevroren grond heeft bij -4 C een sterkte van ongeveer 2 N/mm2, waarna
het verder sterk van de grondsoort afhangt.

Figuur 3.9 Sterkte van bevroren grond, kortdurende proef.
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De overgang van water naar ijs geeft een volumevergroting van ongeveer 10%. Met deze vrije of
verhinderde uitzetting (ook wel Frost Heave) zal bij het berekeningsproces rekening gehouden moeten
worden. Op de mate van Frost Heave zijn verschillende aspecten van invloed. Het betreft het oorspronkelijke
percentage water en de opbouw van de grond met de bijbehorende grondsoorten. Daarnaast moet rekening
worden gehouden met een eventuele wateruitdrijving of wateraantrekking, waardoor in meer of mindere
mate Frost Heave op kan treden.

Figuur 3.10 Drukopbouw in bevriezende grond als functie van de permeabiliteit.

Bij een cilindervormig ijslichaam tussen twee geboorde tunnels in kan er zowel in de lengterichting (hetgeen
niet  de richting van de voornaamste temperatuursgradiënt is) als radiaal Frost Heave optreden. In de
lengterichting zorgt de uitzetting voor een belasting op en vervorming van de hoofdtunnel. Het meest directe
gevolg van radiale Frost Heave is de gevoeligheid voor zettingen na het ontdooien van het ijsmassief. Een
manier om al te grote spanningen te vermijden is het scheef plaatsen van de vrieslansen, zodat het
ijsmassief zich niet over de lengte van de lans in een keer vormt.

3.3.7 Het ontdooien van het ijsmassief

Het ontdooien van de grond kan geforceerd gebeuren, door toevoeging van energie aan grond/ijs massief,
dan wel niet geforceerd, door slechts te stoppen met vriezen. Het is mogelijk dat er na het bevriezen en
ontdooien zich in de grond een definitieve verandering van de sterkte eigenschappen heeft voorgedaan.
Door de uitzetting van water kunnen verbindingen in de klei verbreken en microscheuren ontstaan.
Grotendeels onbekend is wat de gevolgen van de cyclus zijn op de sterkte-eigenschappen (verweking) en de
stabiliteit. Men verwacht dat de sterkte en stabiliteit na het ontdooien minder zullen zijn dan voor het vriezen.

3.3.8 Kosten bevriezen van grond

Een kosten indicatie van het vriesproces is moeilijk te geven door schaarse informatie, die onderling sterk
verschillend is. Toch kan er gesteld worden dat de soort koudedrager voor de kosten bepalend is.

De vriesinstallatie die gebruik maakt van een zoutoplossing is relatief duur en is voor een langere tijd in
gebruik. Tijdens het vriezen zijn de kosten per tijdseenheid laag. Voor het gebruik van een gas zijn de kosten
per tijdseenheid hoog, omdat er veel duur vloeibaar gas gebruikt wordt. Een kostbare installatie is hierbij
echter niet nodig en door het snellere vriesproces hoeft men het gebruik van gas maar kort toe te passen.

Voor grote projecten is het gebruik van een zoutoplossing waarschijnlijk goedkoper, door het hergebruik van
de koelinstallatie. Bij kleine en kortdurende projecten verdient het toepassen van een gasvormige
koudedrager, vanwege de korte vriestijd, de voorkeur.

In België is een project uitgevoerd waar de kosten bij min of meer verticale vrieslansen tussen de ƒ 500.- en
ƒ 1250.- per strekkende meter vriesbuis bedroegen. Het gebruik van horizontale vrieslansen dreef de kosten
op tot circa ƒ 1750.- per strekkende meter vriesbuis.
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3.3.9 Conclusie bevriezen van grond

Vriezen is een betrouwbare methode om een grondmassief  te vormen; de wand laat nagenoeg geen water
door en de sterkte van bevroren grond is voor het construeren van dwarsverbindingen hoog genoeg.
Onvolkomenheden in het vrieslichaam zijn te verhelpen door de installatie gedurende langere tijd te laten
werken. De inzetbaarheid van deze methode wordt beperkt door het ontbreken van water tussen het
korrelskelet en te grote grondwaterstromingen.

Het tot stand brengen van een vrieslichaam kost veel tijd en geld; beide zijn echter sterk afhankelijk van de
te gebruiken koudedrager.
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3.4 Jetgrouten

3.4.1 Beschrijving jetgrouten

Het onder hoge druk injecteren van grout en tegelijkertijd versnijden van de grond wordt naast jetgrouten ook
wel very-high-pressure-grouting (VHP-grouting) of hogedruk-injectie (HDI) genoemd. Het mengsel van
geërodeerde grond en grout noemt men in engelse publicaties soilcrete [28].

De processen die in de grond optreden zijn: het versnijden van de grondstructuur, het (gedeeltelijk) afvoeren
van de losgesneden grond en het toevoeren van een verhardende specie waardoor een dragend en/of
waterdicht element ontstaat.

Figuur 3.11 Jetgroutproces.

Het jetgroutproces vindt plaats vanuit een boorgat (diameter 100 à 150 mm). Dit boorgat wordt meestal door
middel van spoelboren gemaakt met dezelfde lans waarmee vervolgens de jetgroutkolom wordt vervaardigd.
De injectielans is voorzien van horizontaal gerichte spuitmondjes (nozzles) die een doorstroomopening
hebben van 1.5 à 4.0 mm. Met een zeer hoge druk, tussen de 60 en 80 Mpa, wordt vanuit dit boorgat met
een injectielans (diameter 60 à 120 mm) een vloeistof in de grond gestuwd, beginnend op het diepste punt
van het boorgat. Vanwege de hoge snijenergie erodeert de grond tot op een zekere afstand van het boorgat.
Door de hoge vloeistofdruk wordt de korrelspanning tijdelijk volledig opgeheven en ontstaat een dikke brij.

Door de injectielans te roteren en gelijktijdig langzaam te trekken, wordt een cilindervormige kolom in de
grond gevormd. Ook is het mogelijk om tussen twee boorgaten panelen te formeren; de lans wordt dan
getrokken zonder te roteren zodat in de grond tussen de beide boorgaten een wand (paneel) wordt gevormd.
Een derde mogelijkheid is de lans over een kleine hoek te laten zwenken, zodat een wigvormig massief
ontstaat, het zogenaamde ‘winggrouten’. Deze methode kan gebruikt worden om een aansluiting met een
bestaande constructie te realiseren.

Door de toevoer van water en grout zal het geërodeerde grond-water-mengsel via een ruimte tussen lans en
boorgat afstromen. De hoeveelheid bodemmateriaal dat via het boorgat afstroomt is afhankelijk van de
grondsoort; het achterblijvende materiaal wordt met de toegevoerde grout gemengd en bepaalt in belangrijke
mate de uiteindelijke eigenschappen.

Tijdens het vervaardigen van een kolom is de stabiliteit van het gat verzekerd door de hydraulische overdruk,
het hoge volumieke gewicht van het grout-grond-mengsel en de pleisterende werking van het groutmengsel
op de wand van het gat.
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Figuur 3.12 Typen jetgroutlansen.

In bovenstaande figuur staan de enkelvoudige, tweevoudige en drievoudige lansen afgebeeld.

Met de enkelvoudige lans wordt, met een druk van 20 à 80 Mpa, in niet-samenhangende grond gewerkt. De
verkregen kolomdiameter ligt tussen de 0.4 en 1.0 m.

De tweevoudige lans, met een groutstraaldruk van 20 à 40 Mpa, heeft door het gebruik van een luchtstraal
een groter bereik. Een bijkomend voordeel is de grotere grondafvoer vanwege de opwaartse luchtstroom
(airliftwerking). Bij toepassing in niet sterk samenhangende grond is de kolomdiameter 0.8 à 1.4 m.

Voor het versnijden van de grond is, bij een drievoudige lans, een waterstraal aanwezig. Via een aparte
opening wordt grout als vulmiddel geïnjecteerd met een druk van 2 tot 7 Mpa. Met deze lans kan een
groutkolomdiameter van 0.8 à 2.0 m worden vervaardigd.

Verschillen tussen de drie systemen komen verder naar voren bij o.a. de boorgatstabiliteit,
mengselsamenstelling, bereikte druksterkte en achterblijvende onregelmatigheden (lucht, water of
grondresten).

Jetgrouten is toepasbaar in grondsoorten met een grote spreiding en wordt in mindere mate beïnvloed door
de doorlatendheid. De grenzen ten aanzien van de inzetbaarheid worden bepaald door de aanwezigheid van
vaste klei en grind. Bij te vaste klei kan de jet niet voldoende snijden om een mooi gat te maken en bij grind
loopt het grout weg in de poriën. Het inzetbereik is daarom als volgt: k tussen de 10-10 (klei) en 10-2 m/s
(grind).

De invloedsdiameter van de kolom in een bepaalde grondsoort is afhankelijk van de treksnelheid, druk in de
jetstraal en de keuze van het jetgroutsysteem. Uit onderstaande tabel blijkt dat het inzetbereik van jetgrouten
groot is, maar dat er aan de verschillende systemen wel beperkingen zitten. Als de retourstroom van het
grond-grout mengsel geblokkeerd wordt ontstaat er een overdruk, welke kan leiden tot scheuren in de grond
en heffingen van het maaiveld.

Systeem Grout Lucht water Diameter [m]
MPa MPa MPa Klei Zand Siltige klei Siltig zand Grind

1-fase 25 - 40
40 - 60 - - - -

0.85
0.4 - 0.5
-

0.8 - 0.9
-

0.9 - 1.0
-

2-fase 25 - 40
40 - 60 0.5 - 0.7 - - -

1.7
0.6 - 0.8
-

1.1 - 1.3
-

1.3 - 1.5
-

3-fase 25 - 40
40 - 60 0.5 - 0.7 30 - 40 -

1.4
-
-

0.6 - 1.0
-

1.4 - 1.6
2.0 - 2.3

2.0 - 2.4
2.5 - 2.8

Tabel 3.2 Jetgrout-kolomdiameters.

Een jetgroutkolom kan op enige diepte beneden het maaiveld worden beëindigd. De methode is volledig
trillingsvrij. Bij een kleine h.o.h.-afstand dient een wachttijd (circa 1 dag) te worden aangehouden bij de
vervaardiging van aangrenzende kolommen.

Een belangrijke beperking bij het horizontaal vervaardigen van jetgroutcilinders is de grondwaterdruk.
Wanneer deze te hoog is, ontsnapt het groutmengsel via het gat om de lans heen en treedt er dus geen
menging op.
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3.4.2 Grondeigenschappen bij jetgrouten

De druksterkte van de geformeerde kolom is afhankelijk van de werkwijze, de samenstelling van het
groutmengsel (hoeveelheid cement) en van de grondsoort. Behalve in de uiteindelijke samenstelling van de
verharde kolom, speelt de grondsoort ook een rol met betrekking tot de ontwatering van het groutmengsel: in
zand en grind kan het water sneller uittreden dan in cohesieve grond, resulterend in een hogere eindsterkte.
Ook de luchtinsluitingen (bij de twee- en drievoudige lans) hebben een nadelige invloed op de sterkte.

Vooral de wcf (watercementfactor) is van grote invloed op de uiteindelijke kolom-sterkte.

Figuur 3.13 Sterkte als functie van cementgehalte.

Globaal kan er uitgegaan worden van eindsterkten, voor niet-cohesieve gronden, tussen de 5 en 10
Mpa. Voor cohesieve gronden (inclusief veen) ligt de druksterkte tussen de 1 à 5 Mpa, soms < 1 Mpa.
De inhomogeniteit van de kolommen zorgt voor een grote variatie in sterkte. Bij toepassing van een
enkelvoudige lans kan een lagere sterkte bereikt worden dan bij de twee- en drievoudige lansen.

Over het algemeen wordt voor het vormen van een groutlichaam een snel hardend cement of een
chemische groutsoort gebruikt. Het grout bevat soms vliegas als vulling; het is dan mogelijk om met een
TBM door de kolommen heen te graven. Bij een waterkerende constructie wordt bentoniet aan het grout
toegevoegd, zodat uiteindelijk de waterdoorlatendheid van de losse kolommen in de buurt komt van de 10-10

m/s. In-situ kan de doorlatendheid aanzienlijk groter zijn, als de kolommen elkaar niet voldoende overlappen
en/of niet goed aansluiten op ondoorlatende lagen of constructies. Bij het project Willemsspoortunnel
bedroeg de in-situ waarde van de doorlatendheid hierdoor 10-5 m/s.

3.4.3 Kosten jetgrouten

De kosten per m3 grond liggen in dezelfde orde van grootte als die van chemisch injecteren. Indicatie is als
volgt: vaste kosten bedragen ƒ 50.000.- en per meter kolom ƒ 500.- (bij een diameter van 1.4 m).

3.4.4 Conclusie jetgrouten

Voor het maken van een dwarsverbinding kan de techniek van het jetgrouten zowel horizontaal als verticaal
worden toegepast.

Bij de horizontale toepassing moet echter wel rekening gehouden worden met de retourstroom. Als er toch
voor deze toepassing gekozen wordt, dan dient er een speciale constructie gemaakt te worden ter plekke
van de tunnelwand, waarbij retourstroom mogelijk is zonder dat de tunnel onder loopt. Zonder een speciale
constructie lijkt het gebruik van een enkelvoudige lans, zonder retourstroom, de enige optie.
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Bij jetgrouten in heterogene grond is het moeilijk om enige zekerheid te krijgen over de waterdichtheid van
het massief. Op grote diepte kan een lekkage en uitstromen van zand tot grote problemen leiden, indien
opsporing en reparatie van het gat teveel tijd kosten.



Literatuurstudie                                                                                                                             Philip Vreeken

Pagina 49

3.5 Injectie van grout en chemische oplossingen
Het onder druk injecteren van bijvoorbeeld grout zorgt voor een herstructurering van de ondergrond door het
veroorzaken van scheuren of het verdringen van grond. Bij chemische injectie blijft de oorspronkelijke
korrelstructuur ongewijzigd en worden alleen de poriën gevuld met een verhardende injectievloeistof. Het
spreekt eigenlijk voor zich dat chemische injectie alleen mogelijk is in goed doorlatende grondsoorten. Het
gebruik van injecties kan opgedeeld worden wanneer men kijkt naar het effect dat het op de ondergrond
heeft.

Toepassingen zijn bekend van bijvoorbeeld het opvullen van holtes, verdringen van grond, opvullen van
poriën en verwijderen van grond door een grout mengsel. De laatste toepassing, het jetgrouten, staat elders
in dit hoofdstuk beschreven omdat het als enige ook uitgaat van het verwijderen van grond.

De reden om te injecteren kan daarnaast een verschillende achtergrond hebben. De voornaamste redenen
om te injecteren zijn het compenseren van zakkingen, het remmen van de waterstroming door een massief
en het stabiliseren van gronden. Het compenseren van zakkingen is voor het maken van dwarsverbindingen
slechts gedeeltelijk interessant; een mogelijke toepassing zou het compenseren van een zakking na een
vries-dooi cyclus (verweking van grond) kunnen zijn.

3.5.1 Beschrijving injectiemethoden

Voor het maken van een injectielichaam moeten eerst injectie-elementen geplaatst worden. Hiervoor
bestaan 3 uitvoeringsmethoden, te weten, injectielansen, speciale injectie-elementen en manchetbuizen. Bij
de laatste twee is het mogelijk om het maken van de gaten onafhankelijk van de injectiewerkzaamheden te
laten plaatsvinden. Bij het gebruik van injectielansen werken ploegen die de lansen plaatsen samen met de
injectieploeg, waardoor ze afhankelijk van elkaar zijn.

Figuur 3.14 Overzicht injectiemethoden.

Manchetbuizen worden in voorgeboorde gaten geplaatst of trillend op diepte gebracht en blijven na gebruik
in de grond achter. De ruimte tussen de buis en het gat wordt meestal opgevuld met een suspensie van
cement, bentoniet en water. De injectieopeningen bevinden zich op korte afstand boven elkaar. Elke serie
openingen is voorzien van een rubber manchet waardoor er wel injectievloeistof naar buiten kan, maar niet
naar binnen. Zonder dit ‘ventiel’ zou de vloeistof direct weer teruggepompt worden door het volgende gat.

Als de cement/bentoniet laag verhard is, kan worden begonnen met injecteren. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een ‘double-packer’. Deze zet zich, door middel van een door lucht vastgeklemd profiel, vast in
de buis aan beide zijden van het gat. Onder druk kan nu de injectievloeistof de grond in geperst worden.
Deze manier maakt het mogelijk om gat voor gat te injecteren en wordt ook wel tube-à-manchette genoemd.
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Figuur 3.15 Uiteinde van injectielans.

Een ondergrond is nooit volledig homogeen en maakt daardoor het injectieproces moeilijk beheersbaar.
Doordat de vloeistof altijd de weg van de minste weerstand zoekt kan het voorkomen dat alleen de
doorlatende lagen geïnjecteerd zijn en de slecht doorlatende lagen minder of niet. Zekerheid over het
volledig gesloten zijn van een grondmassief is dus niet te geven.

Compenseren van zakkingen

Bij zakkingcompenserende injecties zijn twee methoden te onderscheiden:

- Methode waarbij de grond eerst wordt gescheurd en daarna verdrongen door het inpersen van een goed
vloeibaar groutmengsel, squeeze grouting genaamd.

- Methode waarbij de grond wordt opgespannen door het inpersen van een droog en stug groutmengsel,
compaction grouting genaamd.

Squeeze grouting kan gedefinieerd worden als: ”Het met een zodanige druk inpersen van grout langs
scheuren, laagscheidingen en/of vlakken met lage sterkte dat de grondlagen weggedrukt worden”. De
methode is geschikt voor het verhogen van de draagkracht van de grond en het corrigeren van scheefstand
van gebouwen. In de ondergrond ontstaan door de hoge injectiedruk wijdvertakte scheuren en lenzen die
opgevuld zijn met specie. De grondspanningen nemen hierbij toe. Behalve het compenseren van zakkingen
hebben de injecties tot gevolg dat de eigenschappen van de grond verbeterd worden. Loskorrelige grond
wordt verdicht, cohesieve grond geconsolideerd, versterking van de grond door aanwezigheid van verharde
geïnjecteerde lenzen en verandering van consistentie van cohesieve grond (klei). Injectiedrukken variëren
van 0.3 tot 15 Mpa, afhankelijk van de ondergrond.

Compaction grouting kan gedefinieerd worden als: ”Het injecteren van een aardvochtige specie (zetmaat <
25 mm) met doorgaans een voldoende hoeveelheid silt ten behoeve van de plasticiteit en een voldoende
hoeveelheid zand ten behoeve van de sterkte. Het mengsel penetreert over het algemeen niet in de
grondporiën, maar verdringt, als een homogene massa, de grond in zekere mate. Grond met een lage
dichtheid wordt hierdoor verdicht en/of bouwwerken ondergaan hierdoor een rijzing”. Als injectiemengsel
wordt vaak een cementgrout gebruikt: fijn zand, portland cement (circa 12%) en water. De eigenschappen
van het mengsel worden zo gekozen dat het niet makkelijk wegvloeit. Het mengsel bezit een hoge
schuifsterkte en hoge viscositeit. Injectiedrukken variëren van 0.3 tot 7.0 Mpa. Vooral een ondergrond van
fijn zand en silt leent zich goed voor deze manier van grouten.

Bij beide grouting-methoden worden vaak verbuisde boorgaten Ø 50 mm. gebruikt. Om te voorkomen dat er
een opening naar het maaiveld ontstaat, dient de ruimte tussen de verbuizing en de grond te worden
dichtgezet met bijvoorbeeld een bentoniet-cement-mengsel.

Voor zover bekend is er in Nederland geen ervaring met deze manieren van grouten, op een klein project in
Rotterdam en een proefproject na.
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Injectie t.b.v. grondstabilisatie en reductie van grondwaterstroming

Bij de injectiemethoden die tot doel hebben om de grondwaterstroming te reduceren en de grond te
stabiliseren is vooral de korrelverdeling van belang, aangezien de korrelstructuur niet ongewijzigd blijft.
Waterremmende injecties, een over het algemeen niet uithardende gel, worden gebruikt voor het vormen
van een afsluitende laag die het waterbezwaar verminderen. Bij stabiliserende injecties is het doel om de
korrels onderling te verkitten, waardoor een steenachtig massief ontstaat dat als grondkering kan dienen of
een funderingsbelasting kan overbrengen.

In hoofdlijn kunnen de injectievloeistoffen worden opgedeeld in drie groepen:

- Suspensies, bijvoorbeeld een oplossing van cement en water.
- Emulsies, bijvoorbeeld mengsels van bitumen en water.
- Oplossingen die componenten bezitten die volledig in een vloeistof (water) zijn opgelost, bijvoorbeeld de

silicaat-grouten.

Binnen de drie groepen kan men heden uit zeer veel verschillende stoffen en combinaties kiezen. Iedere stof
is op een andere manier chemisch actief, heeft een specifiek werkgebied en is van andere
grondeigenschappen afhankelijk. Toch kan men stellen dat vooral de grouten, cementen, silicagels
(waterglas), polymeren en harsen veel toegepast worden. De doorlatendheid van de grond is in de meeste
gevallen het criterium waarop de keuze tussen de verschillende materialen gebaseerd is.

3.5.2 Kosten injectiemethoden

Voor squeeze en compaction grouting is door het ontbreken van ervaring geen kostenindicatie mogelijk.

Een indicatie voor de injectie van verschillende stoffen zijn als volgt: waterglas, micro cement en
cementgrout liggen tussen de ƒ 400.- en ƒ 750.- per m3 geïnjecteerde grond en het gebruik van polymeren
en harsen ligt tussen ƒ 1000.- en ƒ 1400.- per m3.

Uit verschillende recente bronnen valt voor waterremmende injecties een gemiddelde van ƒ 950.- per m3  af
te leiden en voor stabiliserende werken ƒ 1500.- per m3.

3.5.3 Conclusie injectiemethoden

Squeeze en compaction grouting zijn door het gebruik van de hoge drukken en daardoor bewegende grond
niet geschikt voor toepassing in de buurt van tunnels, indien deze al aangelegd zijn. De methode is min of
meer geschikt voor het verbeteren van grond, voordat men het boren van de tunnels is gestart.

Bij injectie, met als doel de waterstroming te reduceren of de stabiliteit te verhogen, is de doorlatendheid van
de ondergrond bepalend voor de keuze van het te gebruiken materiaal. Een belangrijk aspect bij het
injecteren is de controle die er heerst bij het proces. Homogeniteit en doorlatendheid zijn hierbij de
belangrijkste factoren. Aangezien veel injectievloeistoffen een toxisch karakter hebben moet er bij de keuze
van de vloeistof gekeken worden naar de eventuele gevolgen hiervan.

Een grondsoort met een doorlatendheid van 10-3 à 10-4 m/s is makkelijk te injecteren. Bij grond met een
doorlatendheid van 10-5 à 10-6 m/s is injectie nog enigszins mogelijk en bij een doorlatendheid van 10-7 m/s
wordt het erg lastig. De sterkte die men door te injecteren kan bereiken is afhankelijk van de te gebruiken
methode en kan oplopen tot 50 N/mm2.

Injectie in heterogene bodems maakt het moeilijk om zekerheid te krijgen over de dichtheid van het massief.
Opsporing en reparatie van lekken is noodzakelijk vanwege het gevaar voor uitspoelen van de
achterliggende grond.
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3.6 Kalk/cement kolommen

3.6.1 Beschrijving constructie kalk/cement kolommen

Kalk/cement kolommen zijn relatief sterke en stijve elementen in slappe cohesieve grond die zijn geformeerd
door kalk en/of cement met de ondergrond te mengen. Doorgaans worden deze kolommen niet
geconstrueerd in niet-cohesieve gronden [29].

De methode is midden 70-er jaren ongeveer gelijktijdig in Zweden en Japan ontwikkeld. Bij de Zweedse
methode worden de kolommen geïnstalleerd door een buis, voorzien van een mengblad, in de grond te
boren. De cohesieve grond wordt hierbij losgewoeld. Nadat de buis op diepte is, wordt van onderuit met
behulp van luchtdruk ongebluste kalk ingebracht. Tegelijkertijd wordt de buis langzaam opgetrokken (<25
mm/omwenteling), waarbij de roterende beweging van de avegaar zorgt voor een goede menging van de
kalk met de grond. De hoeveelheid kalk die in de kolom wordt geperst is afhankelijk van de grondsoort en
het watergehalte.

In Japan staat de techniek bekend als Deep Mixing Method en wordt gebruik gemaakt van kalk en/of
cement. Er zijn mixers gebouwd met meerdere roerijzers naast elkaar, waarvan de mengbladen elkaar
gedeeltelijk overlappen. Met drijvend materieel, waarbij 8 simultaan werkende roerijzers zijn toegepast, zijn
kolommen in de ondergrond aangebracht. Door het gebruik van overlappende mixers wordt een betere
menging verkregen, hetgeen vooral van belang is als cement met de ondergrond moet worden gemengd.

Er kunnen ook kalkpalen worden vervaardigd door een buis met een gesloten punt in de grond te heien. Na
het vullen van de buis met brokken ongebluste kalk wordt de buis getrokken, waarbij de kalk met een
valgewicht wordt verdicht. Ervaring met deze methode is opgedaan in o.a. China en Japan.

Tenslotte is er een systeem waarbij de kalkkolommen worden geformeerd door een kalkmengsel in de
ondergrond te injecteren via boorgaten (o.a. UK en USA).

Figuur 3.16 Aanbrengen kalkkolom, Zweedse methode

De materialen die men bij de verschillende methoden gebruikt zijn vaak opgebouwd uit mengsels van CaO
(fijngemalen ongebluste kalk), gebluste kalk, cement, gips, vliegas en bentoniet in verschillende
verhoudingen. De samenstelling van de mengsels wordt vaak specifiek aan de grond, die men ter plekke
aantreft, aangepast.

De werking van de kalk/cement kolommen berust op de binding van vrij water, waarbij vaak een aanzienlijke
volumevergroting optreedt, samenklontering en reacties tussen klei en kalk. Voorwaarde voor het kunnen
toepassen van kalk/cement kolommen is de aanwezigheid van water en een kleigehalte van ten minste 20%.
Uit het met succes toepassen van deze kolommen in een havenbekken kan geconcludeerd worden dat het
zoutgehalte van weinig invloed is.
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De kolomdiameters, die men met deze methoden verkrijgt, variëren van 0.5 tot 1.8 meter. Bij het gebruik van
ongebluste kalk is de waterdoorlatendheid toegenomen, terwijl bij het gebruik van cement de
waterdoorlatendheid juist afneemt. Door het naast elkaar plaatsen van kolommen kan ondergronds een
wand worden opgebouwd, waarvan de waterdichtheid sterk afhangt van de homogeniteit van de grond en de
toegepaste nauwkeurigheid.

Figuur 3.17 Aanvangssterkte (na 14 dagen) versus grondsoort.

De te bereiken sterkte is sterk afhankelijk van de grondsoort en in mindere mate van het watergehalte; bij
toenemend watergehalte daalt de sterkte.

3.6.2 Kosten kalk/cement kolommen

Doordat er in Nederland geen ervaring met deze methode is, zijn de kosten moeilijk in te schatten.
Gebaseerd op buitenlandse ervaringen kan verwacht worden dat de methode net iets goedkoper is dan
jetgrouten.

3.6.3 Conclusie kalk/cement kolommen

Voor wat de constructie van dwarsverbindingen betreft kan geconcludeerd worden dat het maken van
kalk/cement kolommen weinig geschikt is. In Nederland zijn geen toepassingen van kalkkolommen bekend.
De waterdichtheid van een enkele kolom is goed te beïnvloeden, het waterdicht maken van een wand,
opgebouwd uit meerdere kolommen naast elkaar, is zeer moeilijk. Kalk/cement kolommen worden eigenlijk
altijd vanaf het maaiveld in een slappe cohesieve laag aangelegd; dit beperkt de toepasbaarheid voor het
maken van dwarsverbindingen sterk.
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4 Constructie van dwarsverbindingen

4.1 Inleiding
Bij de constructie van dwarsverbindingen kan men gebruik maken van verschillende soorten
grondverbetering, tunnellining, graafmethoden, etc. Daarnaast kan er gekozen worden voor het graven en
verbeteren van grond vanaf het maaiveld of vanuit een geboorde tunnel. Opgemerkt moet worden dat
natuurlijk niet alle methoden met elkaar te combineren vallen; bij het boren van een dwarsverbinding met
een kleine TBM bestaat de lining uit stalen of betonnen segmenten en wordt er vanuit de tunnel gestart met
boren.

Naast al eerder gebruikte technieken wordt er ook aandacht besteed aan enkele nieuwe ideeën voor het
maken van een dwarsverbinding vanuit een bestaande tunnel. Het op de bestaande manieren maken van
een verbinding is namelijk op dit moment nog erg risicovol en kostbaar.

4.2 Beoordeling van constructiemethoden
Bij het literatuuronderzoek zijn een aantal punten naar voren gekomen die kunnen helpen bij het beoordelen
van de verschillende constructiemethoden ten opzichte van elkaar. Zij geven de (Nederlandse)
omstandigheden, waaronder de verbinding gebouwd moet worden.

- Grondgesteldheid en inzetbaarheid
Elders in dit verslag staat wat men in de Nederlandse bodem kan aantreffen. Er moet rekening
gehouden worden met een zand, klei en veen bodem met een hoge grondwaterstand.
Ondersteuning van het graaffront of grondverbetering zal altijd nodig zijn.

- Vorm en ligging
Het minimale profiel van vrije ruimte is 1.5 bij 2.1 m. Om ruimte te bieden voor branddeuren en
andere voorzieningen bedraagt de buitendiameter bij een ronde doorsnede al gauw 3.5 m. Het niveau
van de vloer van de dwarsverbinding moet gelijk zijn aan het niveau van het looppad in de tunnel. De
onderkant van de dwarsverbinding komt daardoor circa 2 m hoger te liggen dan de onderkant van de
tunnel.

- Invloed op maaiveld
De mogelijkheden om vanaf het maaiveld bouwactiviteiten te ondernemen zijn vaak beperkt. De
reden om voor een geboorde tunnel te kiezen is vaak gebaseerd op het ontbreken van bouwruimte
op het maaiveld en de aanwezigheid van water of natuurgebieden.

- Boorproces
Tijdens de constructie van de dwarsverbindingen mag de voortgang van de TBM niet belemmert
worden. De beschikbare ruimte is hierdoor uitermate beperkt.

- Bouwveiligheid
De veiligheid van de werkers mag niet in gevaar komen tijdens de bouw. De risico’s op onderlopen of
instorten dienen tijdens het werk beperkt te worden.

- Flexibiliteit
Tijdens het boren van de hoofdtunnel moeten er aangepaste segmenten geplaatst worden, omdat de
bouwmethoden van de dwarsverbindingen plaatselijk extra eisen stellen. Het plaatsen van
segmenten kan in lengterichting tot grote verschillen leiden in de plaats van de openingen voor de
dwarsverbindingen. Aangezien de verbinding toch goed moet aansluiten op de tunnel, moet de
bouwmethode een bepaalde mate van flexibiliteit hebben om deze fout te compenseren.

- Bedrijfszekerheid
Het bouwen ven de dwarsverbindingen gebeurt diep onder de grond en de handelingen die bij de
verschillende bouwmethoden nodig zijn, zijn niet altijd controleerbaar. Het is dus van belang dat
de gekozen methode bedrijfszeker is om kansen op fouten en ongevallen te minimaliseren. De
bedrijfszekerheid kan vergroot worden door een beproefde methode te gebruiken.

- Kosten
De kosten voor het bouwen van de dwarsverbindingen moeten zo laag mogelijk worden gehouden
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4.3 Onderverdeling bouwmethoden

Bij de bestaande en nieuwe constructiemethoden, beschreven in paragraaf 4.4, staat men iedere keer voor
de keuze van een aantal ‘bouwaspecten’. Onderstaand worden deze aspecten, te weten: grondverbetering,
locatie van ontgraven/bouwen, locatie grondverbetering en de bouwvolgorde, behandeld.

Grondverbetering
De grondverbeteringsmogelijkheden (vriezen, jetgrouten, injecteren en kalk/cement kolommen) staan
beschreven in hoofdstuk 3.

Locatie van ontgraven/bouwen/grondverbetering
Wanneer er geen bezwaar is tegen bouwactiviteiten vanaf het maaiveld, kunnen er een groot aantal
bestaande en beproefde constructiemethoden toegepast worden. Vanuit de tunnel kan ontgraven en
gebouwd worden als er op het maaiveld geen bouwterrein aangelegd kan of mag worden. Grondverbetering
kan vaak zowel vanaf het maaiveld (vertikaal) als vanuit de tunnel (horizontaal) worden toegepast.
Combinatie van activiteiten vanaf het maaiveld (grondverbetering) en vanuit de tunnel (ontgraving) is een
mogelijkheid die minder beslag op het maaiveld legt.

Bouwvolgorde
De verschillende bouwactiviteiten kunnen in de tijd in verschillende volgorden plaatsvinden. Het is niet
noodzakelijk om eerst de hoofdtunnel te boren en dan pas de grond te verbeteren voor constructie van de
dwarsverbindingen. De TBM kan zich een weg boren door ongewapend beton, indien deze niet te sterk is.
De constructie van de dwarsverbinding kan zelfs in een enkel geval (caisson-variant) voor het boren van de
tunnel plaatsvinden.
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4.4 Constructie van dwarsverbindingen

4.4.1 Bestaande methoden

De bestaande methoden voor het maken van een dwarsverbinding kunnen onderverdeeld worden in
bouwactiviteiten die plaatsvinden vanaf het maaiveld en vanuit de tunnels. Beide soorten activiteiten kunnen
verder onderverdeeld worden in specifieke methoden en constructies.

4.4.1.1 Vanaf het maaiveld

Bouwkuip

Wanneer het toegestaan en mogelijk is om op het maaiveld een bouwterrein in te richten, kan de
dwarsverbinding in een bouwkuip gebouwd worden. Om normaal te kunnen werken moet de kuip zowel
grond- als waterkerend zijn. Voor het maken van een bouwkuip zijn verschillende mogelijkheden t.a.v. de
wanden, vloer en hulpmiddelen voorhanden. Dam-, diep- en combiwanden kunnen gecombineerd worden
met een waterdichte vloer. Het waterdicht krijgen van de vloer kan bereikt worden door het storten van
onderwaterbeton, een natuurlijk afsluitende laag en een injectielaag (grout). De wanden van de kuip dienen
gesteund te worden met behulp van stempels of ankers.

Het is mogelijk om de bouwkuip eerst aan te leggen en vervolgens gedeeltelijk met een TBM te doorboren of
de bouwkuip vlak naast een geboorde tunnel aan te leggen. In het laatste geval zal er een waterdichte
verbinding tussen de kuip en tunnel aangebracht moeten worden.

In de bouwkuip kan er alleen vanaf het maaiveld een vloer tussen de wanden aangebracht worden. Na het
ontgraven van de kuip is de aansluiting (door middel van grondverbetering) met een tunnel, die niet door de
wand heen is geboord, te maken vanuit de kuip of de tunnel zelf. Na de constructie van de dwarsverbinding
kan de grond weer worden aangebracht tot maaiveld niveau.

Figuur 4.1 Bouwkuip.

Opgemerkt moet worden dat door de grote diepteligging van de tunnel de kosten van de bouwput hoog
zullen zijn en dat door de tijdelijke functie van de kuip er een hoop werk voor een kleine verbinding wordt
gedaan. Het werken vanaf het maaiveld zorgt er echter wel voor dat in het geval van problemen, bij
bijvoorbeeld de waterdichtheid van de aansluiting, er beter ingegrepen kan worden.

Caisson

De dwarsverbinding wordt gemaakt in de vorm van een doos die voorzien is van een snijrand. Door onder
verhoogde luchtdruk onder de doos te ontgraven kan de doos op de juiste diepte gebracht worden zonder
wateroverlast. Tijdens het zakken wordt op het caisson een rand aangebracht waarbinnen de grond weer
aangevuld wordt; hierdoor wordt de grond rondom minder verstoord. Smering van de zijkanten met bentoniet
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maakt het zakken makkelijker. Na het eventueel aanbrengen van grondverbetering kan uitbouwen
plaatsvinden en de dwarsverbinding verder afgebouwd worden.

Het is mogelijk om eerst het caisson aan te leggen en vervolgens gedeeltelijk met een TBM te doorboren of
het caisson vlak naast een geboorde tunnel aan te leggen. In het laatste geval zal er, net als bij een
bouwkuip, een waterdichte verbinding tussen caisson en tunnel aangebracht moeten worden.

Het plaatsen van een caisson of het maken van een kuip nabij een geboorde tunnel zorgt voor verstoring
van de grond en eventuele veranderingen in de spanningen in de tunnellining.  Het doorboren van een
caisson kan daarentegen voor verdraaien, kantelen of verplaatsen zorgen.

Bij dwarsverbindingen op grote diepte kan het aanwezig zijn van mensen bij het ontgraven van de grond
problemen opleveren en zal er naar andere mechanische ontgravingsmethoden uitgeweken moeten worden.

Figuur 4.2 Caisson.

4.4.1.2 Vanuit de tunnel

Het bouwen van dwarsverbindingen vanuit de geboorde tunnels is in Nederlandse grond  eigenlijk niet te
doen zonder eerst grondverbetering toe te passen. De grond bezit niet genoeg sterkte en is bovendien
verzadigd met water. Eerder in dit verslag is geschreven over de mogelijkheden die beschikbaar zijn voor het
verbeteren van de grond.

Het grote probleem bij het maken van de verbindingen is enerzijds de waterdichtheid en sterkte van het
grondmassief en anderzijds de manier waarop deze door de tunnellining moet worden aangelegd. Door het
maken van allerlei openingen in de gesegmenteerde lining verzwakt men deze plaatselijk.

Het aanbrengen van de grondverbetering kan vanuit de tunnel of vanaf het maaiveld plaatsvinden.
Daarnaast kan men vanaf het maaiveld de verbetering voor de passage van de TBM aanbrengen of direct
aansluitend naast de tunnellining.

In dit stuk wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan het graven met een open front, het persen van
dwarsverbindingen, het boren met een kleine TBM en de buizenmethode.

Open front

Na de grondverbetering hoeft de grond niet de vereiste eindsterkte en waterdichtheid te hebben. Het moet
echter in ieder geval voldoende zijn om met de NATM zonder wateroverlast te kunnen ontgraven. De NATM



Literatuurstudie                                                                                                                             Philip Vreeken

Pagina 58

kan het graaffront tijdelijk ondersteunen, waarna de definitieve lining aangebracht wordt. NATM is afhankelijk
van grond met enige standtijd, in dit geval verkregen door de grondverbetering. Door tijdens het gefaseerd
ontgraven steeds een nieuw deel van de definitieve lining een stukje verder aan te brengen is het mogelijk
zonder ondersteuning in de vorm van een schild te ontgraven. In dit geval bestaat de lining dus uit meerdere
lagen.

Figuur 4.3 Open front ontgraving.

Indien niet voor het vriezen wordt gekozen als grondverbeteringstechniek is het raadzaam om extra
voorzieningen in de tunnelwand aan te brengen, zodat een extra laag grondverbetering aangebracht kan
worden als er nog een lek zit.

Opgemerkt moet worden dat de NATM een risicovolle constructiemethode is. Er hebben zich in het verleden
veel problemen en instortingen voorgedaan, doordat er zich onregelmatigheden in de grond bevonden of
door plaatselijk andere grondeigenschappen. Daarnaast is door het toepassen van grondverbetering én de
NATM deze constructie methode kostbaar bij het bouwen van lange tunnels.

Het is mogelijk een open front zonder grondverbetering toe te passen door onder luchtdruk te werken. Er
ontstaan echter de nodige problemen, waaronder gevaar voor blow-out en het moeten gebruiken van een
druksluis met duikers, die deze methode niet makkelijk bruikbaar maken.

Persen van dwarsverbindingen

 Figuur 4.4 Persen van dwarsverbinding.
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In de wand van de hoofdtunnel moet een speciaal element worden aangebracht, groot genoeg om de
geperste ringen door te laten. Grondverbetering kan zowel vanuit de tunnel als vanaf het maaiveld worden
aangebracht. De vriestechniek is in dit geval minder geschikt omdat de lansen daarin achterblijven. De grond
hoeft slechts over een korte lengte verbeterd te worden (dichtblok) omdat de ringen onderling waterdicht zijn.
De persconstructie en de constructie die de afzetkrachten overbrengt mogen het boorproces van de TBM
niet onderbreken, ondanks dat de krachten over een groot oppervlak overgebracht moeten worden.  De
boormachine aan de kop van de persbuis ontgraaft de grond en wordt door de persconstructie tot in het
tweede dichtblok geperst. De methoden om het front stabiel te houden zijn het slurry-schild en EPB-schild.

Het trekken van de boormachine is ook mogelijk. Hierbij wordt een hogere nauwkeurigheid behaald, omdat
de machine naar de juiste plek getrokken wordt. Een pilotboring voor het trekelement dient nauwkeurig
uitgevoerd te worden. In beide gevallen kan de installatie opnieuw gebruikt worden voor andere
dwarsverbindingen.

Hoewel er in Nederland ervaring bestaat met het persen van leidingen en tunnels van deze diameter zorgt
de methode hier voor extra problemen. De voornaamste problemen bij deze manier van construeren zijn het
goed op de grond overbrengen van de perskrachten en de ruimte die door de installatie wordt ingenomen. Er
komen erg hoge krachten op een gesegmenteerde tunnellining te staan. De verplaatsingen en vervormingen
van segmenten zorgen daardoor waarschijnlijk voor o.a. lekkages.

TBM

Figuur 4.5 TBM.

Het gebruik van een TBM, in plaats van een persinstallatie, verschilt weinig. De vijzels zitten in dit geval
direct achter de boorkop en niet bij de afzetconstructie. Daarnaast bestaat de lining van de dwarsverbinding
uit gesegmenteerde ringen, terwijl de ringen bij de persconstructie uit één stuk gemaakt zijn. Nadeel is dat
de ringen in een erg kleine ruimte opgebouwd moeten worden.

Buizenmethode

Het idee achter de buizenmethode is het creëren van een ronde stalen lining, door buiselementen in een
ronde vorm te persen. De buiselementen zijn eventueel onderling verbonden door vooraf aangebrachte
sloten.

Bij het boren van de tunnel dienen in de lining speciale segmenten geplaatst te worden. Enerzijds moet er
een opening met de grootte van het profiel van vrije ruimte gemaakt kunnen worden en anderzijds moet het
mogelijk zijn om de buizen, met eventueel een boorkop, door de lining  heen te kunnen steken in een
achterliggende ondergrond waarin geen grondverbetering is toegepast. De buizen dienen in een boog
geplaatst te worden door een boor- of persmachine.

De buizen worden door middel van vooraf aangebrachte sloten met elkaar verbonden. Om de totale afstand
naar de andere tunnel te kunnen overbruggen moeten de buizen deelbaar kunnen zijn. De buizen blijven
achter in de grond en worden met beton gevuld, ter versteviging van de lining. Het aanbrengen van
grondverbetering rond de buizen is noodzakelijk omdat de sloten niet gegarandeerd waterdicht zijn. Het
aanbrengen van die verbetering kan eventueel vanuit de buizen gebeuren. Na het openen en ontgraven van
de dwarsverbinding kan deze afgewerkt worden.
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Figuur 4.6 Fasering buizenmethode.

Door het trekken van de buizen kan een grotere nauwkeurigheid verkregen worden, maar maakt het boren
van een trekelement noodzakelijk. Voor de grondverbeteringsmethode heeft de vriestechniek de voorkeur
vanwege de mogelijkheid om door te vriezen bij een lekkage.

4.4.2 Nieuwe methoden

Er bestaan een tweetal nieuwe constructiemethoden, te weten de ringmethode en groutboog met horizontaal
meer-fasen jet-grouten methode, voor het maken van dwarsverbindingen vanuit de tunnels. De ideeën voor
deze nieuwe technieken zijn gedeeltelijk tijdens afstudeerstages ontstaan, ze zijn nog nooit in de praktijk
getoetst of uitgevoerd. Dat de nieuwe technieken zich allemaal richten op het construeren van
dwarsverbindingen vanuit de tunnels geeft aan dat de bestaande technieken, toegepast vanaf het maaiveld,
voldoende ontwikkeld en beproefd zijn. Vooral door het niet toestaan of mogelijk zijn van bouwactiviteiten
vanaf het maaiveld en door het onbetrouwbaar en duur zijn van de grondverbeteringstechnieken is men op
zoek naar nieuwe constructie-methoden, die men kan  toepassen vanuit de tunnels.

Ringmethode

De ringmethode is, volgens de bedenker, een nieuwe, veilige en goedkope methode, ontwikkeld voor het
bouwen van dwarsverbindingen vanuit een geboorde tunnel. Door met behulp van een ring een lining in de
grond aan te brengen, is het mogelijk om op een snelle manier, zonder grondverbetering, de
dwarsverbinding te bouwen. De ringmethode als geheel is nog nooit toegepast in de praktijk en vele
onderdelen zijn nog niet definitief uitgewerkt [49].

Het doel van de methode is het in de grond creëren van een lining die, zonder verdere maatregelen, veilig te
ontgraven en af te werken is. Hierdoor kan op een snelle en voor de werkers veilige manier een
dwarsverbinding gebouwd worden. Dit gebeurt door een ring, met een diameter van ongeveer 3.6 m, een
dikte van 20 cm en een lengte van 75 cm, over bijvoorbeeld een lengte van 10 m door de grond te trekken.
Aan de voorkant van de ring wordt grond ontgraven. De ruimte die hierdoor achter de ring ontstaat wordt
opgevuld met een steunvloeistof tussen twee folielagen. Deze schil houdt het gecreëerde gat open tijdens
het trekken van de ring. Nadat de steunvloeistof vervangen is door beton kan de grond binnen de schil veilig
worden verwijderd.

Voor deze methode moeten een aantal stappen worden ondernomen, opdat de dwarsverbinding zonder
problemen gebouwd kan worden.

- Plaatsen speciale segmenten
Tijdens het bouwen van de hoofdtunnels worden rond de plaats van de toekomstige
dwarsverbindingen in 5 ringen speciale stalen segmenten aangebracht. De krachten worden hierdoor
beter opgevangen en de rand is rond de omtrek van de dwarsverbinding beter te verwijderen.

- Aanbrengen trekkabels
Vanuit de ontvangstbuis worden kabels naar de andere buis gebracht. Door eerst te boren en
vervolgens de kabels terug te trekken kunnen de kabels worden aangebracht. Moffen in de lining van
de dwarsverbinding zorgen ervoor dat het water buiten blijft.

- Aanbrengen ring en drukkamers
In beide tunnels wordt een drukkamer geplaatst, die door middel van bouten aan de tunnel wordt
vastgezet. De ring is buiten de tunnel in de drukkamer geplaatst en wordt samen met de kamer aan
de startkant bevestigd. Aan de ontvangstkant zit op de drukkamer een trekinstallatie. De drukkamers
worden onder luchtdruk gezet, zodat de tunnelwand zonder wateroverlast over de volle omtrek van
de dwarsverbinding geopend kan worden.
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Figuur 4.7 De ringmethode.

- Openen rand
In beide hoofdtunnels kan nu de wand geopend worden. Rond de omtrek van de dwarsverbinding
wordt een cirkelvormige opening in de wand van de hoofdtunnel gemaakt met een dikte van 22 cm.
Tijdens het openen van deze rand wordt in de drukkamer een bekisting aangebracht die de
drukkamer met de deksel verbindt, zodat het trekproces kan worden gestart en de deksel binnenin de
ring op de juiste plaats blijft. Tegelijkertijd wordt de groutlaag buiten de tunnel verwijderd en de ring
aan de trekkabels gekoppeld. Aangezien de leidingen al vooraf aan de drukkamer en de ring zijn
bevestigd, kan begonnen worden met trekken, zodra de druk achter de ring tussen de folielagen
opgebouwd is.

Figuur 4.8 Aanbrengen ring en drukkamers.

- Trekken van de ring
Tijdens het trekken wordt aan de voorkant van de ring met behulp van hydro-jets de grond ontgraven
en via leidingen afgevoerd. Achter de ring ontstaat hierdoor een ruimte. Deze ruimte wordt
opengehouden met behulp van twee folielagen met daartussen een steunvloeistof. Het folie dat
opgevouwen zit in de ring wordt tijdens het trekken in de grond ontvouwen, waarna de steunvloeistof
vanuit de drukkamer de schil ingeperst kan worden. De aan- en afvoer van de benodigde vloeistoffen
vindt plaats door leidingen die achter de ring aan getrokken worden en van buiten de drukkamer
doorgevoerd worden. Onderin de schil bevinden zich langwerpige drukkussens die de moot grond
binnenin ondersteunen.

- Vervangen van steunvloeistof door beton
Zodra de ring aan de overkant is, kan begonnen worden met het vervangen van de steunvloeistof
door beton. Door eerst de drukkussens te vullen en vervolgens de ruimte hiertussen, wordt de moot
grond op de juiste plek gehouden. Het beton wordt gestort tijdens het terugtrekken van
betonleidingen die met de ring meegevoerd zijn.
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- Losmaken drukkamers
Om vervorming van de hoofdbuizen na het verwijderen van de drukkamers tegen te gaan, wordt er
rond het gat in de lining van de hoofdbuis een verstijving aangebracht. Vervolgens wordt de
binnenbekisting verwijderd en de lining van de dwarsverbinding wordt doorgesneden.

- Uitgraven en afwerken dwarsverbinding
De drukkamers worden met een deel van de schil afgevoerd en kunnen schoon- en klaargemaakt
worden voor de volgende dwarsverbinding. De dwarsverbinding wordt aan de tunnel gekoppeld. De
deksel kan vervolgens worden verwijderd. Het water binnen de moot grond moet eerst worden
weggepompt, zodat er geen wateroverlast ontstaat. Tijdens het uitgraven van de tunnel wordt een
tweede lining geplaatst. Door het gefaseerd uitgraven en plaatsen van de lining wordt de schil direct
ondersteund. Zodra de tweede lining volledig in de tunnel is aangebracht kan de tunnel worden
afgewerkt.

Groutboog met horizontaal meer-fasen jet-grouten

Het maken van een groutboog is vergelijkbaar met het maken van een verbeterd grondlichaam (d.m.v. de
buizenmethode), maar door het gebruik van een meer-fasen jet-grout systeem is de groutboog beter.

Onder horizontaal meer-fasen jet-grouten wordt verstaan: het horizontaal toepassen van 2- en 3- fasen jet-
grouten. In tegenstelling tot het 1-fase systeem wordt er bij een meer-fasen systeem grond ontgraven,
waarbij er een retourstroom langs de buis ontstaat, waarin de grond afgevoerd wordt. Uit het onderzoek naar
grondverbetering is naar voren gekomen, dat bij het gebruik van een meer-fasen systeem een grotere
sterkte en een grotere invloedsdiameter bereikt kan worden.

Het controleren van de retourstroom is dus van belang bij het horizontaal jet-grouten met een 2- of 3-fasen
systeem. Dit is mogelijk door voor de afvoer van het grond/water mengsel een extra buis te gebruiken, die
om de bestaande buis van de groutinjectie valt.

Figuur 4.9 Horizontaal 3-fasen jet-grouten.

De druk van het mengsel is hoog, waardoor het vrij eenvoudig is om dit af te voeren via de buis, door middel
van een pomp. Om het draaien van de jet-buis mogelijk te maken zonder dat deze gaat lekken, moet er een
speciale constructie rond de buis worden geplaatst die het water keert. Om een waterkerend lichaam te
maken kan er bentoniet aan de grout worden toegevoegd, die de waterdichtheid van het groutlichaam
verhoogt.

De fasering valt grofweg in drieën uiteen: de plaatsing van een aangepaste lining in de hoofdtunnel, het
aanbrengen van groutlichamen en het ontgraven en afwerken van de dwarsverbinding.

Er zal een aangepaste lining geplaatst moeten worden, zodat de buizen voor het jet-grouten door de wand
gestoken kunnen worden en er een gat in de lining gemaakt kan worden, ter grootte van het vereiste profiel
van vrije ruimte. Het plaatsingsverschil van de aangepaste lining kan voor een deel worden opgenomen door
de buizen scheef aan te brengen en voor een deel door de binnendoorsnede van het gemaakte lichaam.
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Figuur 4.10 Aanbrengen van de groutlichamen.

Voor het aanbrengen van de groutlichamen worden de buizen in de grond geboord of gespoeld. Vervolgens
wordt al trekkend aan de buizen het groutlichaam gevormd. Door dit proces over de gewenste omtrek te
herhalen, kan een boog worden verkregen die waterdicht en voldoende sterk is om te ontgraven. De
invloedsdiameter kan beïnvloed worden door de treksnelheid en de druk van de jets. De aansluiting van het
lichaam op de hoofdtunnel is heel belangrijk. Door het vergroten van de invloedsdiameter bij de tunnel is het
mogelijk een goede aansluiting te maken. Door het doorboren van de groutboog kan de aansluiting aan een
kant van de dwarsverbinding worden gemaakt door de groutlaag die rond de hoofdtunnel gevormd wordt.

Door een overdruk binnenin het groutlichaam aan te brengen, of water af te tappen, kan worden
gecontroleerd of het lichaam waterdicht is. Als dat het geval is kan de deur weggehaald worden. Het lichaam
kan ontgraven worden onder normale atmosferische omstandigheden. De kolommen nemen de sterkte van
de verbinding voor hun rekening, zodat er geen extra lining nodig is

Opgemerkt moet worden dat de afvoer van de grond bij het meer-fasen systeem zonder problemen moet
verlopen. Indien dit verstoord wordt door een verstopping, gaat de retourstroom niet meer gecontroleerd en
is de vorming van het groutlichaam niet meer te controleren.

4.4.3 Conclusie nieuwe methoden

Ringmethode

De ringmethode kan gezien worden als een interessante constructiemethode, maar is vanwege de nodige
praktische problemen, niet uitgewerkte aspecten en complexe werkwijze, niet geschikt om direct gebruikt te
worden. Onder andere het gebruik van folies, het aanbrengen van de trekelementen en het meetrekken van
verschillende leidingen zorgt ervoor dat de methode als een complexe gezien kan worden.

Groutboog met horizontaal meer-fasen jet-grouten

De methode van het maken van een groutboog met horizontale meer-fasen jet-grouten kan gezien worden
als een praktisch uitvoerbare methode. Het gebruik van een jetgrout techniek is voor wat de waterdichtheid
betreft een riskante methode; deze groutboog met horizontaal meer-fasen jet-grouten methode heeft echter
een betere kans op een sluitend en waterdicht groutlichaam. Lekken in het lichaam blijven moeilijk op te
sporen en te repareren. De aanpassingen in het groutproces zijn echter goed te realiseren.
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