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COB - CENTRUM ONDERGRONDS BOUWEN

Het Centrum Ondergronds Bouwen wil als kennisnetwerk oog en oar zijn voor alles wat met
ondergronds bouwen te maken heeft. Vanuit de vlsie dan ondergrond ruimtegebruik en essentiele
bijdrage levert aan een mooi, leelbaar en slagvaardig Nederland, stimuleert het COB de dialoog

tussen aile mogelijke partijen die een rol spelen bij de verkenning van belemmeringen en
mogelijkheden van het bOl!wen onder de grand. Naast het (mede) uitvoeren van onderzoeken, is

het COB actiel op het gebied van communicatie, kennismanagement en onderwijs, onder meer

door de ondersteuning van een leerstoel ondergronds bouwen aan de TU Dellt en het lectoraat
ondergronds ruimtegebrulk aan de Hogeschool Zeeland. Meer dan honderd organisaties uit het

bedrijlsleven, de overheid alsmede kennisinstituten bundelen in het COB hun krachten en

expertise. Het COB maakt deel uit van het CUR.NET en stemt zijn activiteiten al met andere

deelnemers aan dat netwerk, zoals CUR, Habilorum en SKB. Daarnaast heeft het COB een

Memorandum 01 Understanding met de Japan Tunneling Association (JTA) en stimuleert het

internationale uitwisselingen met andere landen. COB is mede Initiatielnemer van het nieuwe
onderzoeksprogramma ECON en werkt nauw samen met Delft Cluster.

COB NA 2003

In 2003 loopt de tweede onderzoeksperiode van het COB al. In nauw overleg met de
participanten Is een buslnessplan opgesteld voor de periode 2004-2007. Hlerin wordt oak een

aangepaste programmeerwljze voorgesteld waarbij een grate nadruk op alstemming tussen vraag

en aanbod zal worden gelegd.

De in het businessplan genoemde speerpunten, voortgekomen uit een brede consultatie van het

COB netwerk, vormen het ultgangspunt voor de programmerlng van onderzoeksprojecten. De
speerpunten bieden een locus voor de programmerlng en doen recht aan de visie van de komende

jaren: 'Samenwerken aan het verantwoord ontwlkkelen, bouwen en beheren van ondergrondse

ruimte'



Auteursrechten

AIle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enig andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van COB.

Het is toegestaan overeenkomstig artikel 15a Auteurswet 1912 gegevens uit

deze uitgave te citeren in artikelen, scripties en boeken, mits de bron op
duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de maker, indien

deze in de bron voorkomt. "@ COB-rapport L 55° 'Betrouwbaarheidsaspecten

boortunnels' COB, Gouda, mei 2001.

Aansprakelijkheid

COB en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo
groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze uitgave.

Nochtans moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat er toch fouten en

onvolledigheden in deze uitgave voorkomen. Ieder gebruik van deze uitgave
en gegevens daaruit is geheel voor eigen risico van de gebruiker, en COB sluit -
mede ten behoeve van al degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt -
iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het
gebruik van deze uitgave en de daarin opgenomen gegevens, tenzij de schade

mocht voortvloeien uit opzet of grove schuld zijdens COB en/of degenen die

aan deze uitgave hebben meegewerkt.
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VOORWOORD

De doelstelling van CURjCOB-uitvoeringscommissie L 500 was het

ontwikkelen en eenduidig vastleggen van samenhangende criteria,
rekenmodellen en veiligheidsfactoren voor het ontwerpen van boortunnels

voor weg- en railvervoer voor de Nederlandse omstandigheden. Hiertoe heeft
de werkgroep L 510 eerst een inventarisatie uitgevoerd van de nationaal en
internationaal bekende rekenregels en boortunnel-ervaring. Op basis van deze
inventarisatie zijn witte vlekken in het kennisveld benoemd ten aanzien van

het grondonderzoek, grondgedrag, het tunnel-constructiegedrag en het milieu.

Het geheel is uitgemond in deze publicatie waarvan bij toekomstige
tunnelontwerpen gebruik kan worden gemaakt.

Werkgroep L 55° heeft zich met name beziggehouden met aspecten als

grenstoestanden, onzekerheden en betrouwbaarheid. Uitgegaan is van de

modellen en rekenmethoden die in de werkgroepen L 520 (grond), L 53°
(constructie) en L 54° (omgeving) zijn ontwikkeld en uitgetest. Ook de

uitgewerkte voorbeelden zijn opgenomen in de rapporten van de betreffende

commissies.

De samenstelling van werkgroep L 55° was:

prof. ir.A.C.W.M. Vrouwenvelder (voorzitter)
ing. P. Kole (coordinator)

ir. S. Delfgaauw
ir. Th.A. Feijen

ir. H.J.A.M. Hergarden
ir. F.J. Kaalberg

TNO Bouw

COB
Tauw b.v. (na 1999)
GW Rotterdam

GeoDelft (tot 1999)
Ontwerpbureau Noord-
Zuidlijn

Bouwdienst RWSir. S.E. van Manen

ir. P.A.A. Roelands
drjr. J.G. Rots

ir. M. Visschedijk

ir. J.H. Wendrich

BTC (tot 1999)

TNO Bouw (tot 1999)

TNO Bouw (na 1999)

SAT Engineering

De vergaderingen werden in de eindfase ook bijgewoond door van ir.
W.H.N.C. van Empel (Ontwerpbureau Noord-Zuidlijn). Mw. ir. C.M. Frissen
(TNO Bouw) en ir. C.M.P. 't Hart (TNO Bouw).
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lINLEIDING

1.1 DOELSTELLING

Het doel van dit rapport is het weergeven van een algemene
beoordelingssystematiek voor de constructieve betrouwbaarheid van

boortunnels in de bouw- en eindfase, voor de tunnel en de omgeving, die
volledig is, die op aspecten en onderdelen van toepassing is en die aansluit op

de Nederlandse normenserie NEN 6700 [1].

In dit document wordt aangegeven :
1 welke grenstoestanden worden beschouwd, voor tunnel en omgeving

2 welke rekenmodellen worden gehanteerd, mede in verband met
duurzaamheid

3 welke belastingen in rekening worden gebracht en hoe deze zijn
bepaald

4 welke materiaaleigenschappen worden gehanteerd

Uitgangspunten zijn de modellen voor de lining, de grond-constructie-

interactie, de duurzaamheid en de zogenaamde bijzondere belastingen (brand,
explosie, aanrijding), zoals in andere onderdelen van L 500 zijn ontwikkeld.

1.2 UITGANGSPUNT

AIle bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan de bepalingen in het

Bouwbesluit. Voor zover het de eisen van constructieve betrouwbaarheid

betreft wordt door het Bouwbesluit verwezen naar de bouwnormen in de NEN

6700 serie, de zogenaamde TGB's [1-5]. De basisfilosofie voor de beoordeling
van de constructieve betrouwbaarheid wordt daarin gekenmerkt door de
volgende trefwoorden:

berekening op basis van grenstoestanden;

berekening op basis van op de fysica gebaseerde modellen;
berekening op basis van karakteristieke waarden en partiele factoren;
onderbouwing vanuit een probabilistische achtergrond.

De grenstoestanden laten zich verdelen in grenstoestanden van bruikbaarheid

en uiterste draagkracht. Zowel de constructie zelf als de omgeving in bouw- en
eindfase komen aan de orde.

De basisfilosofie staat verwoord in NEN 6700, TGB Algemeen. Dit is het
basisdocument waarop in aIle omstandigheden kan worden teruggevallen als
een pakket van fundamentele minimumeisen. In de verdere documenten van
de NEN 6700-serie worden deze minimumeisen nader uitgewerkt. Voor tal

van ontwerpsituaties worden modellen gepresenteerd en wordt aangegeven
welke karakteristieke waarden en partiele factoren aan belasting- en
sterktekant gehanteerd dienen te worden.
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ledere uitwerking heeft daarbij een bepaald toepassingsgebied voor ogen,
bijvoorbeeld de berekening van stalen kolommen en liggers in hoogbouw of de
bepaling van belastingcombinaties voor bruggen. In de waterbouwkunde

wordt vanuit de TAW-Leidraad "Kunstwerken en Objecten" een nadere
uitwerking gegeven voor sluizen en dergelijke constructies.

Het is van belang dat ook voor boortunnels een dergelijke uitwerking wordt
opgesteld. In Nederland worden al geruime tijd tunnels gebouwd. In principe

wordt per project aangegeven welke eisen en rekenregels voor de constructieve
beoordeling gehanteerd moeten worden. Het ontbreekt op dit moment aan

een centrale uitwerking in de vorm van een specifieke norm of leidraad voor
tunnelbouw, dan wel aan een uitwerking in de vorm van een NPR

(Nederlandse Praktijk Richtlijn). Het gevaar van een dergelijke situatie is dat er
voor een project gewerkt kan worden met een set van normen en voorschriften

die eigenlijk niet volledig op elkaar zijn afgestemd en die gedeeltelijk nooit

voor de tunnelbouw zijn bedoeld.
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2ALGEMENE
VEILIG HElD S FILOS 0 FIE

2.1 FUNDAMENTELE BETROUWBAARHEIDSEIS

Voor een willekeurige bouwconstructie kan
betrouwbaarheidseis als voIgt worden geformuleerd [1]:

De constructie mag:
de gedefinieerde uiterste grenstoestanden,
gedurende de vastgestelde referentieperiode,

met de vastgelegde mate van betrouwbaarheid,

niet overschrijden.

de fundamentele

In aanvulling hierop wordt meestal geeist dat voldaan wordt aan een aantal
bruikbaarheidseisen en dat zowel de realisering als het onderhoud economisch

verantwoord dient te zijn. De economie van het onderhoud kan lei den tot het

formuleren van expliciete duurzaamheidseisen.

Voor ieder bouwconstructietype kunnen de fundamentele eisen nader worden
uitgewerkt. Grenstoestanden, referentieperiode en betrouwbaarheidsniveaus

moeten worden gespecificeerd. Vervolgens worden de abstracte faalkanseisen

vertaald naar een set van concrete belastinggevallen waarbij de constructie met
voorgeschreven materiaaleigenschappen de vastgestelde grenstoestanden niet
mag overschrijden. Deze vertaalslag kan op verschillende niveaus worden

onderbouwd, al naar gelang de beschikbare gegevens en mogelijkheden. De

vertaalslag dient in ieder geval rekening te houden met de gehanteerde

rekenmethoden en de daarmee samenhangende nauwkeurigheid.

2.2 GRENSTOESTANDEN, REFER EN TIE PERI ODE EN
VEILIG HEIDSKLASSE

In constructieberekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen de uiterste
grenstoestanden en de bruikbaarheidsgrenstoestanden.

Als uiterste grenstoestanden dienen te worden beschouwd alle situaties die tot

volledig functieverlies van de constructie leiden. Algemene voorbeelden zijn:
verlies van statisch even wicht van de constructie of een deel daarvan,

waarbij de constructie is beschouwd als star lichaam (kantelen,
glij den, opdrijven);

breuk van (delen) van de constructie als gevolg van het overschrij den

van de materiaalsterkte;
het ontstaan van een bezwijkmechanisme in de constructie of in een
gedeelte van de constructie;

instabiliteit van de constructie of een gedeelte van de constructie;

verlies van samenhang.
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Voor deze grenstoestanden gelden minimum veiligheidseisen waaraan elk
bouwwerk in Nederland juridisch moet voldoen. De basis daarbij is steeds

NEN 6700 met de daarin opgenomen eisen aangaande betrouwbaarheid en
referentieperiode. In 2.3 wordt deze nader omschreven.

Als bruikbaarheidsgrenstoestanden dienen te worden beschouwd aIle situaties

die het normale gebruik c.q. aanzien van de constructie enigszins hinderen.
Algemene voorbeelden zijn:

verlies van functionaliteit;

verminderd comfort;
verminderde esthetische eigenschappen;
onevenredig hoog onderhoud;

schade of hinder naar de omgeving.

In de meeste gevaIlen hangen bruikbaarheidsgrenstoestanden samen het
optreden van grote vervormingen, van trillingen, scheurvorming en dergelijke.

De grenstoestanden worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 3.

REFERENTIEPERIODE

De referentieperiode voor de gerede tunnel bedraagt 100 jaar. Een dergelijke

periode is zowel nationaal als intemationaal gangbaar voor tunnels. Ter

vergelijking: NEN 6700, artikel 5.2.1 geeft 50 jaar voor gebouwen. De

referentieperiode voor de constructie gedurende de uitvoering is gelijk aan de

uitvoeringstijd met een minimum van 1 jaar (NEN 6700, artikel 5.2.2).

VEILIG HEIDSKLASS E

Voor elke grenstoestand dient de veiligheidsklasse ofwel de streefwaarde voor

de betrouwbaarheid te worden vastgesteld. Een betrouwbaarheidseis dient
strenger te zijn als de gevolgen ems tiger zijn. Tevens geldt dat bij relatief lage

meerkosten een hogere eis wordt nagestreefd.
Volgens NEN 6700 moet de hoofddraagconstructie van een tunnel, gezien de
functie, het belang en de mogelijke gevolgen van bezwijken van de constructie,

worden ingedeeld in veiligheidsklasse 3 van deze norm. Hiermee
correspondeert een betrouwbaarheidsindex ~ gelijk aan 3.6 voor de genoemde

referentieperiode (zie hoofdstuk 3). Onderdelen van de constructie, voor zover
goed toegankelijk en te onderhouden en waarvan het bezwijken niet leidt tot

bezwijken van de hoofddraagconstructie, mogen worden ingedeeld in een

lagere veiligheidsklasse (NEN 6702, art. 5.1). Uiteraard be staat de vrijheid om in

bepaalde situaties een hoger veiligheidsdoel te kiezen.
Voor de bruikbaarheidsgrenstoestanden gelden voor tunnels geen wettelijke of

in NEN 6702 vastgestelde eisen. Hier kan de ontwerper dus zelf kiezen. In
hoofdstuk 3 worden voor de tunnelsituaties aanbevelingen gedaan.
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2.3 BETROUWBAARHEIDSANALYSE

am na te kunnen gaan of een bepaald ontwerp voldoet aan de algemene eisen
van veiligheid en bruikbaarheid dient een betrouwbaarheidsanalyse te worden
uitgevoerd. Formeel kan dat door het uitvoeren van een probabilistische
berekening, ook wel aangeduid als een niveau II of III berekening). Dit gebeurt

echter alleen voor bijzondere constructies of anderszins bijzondere gevallen. In

de praktijk wordt meestal een semi-probabilistische (niveau I) berekening
uitgevoerd. Ook in dit rapport zal deze weg worden gevolgd.

Of de gewenste betrouwbaarheid nu echter via een probabilistische of een
semi-probabilistische berekening moet worden aangetoond, in beide gevallen

dient eerst een goede inventarisatie gemaakt te worden van de verschillende
belastingen en mechanismen waardoor het goed functioneren van de tunnel in

de bouw- en gebruiksfase wordt bedreigd. Het volle dig vergeten of
onderschatten van een belasting of faalmechanisme is meestal veel
dramatischer dan het hanteren van een veiligheidscoefficient die niet volgens

de laatste theorie is vastgesteld.

Waar dus in de eerste instantie behoefte aan is, is een inventarisatie van de

verschillende relevante:
grenstoestanden;

mechanismen met bijbehorende rekenmodellen;
belastingen;

ma teriaaleigens chappen.

Hieraan zijn de hoofdstukken 3 tot en met 6 van dit rapport gewijd.

In tweede ins tan tie is er behoefte aan een systematiek om met onzekerheden

om te gaan. Het gaat daarbij dan uiteraard om de onzekerheden in de
belastingen en de materialen, maar ook om de onzekerheden in de

rekenmodellen, de zogenaamde modelonzekerheden. De gedachte is dat elk

model een schematisering is van de werkelijkheid en daarom het gedrag van de
constructie niet exact kan voorspellen, zelfs al zouden belastingen en
materiaalgedrag geheel deterministisch bekend zijn.

De procedure om met deze onzekere (=stochastische) variabelen om te gaan
bestaat uit de volgende 5 stappen:
1 bepaal het gewenste betrouwbaarheidsniveau (dwz de maximaal

aanvaardbare faalkans);

2 kwantificeer de onzekerheden
standaardafwijkingen enz.);

3 stel de mogelijke rekenwaarden vast voor alle onzekere (stochastische)
variabelen;

4 voer een gevoeligheidsanalyse uit via het rekenmodel;
5 doe de uiteindelijke beoordeling.

(dwz bepaal gemiddelden,
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p Grenstoestand Voorbeeld

1-2 SLS herstelbaar lekkage

2-3 SLS onherstelbaar sterke zettingen

2-3 VLS makkelijk herstelbaar bezwijken (onderdeel van) segment

3-4 VLS locaal bezwijken van een enkele ring

4-5 VLS globaal (voortschrijdende instorting) "ritssluiting" -mechanisme

STAP 1: BEPALING VAN HET GEWENSTE BETROUWBAARHEIDSNIVEAU

Over stap 1 is al iets gezegd in 2.2. In het algemeen dient het veiligheidsniveau

af te hangen van de gevolgen van het overschrijden van de beschouwde
grenstoestand. Zo worden voor uiterste grenstoestanden hogere

veiligheidsniveaus geeist dan voor bruikbaarheidsgrenstoestanden. Maar ook

binnen die categorieen kan een verdere differentiatie gewenst zijn. In het
algemeen zoekt men voor bruikbaarheidsgrenstoestanden de minimaal

vereiste betrouwbaarheidsindices pin de orde van 0 tot 2, terwijl voor uiterste
grenstoestanden de orde 3 tot 5 meer voor de hand ligt. Een en ander hangt
natuurlijk ook af van de kosten die met het verwezenlijken van een hoger

veiligheidsniveau gepaard gaan.

Als richtsnoer wordt, mede ook op basis van resultaten in tal van
calibratieprojecten (zie o.a.[6]) gevonden waarden, in dit rapport gehanteerd:

Een belangrijk punt van overweging bij de keuze van de waarde van de

betrouwbaarheidsindex is het systeemgedrag van de constructie. Bij goede
herverdelingsmogelijkheden kan met een lag ere betrouwbaarheidsindex en

dus ook met een lagere veiligheidscoefficienten worden volstaan dan bij een
ongunstig nakritisch gedrag. In het bijzonder als de draagkracht na bezwijken

geheel wegvalt, kan er sprake zijn van voortschrijdende instorting.

In hoofdstuk 3 wordt op basis van het voorgaande voor elk van de bij een
tunnelontwerp relevante grenstoestanden, een voorstel gedaan.

STAP 2: KWANTIFICEREN VAN DE ONZEKERHEDEN

De hoofdstukken 4, 5 en 6 van dit rapport geven schattingen voor de

onzekerheden in respectievelijk de rekenmodellen, de belastingen en de
materiaalmodellen. Het vaststellen van deze onzekerheden en spreidingen is
gedeeltelijk gebeurd op basis van objectieve gegevens (metingen,

berekeningen) maar ook is een beroep gedaan op de intultie van de ontwerpers

en deskundigen.
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Een specifiek probleem in de betrouwbaarheidsanalyse vormen de tijds- en
plaatsafhankelijkheid van de verschillende onzekere grootheden. In Bijlage A

wordt op de theorie hiervan ingegaan. Bij verschillende in de tijd varier en de
grootheden hoeven de ongunstigste waarden bijvoorbeeld niet in de tijd

samen te vallen. Dit kan leiden tot bepaalde reducties in de dimensionering. Bij
in de ruimte varierende grootheden moet men rekening houden met voor de
constructie mogelijk ongunstige configuraties (bijv. asymmetrische
belastingen waar op papier een symmetrische belasting aanwezig lijkt) en

volume-effecten of lengte-effecten (grotere of kleinere spreidingen als de

constructie groter wordt). In de aanpak van L 55° wordt dit effect verwerkt

door in hoofdstuk 3 eerst een betrouwbaarheidseis voor de tunnel neer te
leggen en vervolgens daaruit een eis op doorsnede- of puntniveau te schatten.

Verder komt dit aspect aan de orde bij de bepaling van de rekenwaarden van

een aantal grondparameters. Voor sommige grondparameters kan de
ruimtelijke variabiliteit worden verwaarloosd omdat alleen het ruimtelijk
gemiddelde een rol speelt.

STAPPEN 3.4-5: VERIFICATIE VAN DE BETRDUWBAARHEID

Tenslotte vormen de stappen 3-4-5 samen de feitelijke
betrouwbaarheidsverificatie. Dit is het onderwerp van hoofdstuk 7. Ook wordt

daar ingegaan op de werkwijze met representatieve waarden en partiele
factoren.

2.4 DUURZAAMHEID

Bij het ontwerpen van gewapend betonnen boortunnels dient naast de

mechanische belastingen ook rekening gehouden te worden met aantasting

van de constructie. Als gevolg van aantasting kan namelijk de kans op het
overschrijden van een grenstoestand ongewenst groot worden en kan

voortijdig onderhoud noodzakelijk zijn. Bij ondergrondse constructies, zoals

boortunnels, doet zich de verzwarende omstandigheid voor dat grote delen

van de constructie niet toegankelijk zijn voor inspectie of onderhoud. Als extra
ontwerpeis voor tunnels geldt daarom, dat binnen de ontwerplevensduur de

kans op reparatie voldoende klein moet zijn.
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3 GRENSTOESTANDEN

3.1 OVERZICHT

Ten behoeve van het dimensioneren van tunnels kunnen op basis van de in
hoofdstuk 2 algemeen geformuleerde omschrijvingen de grenstoestanden

binnen CURjCOB-L 500 als voIgt nader worden gepreciseerd:

Uiterste grenstoestanden:

1 boorfrontinstabiliteit (actief bezwijken, passief bezwijken of blow

out);

2 bezwijken van de lining (globaal, locaal);

3 opdrijven van de gehele tunnelbuis.

Bruikbaar heidsgrenstoestanden:
1 grote verplaatsingen en vervormingen (globaal en locaal);

2 lekkage;

3 scheurvorming;
4 schade naar de omgeving

Waar relevant moeten deze grenstoestanden zowel in de bouwfase als in de
gebruiksfase worden beschouwd. Hieronder voIgt een korte uitwerking.

3.2 UITERSTE GRENSTOESTANDEN

3.2.1 BOORFRONTINSTABILITEIT

ACTIEF BEZWIJKEN

In Nederlandse omstandigheden zal een tunnel in bijna aIle gevallen beneden
de grondwaterspiegelliggen. In het algemeen zal, om instroming van water in

de boorkamer te voorkomen, de steundruk altijd groter moeten zijn dan de
waterspanning aan het boorfront. Het compenseren van de waterdruk is

meestal veruit de grootste component van de totale steundruk. De tweede
component van de steundruk bestaat uit het compenseren van de horizontale

korreldruk. Indien de compenserende druk niet hoog genoeg is treedt een
actiefbezwijken van het boorfront op, hetgeen kan leiden tot tijdverlies bij het

bouwproces en mogelijk ook tot schade voor de omgeving.
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Fig. 3.1 Schema van hetfaalmechanisme boorfrontinstabiliteit.

PASSIEF BEZWIJKEN

Het boorfront kan ook via een te hoge steundruk passief bezwijken (blow-
out). Bij een vloeistofschild manifesteert het bezwijken van het boorfront zich

door het ontsnappen van de steunvloeistof naar het maaiveld. Vaak zal na het
passief bezwijken een zodanig drukverlies aan het boorfront optreden dat er

dan vervolgens ook actiefbezwijken optreedt.

Bij een gronddrukbalansschild zal het bezwijken zich in de vorm van

opdrukken van de grondlagen boven het boorfront manifesteren.

3.2.2 BEZWIJKEN VAN DE LINING

GLOBAAL BEZWIJKEN, TUNNEL NIVEAU

Globaal bezwijken treedt op als de tunnel over een zeer grote afstand zijn

samenhang verliest en instort. Voor het berekenen van een dergelijke
grenstoestand is momenteel geen methode voorhanden. Meestal wordt een

analyse beperkt tot het mechanisme waarbij op lokaal niveau de draagkracht

wordt overschreden, bijvoorbeeld de spanningen in de lining-elementen of in
de voegen.

Voor de beoordeling van het globaal bezwijken van de lining is het feitelijk
nodig zowel voor de grond als voor de constructie een niet-lineair rekenmodel

te gebruiken om alle herverdelingsmogelijkheden te benutten. Indien men dit
achterwege laat en zich beperkt tot het controleren van relatief lokale

bezwijkvormen, heeft men in principe een veilige benadering.

LOKAAL BEZWIJKEN, RINGNIVEAU

In de lining ontstaan als gevolg van de verschillende belastingen momenten,

normaalkrachten en dwarskrachten. Als deze momenten en normaalkrachten
groter zijn dan opneembaar, is er sprake van lokaal bezwijken van de lining.

Voor de analyse van de draagkracht van de constructie wordt een onderscheid
gemaakt tussen de ringwerking van de tunnel en de werking als buisligger.
Voor de controle ten aanzien van bezwijken wordt meestal alleen naar de
ringwerking gekeken, waarbij de samenwerking in lengte-richting wordt

gesimuleerd door twee gekoppelde ringen achter elkaar mee te nemen. Naast

de lining-elementen zelf kunnen uiteraard ook de voegen bezwijken, met
name ten gevolge van de zogenaamde koppelkrachten tussen de ringen.
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NB: In veel verhandelingen komt men ook het mechanisme "Opbreken lining"
tegen. Dit mechanisme treedt op als gevolg van relatief grote zijdelingse
gronddrukken op de tunnelbuis. Hierbij neemt de doorsnede van de tunnel de

vorm aan van een staand ei. Indien echter de bovenstaande analyse goed wordt
uitgevoerd, komt men dit mechanisme automatisch tegen.

LOKAAL BEZWIJKEN, DETAILNIVEAU

De lining kan ook zeer lokaal beschadigen als gevolg van de grote vijzelkrachten

of andere montage-effecten in het bouwstadium. Deze lokale beschadigingen
zijn vermoedelijk niet van direct constructief belang, maar kunnen, indien

aanwezig aan de buitenzijde, de duurzaamheid wel belnvloeden.

3.2.3 OPDRIJVEN

Opdrijven treedt op als de door de waterdruk veroorzaakte opwaartse

belasting niet wordt gecompenseerd door het eigen gewicht van de

tunnelconstructie met eventueel aanwezig ballastmateriaal en het gewicht van

de grond boven de tunnelkruin. In een ideale lining-analyse komt deze
grenstoestand automatisch aan de orde. In de meeste modellen is een

afzonderlijke verificatie echter vereist.

3.3 BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTANDEN

3.3.1 GROTE VERPLAATSINGEN EN VERVORMINGEN VAN
DE TUNNEL

Bij vervormingen van de lining zijn drie niveaus te onderscheiden:
globale vervormingen van de tunnelas;

ovalisatie van de tunneldoorsnede;
onderlinge verschuivingen van segmenten.

Bij globale zettingen en vervormingen moet worden gedacht aan afwijkingen

van het geplande alignement, waarbij met name afwijkingen in verticale
richting in de praktijk van belang zijn. Bij afgezonken tunnels is vrijwel altijd

de vervorming van de fundering op staal de oorzaak van te grote globale
zakkingen, terwijl het bij geboorde tunnels in de Nederlandse situatie goed

voorstelbaar is dat "negatieve" zettingen ontstaan door het opdrijvende
vermogen van de tunnel. Globale zettingen en vervormingen kunnen zowel in

de bouw- als eindfase optreden. Voor zover bekend worden in Nederland in

absolute zin geen eisen gehanteerd met betrekking tot globale zettingen en
vervormingen. Uiteraard kan het wel gewenst zijn grenswaarden voor
zettingen en vervormingen te formuleren om langs die weg eisen te stellen in

verband met aansluitingen van verschillende onderdelen, lekkage of andere

zaken.

De tweede component van de vervorming is de ovalisatie. Deze voIgt uit de
ringanalyse. Opgelet moet worden dat er verschillende definities van ovalisatie
zijn. Meestal neemt men (zie fig. 3.2)):

Ovalisatie =2 llxm of

Ovalisatie = llyb - llyo
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waarin:

uxm is de horizontale verplaatsing middenvezel

Uyb is de verticale verplaatsing kruin

Uyo is de verticale verplaatsing zadel

Bij een "horizontaal ei" is uxm = U, Uyb = -u en Uyo = u, waardoor in beide

gevallen de ovalisatie gelijk is aan 2U.Aangenomen is hierbij dat de omtrek niet

van lengte verandert.

Ovalisatie kan leiden tot voegopenstanden en, bij ongelijkmatige ovalisatie

van opeenvolgende ringen, tot voegverschuivingen.

De verschuivingen van de segmenten ten opzichte van elkaar (in de langsvoeg,

soms ook in de dwarsvoeg) volgen uit de overschrijding van de
dwarskrachtcapaciteit in de voeg. Dit is feitelijk alleen van belang als er lokaal

een overschrijding van dwarskrachtcapaciteit optreedt, die op zijn beurt
afhangt van de normaalkracht en de wrijving. Ook overschrijding van de

constructieve sterkte van een nok kan lei den tot verschuivingen, maar dat is al

onder de uiterste grenstoestand meegenomen.

Zolang het profiel van vrije ruimte op deze manier nog langs het geplande

alignement gelegd kan worden is er in wezen niets aan de hand. Ais dat niet

meer kan ontstaat er een (groot) probleem. In geval van wegtunnels zal de

maximale doorrijhoogte beperkt moeten worden. In het geval van
spoortunnels zal, in het extreme geval, de tunnel onbruikbaar kunnen worden

voor railverkeer. Men heeft dus eigenlijk alleen problem en als de
tunneldoorsnede krap sluit om het profiel van vrije ruimte. In de praktijk komt

dat nauwelijks voor.

Grenswaarden aan ovalisatie en voegverschuivingen worden echter ook vaak

geformuleerd als vereenvoudigde grenswaarden voor bijvoorbeeld lekkage.

-.
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Fig.3.2 Definitie ovalisatieparameters.
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3.3.2 LEKKAGE VAN DE TUNNEL

Lekkage kan ontstaan door de voegen en door scheurvorming in het beton. In

het ideale geval zou de grenstoestand van lekkage gedefinieerd moeten worden

als een maximaal aanvaardbaar lekdebiet. In de praktijk zijn immers toch altijd
voorzieningen aanwezig om lek- en/of regenwater weg te pompen. Een
bepaald debiet kan daardoor altijd worden weggewerkt. Bepalend is vaak de

verkeersveiligheid, bijvoorbeeld in de winter in verband met
opvriezingsgevaar. Vervolgens zou, uitgaande van de waterdrukken, het
voeggedrag en het betongedrag, het optredend debiet berekend moeten

worden. Falen treedt dan op bij overschrijding van het maximaal aanvaardbaar

debiet. Op dit moment ontbreekt echter het echter zowel aan uitspraken over
het aanvaardbare lekdebiet als aan rekenmodellen voor het optredende debiet.
Het gevolg is dat met "vervangende grenstoestanden" wordt gewerkt.

Voor de waterdichtheid van een afdichtingsprofiel zijn de volgende factoren

van belang:

de waterdruk op het afdichtingsprofiel

de openstand van de voeg
de onderlinge verschuiving van afdichtingsprofielen.

De opens tan den van de voegen worden berekend met behulp van de
rekenmodellen voor de lining. Op basis van de voegeigenschappen is dan een

maximaal aanvaardbare voegopenstand te bepalen die niet overschreden mag

worden. Dit is dan de vervangende grenstoestand. Op dezelfde wijze worden

de normale scheurvormingseisen (bijvoorbeeld gesteld uit esthetische of
duurzaamheidsoverwegingen) gebruikt als vervangende eisen voor lekkage.

NB. Bij de eisen ten aanzien van lekkage dient men ook te letten op de
veranderingen in grond- en waterspanning en het eventueel uitspoelen van
kleine korrelfracties in de grond.

3.3.3 SCHEURVORMING

Als scheurvorming optreedt, kan zowel lekkage optreden (zie 3.3.2) als via
corrosie van de wapening de duurzaamheid worden aangetast. Om die reden

dient het optreden van grote scheuren te worden beperkt. Globaal gesproken

kan men in dit verband de volgende grenstoestanden definieren:
1 de betontrekspanning moet kleiner zijn dan nul (met andere woorden:

overal moet druk heersen)

2 de betontrekspanning moet kleiner zijn dan de betontreksterkte

3 de staal spanning moet begrensd zijn
4 de scheurwijdte en -diepte moeten begrensd zijn.

De eerste mogelijkheid is erg streng en de tweede erg eenvoudig; de derde
mogelijkheid is de huidige praktijk volgens NEN 6720 (VBC 1990) [3].

Tenslotte is de vierde mogelijkheid de meest rationele, maar het is moeilijk op
dit moment een algemeen geaccepteerd model voor de berekening te vinden.
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Een bijzonder probleem bij scheurvorming zijn de lokale axiale krachten
vanuit de TBM tijdens de bouwfase. Dit kan leiden tot splijtscheuren, die over

de gehele doorsnede van de lining lopen, maar ook tot niet zichtbare scheuren

aan de buitenzijde van de tunnel.

3.3.4 SCHADE AAN DE OMGEVING

Naast schade aan de tunnel zelf, kan een boortunnel ook
omgeving veroorzaken. In dit project worden onderscheiden:

zettingen aan het maaiveld
beinvloeding van gebouwen via diepere funderingen

trillingshinder voor de omgeving

schade aan de

Grenzen worden hier per geval, afhankelijk van het maaiveldgebruik en/of
aard van de bebouwing, nader gedefinieerd.

ZETTINGENAAN HET MAAIVELD

Oorzaken van zettingen kunnen zijn:

te hoge oflage steundruk aan het boorfront;

konische vorm van TBM;

spanningsveranderingen in de grond door spleetwerking;

oversnijdingen;

draineren van samendrukbare kleilagen gevolgd door consolidatie.

De grenstoestand voor deze veiligheidsbeschouwing is een maximale zakking
van het maaiveld of een maximale hoekverdraaiing van het maaiveld.

Voor de maximale maaiveldzakking wordt om diverse redenen uitgegaan van

25 mm als rekenwaarde. Dit uitgangspunt komt overeen met de zakkingseis,
die is gesteld voor de Botlekspoortunnel, de Tunnel onder het Pannerdensch

Kanaal en de boortunnel Sophiakunstwerk. Ook bij de boortunnel van HSL-
Zuid wordt een maximale maaiveldzakking van 25 mm als eis gesteld. De
feitelijke onderbouwing van deze grenswaarde is eigenlijk niet aanwezig.

BEiNVLOEDING VAN GEBOUWEN VIA DIEPE FUN DERING EN

Het boren van een tunnel kan, behalve door de invloed aan het maaiveld, ook

van invloed zijn op de eronder liggende bodemlagen, en daardoor op de
funderingen van bestaande gebouwen. Hiervoor zijn in L 540 modellen

ontwikkeld.

TRILLINGSHINDER VOOR DE OMGEVING

Voor trillingshinder voor de omgeving is zowel de boorfase als de gebruiksfase

van belang. De TBM veroorzaakt trillingen die, afhankelijk van de
eigenschappen van de bodem, naar de oppervlakte en naar funderingen

overgedragen kunnen worden. Hetzelfde geldt in de gebruiksfase voor trein-

en wegverkeer. Voor de beoordeling van trilling shinder zijn richtlijnen
vastgesteld door SBR, die binnen Nederland als bindend kunnen worden

beschouwd [7]. De eisen voor trillingshinder hangen af van de eigenschappen

van de bron en de bodem (in termen van dominante frequenties, en effectieve
trillingssnelheid) en zijn verschillend afhankelijk van het gebruik van het

gebouw.
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<1>(-~) 10'1 10'2 10'3 10'4 10'5 10.6 10'7

3.4 B ETRO UWBAARH EID SNIVEAU S

Voor de verschillende grenstoestanden dient een vereist betrouwbaarheidsni-
veau te worden vastgesteld (zie hoofdstuk 2). In een kwantitatieve betrouw-
baarheidsanalyse gebeurt dat gewoonlijk via de betrouwbaarheidsindex ~.

Theoretisch hangt de betrouwbaarheidsindex ~ een op een samen met een
toelaatbare faalkans via de normale verdelingsfunctie:

P(F) = <1>(-~)

waarin:

P(F)

<1>(..)

is de faalkans

is de verdelingsfunctie voor de normale verdeling

Voor enkele waarden van de betrouwbaarheidsindex ~ is de kans volgens de

normale verdeling weergegeven in tabel 3.1. Volgens NEN 6702 moet voor
belangrijke constructies worden aangehouden dat ~= 3.6 voor de periode van

de ontwerplevensduur. De reden om de index ~ te gebruiken om de vereiste
veiligheid vast te leggen en niet de faalkans heeft te maken met de discrepantie

die normaal aanwezig is tussen de berekende faalkans en de frequentie van
falen in de praktijk. Door de betrouwbaarheidsindex te kiezen wordt
benadrukt dat we niet zozeer uit zijn op het exact uitrekenen van de faal-
frequentie, maar dat het primair gaat om op een consistente manier met

spreidingen en onzekerheden om te gaan.

Tabe13.1 Tabel voor normale verdeling.

Per grenstoestand moet een streefwaarde voor het veiligheidsniveau worden
vastgesteld. Hierbij moet rekening worden gehouden met de gevolgen van
bezwijken en met de systeemwerking van de constructie (na-kritisch gedrag,

lengte- of volume-effecten). Indien de constructie over een groot aantal

onafhankelijke volledige bezwijkmechanismen blijkt te beschikken dient per

individueel mechanisme een hogere veiligheid te worden gekozen. Dit lengte-

of volume-effect wordt in onderstaande formule meegenomen. De kans op
bezwijken ergens in de tunnel wordt dan een functie van de kans op locaal
bezwijken:

L
P(F

twmcl
) =

L1L
P(Flocaal)

waarin:

L

AI.

is de lengte van de tunnel; in tabel3.2 is gekozen voor 4 km

is de lengte waarover het falen sterk gecorreleerd is

De waarde van AI. hangt van de correlatielengten, spreidingen en invloed van
de stochastische variabelen af en kan derhalve per mechanisme verschillen.
Het in dit project gekozen schema wordt gegeven in tabel 3.2. De keuze is in de
meeste gevallen gevoelsmatig.
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grenstoestand mechanisme fase 13tunnel L1L 1310caal

boorfron tinstabiliteit actief bezwij ken bouw 1.0 100m 2.7

passiefbezwijken bouw 2.4 100m 3.5

bezwijken lining element eind 3.4 400m 4.0

detail eind 3.4 100m 4.3

opdrijven tunnelbuis bouw 3.4 400m 4.0

eind 3.8 1000 m 4.0

vervormingen globaal eind 2.0 400m 3.0

locaal eind 2.0 400m 3.0

lekkage eind 2.0 40m 3.5

scheurvorming eind 2.0 40m 3.5

hinder bovengronds bouw 0.0-2.0 400m 1.0-3.0

eind 0.0-2.0 400m 1.0-3.0

Tabelp GeiHste betrouwbaarheidsniveaus (indicatiej).

Waar relevant moeten deze grenstoestanden zowel in de bouwfase als in de
gebruiksfase worden bezien. Voor hinder bovengronds dient per geval,

afhankelijk van de mogelijke gevolgen, het juiste betrouwbaarheidsniveau te

worden vastgesteld.
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4BEREKENINGSMODELLEN

4.1 IN LEIDIN G

Met betrekking tot rekenmodellen wordt onderscheid gemaakt tussen:
modellen die in het handboek standaard door CURjCOB-L 500

worden aanbevolen;
meer geavanceerde modellen die primair binnen het L 500 project
worden gebruikt.

Geavanceerde modellen zijn bijvoorbeeld modellen die rekening houden met

niet-lineariteiten, nakritisch gedrag, inhomogeniteiten enz. Deze tweede
categorie, indien aanwezig, is bedoeld om na te gaan of bepaalde

vereenvoudigingen gemotiveerd, of wellicht via grotere partiele factoren
gecompenseerd kunnen worden. Een geavanceerd model kan dus worden

gebruikt om, in aanvulling op (of zelfs in de plaats van) meetgegevens, de

gemiddelde en toevallige afwijkingen in de eenvoudige rekenmodellen te
schatten. De ontwerper heeft daarna de mogelijkheid om met eenvoudige

modellen snel en toch veilig te ontwerpen. Indien dit naar verwachting tot erg

conservatieve resultaten leidt, is een bijstelling met geavanceerdere modellen

en lagere partiele coefficienten mogelijk.

In de hoofdstukken 4.3 en 4.4 voIgt een samenvatting van de rekenmodellen
van L 520 en L 53°, die door commissie L 5°° voor het ontwerpen van

boortunnels van belang worden geacht.

4.2 MODELONZEKERHEDEN EN MODELFACTOREN

Rekenmodellen zijn schematiseringen van de werkelijkheid en zullen de

werkelijkheid dus nooit geheel exact omschrijven: er is altijd min of meer
sprake van een modelonzekerheid. Meestal hebben eenvoudige

handberekeningsmodellen een grotere mate van onzekerheid dan de meer

geavanceerde eindige elementenmodellen. Rekenmodellen kunnen zowel een
systematische (gemiddelde) afwijking vertonen als een niet-voorspelbare
afwijking die van geval tot geval verschilt.

In het ideale geval kunnen de modelonzekerheden worden ontleend aan
validatieprojecten. De procedure is dan als voIgt: stel dat men een aantal

metingen heeft gedaan en die vergelijkt met berekening als aangegeven in
figuur 4.1. De modelonzekerheid is dan gedefinieerd als de stochastische

grootheid

m = XtesjXberekening
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Van deze modelonzekerheid m kan men dan een gemiddelde en een
standaardafwijking bepalen. Vervolgens kan men m dan als een stochast in de

berekeningen meenemen. De ontwerpwaarde van deze stochast wordt gegeven

door (zie hoofdstUk 7):

md= Ji(m) exp(-afN)

Deze ontwerpwaarde kan men in de semi-probabilistische berekening
gebruiken als een partiiHe factor voor het model, ofwel de modelfactor.

Niet altijd heeft men testen en proefresultaten tot zijn beschikking om de

kwaliteit en betrouwbaarheid van een berekeningsmodel te kunnen afschatten.

In die gevallen tracht men zich meestal een beeld te vormen door de
onderlinge vergelijking van rekenmodellen. Vaak kiest men dan het meest
geavanceerde model als referentie. Uiteraard moet men er rekening mee

houden dat ook dit model kan afwijken van de werkelijkheid. Overigens,
testen of pro even komen natuurlijk ook niet altijd perfect met de
werkelijkheid overeen. Ook een laboratoriumproef is een schematisering van

de werkelijkheid en zelfs bij in sitU pro even heeft men vaak te maken met een
bijzondere situatie die niet representatief hoeft te zijn voor aIle gevallen die

door een richtlijn of code moeten worden afgedekt. Verder worden
praktijkmetingen normaal gesproken gedaan in een stadium dat ver van het

faalstadium verwijderd is. In al deze gevallen dient dus een schatting te

worden gemaakt van de onzekerheden die met de referentie samenhangen,
ongeacht of dit een verfijnd model, laboratoriumproeven of in situ metingen

betreft.

m = Xtest / Xberekening

U
ffid

L
ffid

1 2 3 4 5 6 7 8 validatietest-nr

Fig.+1 Illustrane van een validatiestudie t.b.v. de modelonzekerheid m.
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In veel berekeningen komen verder nog verschillende modellen voor. Bij
tunnels heeft men bijvoorbeeld een grondmodel, een ringmodel (met
segmenten en voegen) en een beton-sterktemodel. Ook aan het experimentele

model kan nog een onzekerheid worden toegevoegd. Voor elk van die
modellen wordt dan een modelonzekerheid gedefinieerd. Het bestaan van

verschillende modelonzekerheden kan een probleem opleveren als men de
modellen integreert. Neem bijvoorbeeld een geintegreerd lining-grondmodel,

waarbij met een gezamenlijk Eindige Elementenmodel wordt gewerkt. Stel dat

men in afzonderlijke analyses is nagegaan dat zowel het grond- als het
liningmodel gemiddeld juist zijn en een variatiecoefficient hebben van V=0.10.

De modelonzekerheid voor de grond slaat daarbij op de spanningen die de
grond uitoefent op de lining. De modelonzekerheid van de lining heeft

betrekking op de momenten in de lining bij een gegeven buitenbelasting. Het

verwerken van de lining-model-onzekerheid is geen probleem, maar niet
duidelijk is hoe de modelonzekerheid van het grondmodel verwerkt moet

worden: de spanning tussen lining en grond is in het geintegreerde model niet

meer dan een (virtueel) tussenresultaat dat misschien niet eens expliciet
uitgevoerd wordt. Men dient in zo'n geval eerst afzonderlijk te bekijken welke

invloed de grondmodel-onzekerheden hebben op de uiteindelijke buigende
momenten in de lining. Op dat niveau zijn de beide modelonzekerheden
eenvoudig met elkaar te vermenigvuldigen. Een andere mogelijkheid is dat

men de modelonzekerheid van het grondmodel vertaalt in een equivalente
extra onzekerheid in een van de invoerparameters, bijvoorbeeld de

elasticitei tsmod ul us.

In 4.3 en 4-4 worden de verschillende modelonzekerheden per model
aangegeven.

4.3 OVERZICHT REKENMODELLEN: GEOTECHNIEK

Binnen subcommissie L 520, Geotechniek, zijn bij de volgende deelprojecten

'rekenmodellen' ontwikkeld:

BOO RFRO NTST ABILITEIT

Er zijn analytische modellen ontwikkeld voor het berekenen van de minimaal
benodigde en maximaal mogelijke steundruk aan het boorfront. De

invoergegevens zijn de tunnelafmetingen, de diepteligging, de grondlagen en

de grondeigenschappen. De uitvoer be staat uit horizontale korreldruk aan het
boorfront. Samen met waterdruk levert dit de minimaal benodigde steundruk
op.

BELASTING EN ONDERSTEUNING VAN DE TUNNEL

Met behulp van 3D-EEM berekeningen zijn de effecten van het boren van een

tunnel op de uiteindelijke belasting en ondersteuning van de tunnellining
onderzocht, en vergeleken met 2D-EEM-analyses en met de methode van

Duddeck. Ais resultaat is een aanbeveling gegeven op welke wijze de belasting

en ondersteuning van de tunnelconstructie het beste kan worden
gemodelleerd. De groutdrukverdeling speelt hierbij een belangrijke roi.
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omschrijving I.L V

boorfrontstabiliteit (actiefbezwijken)

(a) boren in niet doorlatende grond en bij stilstand 1 --
(b) boren in doorlatende grond (k > 10-5 m/s) 1.25 --

blowout (passiefbezwijken) 1 --

maaiveldzakking met 2D grout model 1 --

groutdruk (zie ook hoofdstuk 5) 1 --

VERTICALE VERPLAATSINGEN VAN DE TUNNEL

Vanaf het boorschild heeft de tunnelconstructie de neiging om omhoog te
komen. De aandrijvende kracht is de ontlasting van de grond onder de tunnel.

Direct achter het boorschild, waar de ingebrachte grout nog vloeibaar is, kan de
opdrijvende kracht lokaal groter zijn. Met behulp van 2D- en 3D-analyses is dit

fenomeen onderzocht. Hierin is tevens de invloed van het boorproces
meegenomen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor

aanbevelingen voor het gebruik van eenvoudigere rekenmodellen.

LIGGERWERKING

Het effect van liggerwerking op de tunnelconstructie is onderzocht in L 53°.
Binnen L 520 is onderzocht welke aandrijvende mechanismen
verantwoordelijk zijn voor liggerwerking. Tevens is aangegeven hoe
beddingen en belastingen ten behoeve van balk-veren modellen met 2D-
berekeningen bepaald kunnen worden. Met het resultaat van L 520 is in L 53°
verder gewerkt.

VOLUMEVERLIES

Er is een model opgesteld waarmee het optredend volumeverlies bij het boren

van tunnels kan worden voorspeld. Het betreft de verdeling van het
volumeverlies in lengterichting van het boorschild en de tunnel en de

verde ling over de omtrek van de tunnel.

MAAIVELDZAKKING

Er is onderzoek gedaan naar de grootte van het volumeverlies ter plaatse van
het boors child. In dit deelproject is aandacht besteed aan de bepaling van de
zakking aan het maaiveld, waarbij zowel het verloop van de zakking in

dwarsrichting als in langsrichting van de tunnel in beschouwing is genomen.

De EEM-berekeningen en metingen in de praktijk tonen aan dat het
volumeverlies aan het maaiveld (= inhoud zakkingstrog) niet gelijk is aan het

volumeverlies ter plaatse van het boorschild.

INVLOED OP FUNDERINGEN

In dit deelproject is de invloed van het boren van tunnels op zowel
funderingen op staal als op paalfunderingen verder onderzocht. Dit onderzoek
resulteerde in eenvoudige rekenmodellen, waarmee de invloed op de

funderingen kan worden bepaald.

MODELONZEKERHEDEN

Tabe14.1 Modelonzekerheden grondmodellen (zie toelichtende tekst onder de tabel).
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De te hanteren modelfactoren zijn weergegeven in tabel 4.1. Het lijkt erop dat

de modellen perfect zijn en geen systematische (afgezien van boorfront-
instabiliteit, boren in doorlatende grond) of fluctuerende afwijkingen

bevatten. In werkelijkheid is men echter wel degelijk van oordeel dat de

modellen afwijkingen bevatten, zowel naar boven als naar beneden. Een
kwantificering van deze onzekerheden wordt echter op dit moment niet
aangedurfd. De factoren 1.0 worden gemotiveerd met de stelling dat er

gunstige ervaringen bestaan met de procedure van beoordelen. Hier ligt nog

duidelijk een onderwerp voor nader onderzoek.

Voor de modelfactor voor de maaiveldzakking geldt een iets ander verhaal.
Hier he eft men vrijwel zeker met een ondergrensmodel te maken omdat de
derde dimensie altijd een gunstige invloed heeft. Men kan voor dit model
natuurlijk zo goed mogelijk een gemiddelde en een variatiecoefficient

schatten. De daaruit volgende rekenwaarde is dan een getal groter dan of gelijk

aan 1.0. Kleiner dan 1.0 kan immers niet omdat men een ondergrensmodel

heeft. Vervolgens kan men besluiten een eventuele getalwaarde boven de 1.0 af

te ronden naar precies 1.0. Dit is hooguit vanuit economisch oogpunt nadelig,
maar niet vanuit het oogpunt van veiligheid.

4.4 OVERZICHT REKENMODELLEN: LININGBEREKENING

In het kader van CUR/COB-L 530 zijn rekenmodellen van de lining
ontwikkeld en onderzocht, waarbij de volgende aspecten zijn meegenomen:
a. Grondl constructie-interactie

b. Voeggedrag (sterkte en stijfheid I waterdichtheid)
c. Ringwerking

d. Liggerwerking

e. Draagkracht betonnen lining
f. Gedrag bij brand, explosie en aanrijding
g. Interactie met tunnelboormachine

De laatste twee blijven hier buiten beschouwing.

In dit verband is het nuttig op te merken dat de rekenmodellen die in het kader
van L 500 worden meegenomen zich primair rich ten op de glob ale
krachtswerking. Berekeningen aan bijvoorbeeld betondetailleringen worden

niet nader uitgewerkt, omdat hiervoor de gebruikelijke betonvoorschriften en
daarvoor vastgestelde berekeningsmethoden kunnen worden gehanteerd. Dit
uitgaande van de uit de globale berekeningen vastgestelde belastingen. Men

dient zich overigens te realiseren dat niet aIle details zich voldoende
nauwkeurig laten schematiseren voor een betrouwbare berekening.

De verschillende rekenmodellen zijn uitvoerig onderzocht in CUR/COB-

L 530 en de onderliggende rapporten. Hieronder voIgt een korte samenvatting.
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(A) GRO N D/C 0 N STR U CTlE.INTE RACTIE.

Samen met de resultaten uit L 520 levert dit deelproject aanbevelingen voor de

in rekening te brengen grondbelastingen en -ondersteuningen. De
mogelijkheden voor de lange termijn analyse zijn:

grondveren en grondbelasting met waarden gebaseerd op de
publicaties van Duddeck;
grondveren en grondbelasting met waarden gebaseerd op een
continuum-model;

een gelntegreerd model van de lining en grondcontinuum.

In de publicaties van Duddeck is de tangentii:He veerstijilieid op nul gesteld.
Het gelntegreerde grond-constructiemodel geldt als het beste model en als

referentiekader. Het model waarbij de veren rond de lining en de belasting
erop zijn bepaald met een continuummodel blijkt goed te voldoen en goed

uitvoerbaar. Het Duddeck model (met bond) blijkt niet goed te voldoen voor
geringe gronddekking en wordt dus alleen bruikbaar geacht voor diepe tunnels
(dekking groter dan 20).

Naast de lange termijn analyse wordt aanbevolen om ook nog voor de periode

tijdens en kort na de aanleg het zogenaamde groutdrukmodel te volgen.

In het algemeen wordt toepassing van een continuummodel voor de grond
aanbevolen.
Bij gedetailleerde analyse van de constructie kan als alternatief worden gewerkt

met belastingen en beddingen die uit continuum zijn bepaald. Het toepassen
van belastingen en beddingen op basis van Duddeck wordt alleen toelaatbaar
geacht bij homo gene grondslag en diepe ligging (dekking > 20).

(8) VOEGGEDRAG I STERKTE EN STlJFHEID

In de voegen tussen de segementen worden normaal- en schuifspanningen
overgedragen. In de langsvoeg gebeurt dat door beton-op-beton contact. In de

ringvoeg gebeurt dat vaak via tussenliggende vijzelplaatjes en daarnaast soms

ook via nokken.

In de langsvoeg wordt de belasting over gereduceerde hoogte overgedragen.
Door gaping neemt deze hoogte verder af. Wanneer de schuifspanningen de
door wrijving toegelaten waarde overschrijden treedt slip op.

Binnen een 3D-continuummodel worden langsvoegen en voegplaatjes als

interface-elementen gemodelleerd. De invoer van lastinleiding, gaping en slip
wordt dan direct in rekening gebracht. Binnen balkmodellen voor ringwerking

wordt de gereduceerde buigstijging door lastinleiding en gaping in de
langsvoeg beschreven voor een rotatieveer. Voor de langsvoeg wordt over het
algemeen met het ]anszen-model gewerkt (zie fig. 4.2). In sommige gevallen

wordt het voeggedrag achterwege gelaten door te modelleren met scharnieren
(te slap) of een homo gene ring zonder voegen (te stijf). Het laatste model kan

sterk verbeterd worden door een elasticiteitsmodulus van ca. 7° pro cent van de

echte waarde toe te passen, ailiankelijk van de omstandigheden.

Samenvattend voor langsvoeg:

moment:

3D geometrie modelleren
20 ]anszenvoeg
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Omschrijving J..l V

Langsvoeg 3D-model - 1 -
Langsvoeg 2D-model, ]anszen-voeg LN 1 0.10

Langsvoeg 2D-model, stijfheidsreductie 70% LN 1 0.15

Ringvoeg, nok, 3D-model - 1 -
Ringvoeg, nok, 2D-model, veerstijfheid radiaal LN 1 0.8

Ringvoeg, nok, 2D-model, sterkte radiaal LN 1 0.3

Ringvoeg, voegplaat, 3D-model - 1 -
Ringvoeg, voegplaat, 2D-model, radiaa1jtangentiaal LN 1 0.8

20 homo gene ring met stijfheidsreductie

dwarskracht:

beperking via beton op betonwrijving

Voor modelonzekerheden, zie tabeI4.2.
M

1/2 N h +--------------------

4>

--~-- -- ------ ------

Fig.4.2 M- qJrelatie voor rotatieveren in de langsvoegen volgens ]anszen.

De ringvoeg speelt alleen een rol bij dubbelringsmodellen en liggermodellen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
nokken
voegplaatjes

De nokken worden geacht als een radiale deuvel te fungeren. In een 3D-model

wordt de nok volle dig met elementen gemodelleerd. Rekening moet worden
gehouden met de speling ten gevolge van de voegspleet. De sterkte voIgt via de
standaardmodellen van NEN 6720.

De nokken in een 2D-dubbelringsmodel worden als veren meegenomen. De
waarde dient te volgen uit calibratie met een 3D-model waarbij de voeg met
eindige elementen is gemodelleerd. In tangemiiHe richting worden geen

sterkte en stijfheid toegekend aan de nokken. In axiale richting geldt oneindige
stijfheid voor druk, er kan geen trek worden opgenomen. Voor de

modelonzekerheid, zie tabeI4.2.

Tabel4-2 Modelfactoren voeggedrag.

26



Nokken Triplex Kaubit

axiaal 00 (voor druk) 00 (voor druk) E =200 MN/m2

0 (voor trek) 0 (voortrek)

radiaal Model (3D) 2.10" N/m3 (3D) 0
108 N/m (2D) 1.108 N/m (2D)

tangentieel 0 2.10" N/m3 (3D) 0

1.108 N/m (2D)

In de ringvoeg moet rekening worden gehouden met de krachtsinleiding en
eveneens met de mogelijkheid tot slippen ter plaatse van de voegplaatjes.
Afhankelijk van het materiaal moet ook de stijfheid van het voegplaatje in

rekening worden gebracht. De nokken worden tenslotte geacht als radiale

deuvel te fungeren, met een door sterkte begrensde krachtsoverdracht.

Voor de voegplaatjes dienen per type de eigenschappen via experimenten te

worden vastgesteld. De huidige ervaring met kaubit en triplex is als voIgt:

Het kaubit kan geen afschuifkrachten overdragen. In een 3D-dubbelrings EEM-
berekening wordt dit gerepresenteerd door interface elementen met alleen een

normaalstijfheid en een afschuifstijfheid gelijk aan nul. De wrijvingscoefficient

van de voeg wordt gelijk gesteld aan beton-op-beton contact. Dit wordt
gemotiveerd doordat het kaubit geheel wordt weggeperst. De ringvoeg kan
geen trek opnemen. De axiale normaalkracht wordt gelijkmatig verdeeld over

de gehele ringvoeg. Voor de normaalstijfheid van kaubit kan gerekend worden

met een elasticiteitsmodulus van 200 MN/m2. Van de afschuifstijfheid zijn
geen goede gegevens bekend.

De triplexplaatjes kunnen wel goed afschuifkrachten overbrengen. Onder
invloed van de normaalkracht wordt de dikte van de triplex plaatjes
gehalveerd. De axiale normaalkracht wordt als lokale puntlasten overgedragen.
Bij het modelleren in een 2D-model met koppelstaven is bij de

Heinenoordtunnel een afschuifstijfheid van 1.105kN/m aangehouden. De 2D-
stijfheid kan niet zonder meer uit de 3D-stijfheid worden afgeleid omdat er in

de 2D-waarde ook andere modelcorrecties verwerkt zijn. De afschuifstijfheid
van de voegplaatjes in het 3D-model is 2.10" N/m3.

Samenvattend.

Voor triplex en kaubit wordt doorgaans niet op sterkte gerekend. Ais sterkte

wordt de beton-op-beton wrijvingscoefficient van 0,4 genomen.

N.B.: In 2D-modellen wordt een modellering gemaakt van het voegplaatje of

de nok gebaseerd op eerdere ervaring, numerieke modellering en pro even.
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Fig. 4.3 Rekenwaarde voor de maximale voegopenstand, gerelateerd aan

waterdruk en onderlinge profielverschuiving (schematisch, opgave fabrikant).

(8) VOEGGEDRAG / WATERDICHTHEID

Naast het sterkte- en stijfheidsgedrag van een voeg is ook de waterdichtheid

van belang in verb and met de grenstoestand van lekkage. Fig. 4.3 geeft een

verband voor de grenswaarden van de drie bepalende factoren, zijnde de
waterdruk, de voegopenstand en de onderlinge verschuiving van de
afdichtingsprofielen. De voegopenstand is gegeven als de onderlinge afstand

tussen de ringvoegvlakken naast de voegafdichting. Er zal in de praktijk altijd

een initiiHe voegopenstand aanwezig zijn. Hiermee moet men bij de
uitwerking rekening houden door de initiiHe openstand en de verdere opening

ten gevolge van de belasting bij elkaar op te tellen [28]. Het criterium wordt
daarmee:

is de initiiHe openstand
is de rotatie

is de afstand buigas tot afdichting

is de maximale voegopenstand volgens fig. 4.3
is de waterdruk

~i + hI <P< ~max (p)

waarin:

L\

<P

hI

~max

p

Tevens moet voldaan worden aan ~i + h. <P > 0, waarin h. de afstand is van

buigas tot buitenkant. Bij beginnend contact ter plaatse van beton of
vijzelplaatjes kan de voegafdichting al enigszins zijn ingedrukt.
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Model moment nmin nmax dwars ovalisatie

3D-model !..l 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

V 0.05 0.03 0.03 0.05 0.10

Model moment nmin nmax dwars ovalisatie

2D- Enkele ring, !..l 1.33 1.26 1.01 1.5 0.92

homogeen V 0.07 0.03 0.03 0.36 0.12

2D-Dubbele ring, !..l 1.15 1.25 0.95 1.1 0.89

segmenten V 0.09 0.03 0.03 0.34 0.12

(C) RINGMODELLEN

Onderscheiden worden:

2 D-modellen (enkele ring of dubbele ring)

3 D-modellen (enkele ring, dubbele ring oftunnelmoot)

In de 2D-modellen maakt men gebruik van balkelementen; in de 3D-modellen
gebruikt men schaal- of volume-elementen. Binnen de gegeven hoofdindeling

kan de volgende onderverdeling worden gemaakt:
de homo gene ring

de ring met scharnieren (niet aanbevolen)
de ring met voegen en/of rotatieveren.

De ringmodellen zijn zowel van belang voor de beoordeling van de sterkte- als
van de bruikbaarheidsaspecten. Met de modellen worden bepaald:

momenten
normaalkrachten
dwarskrachten

ovalisatie

koppelkrachten
voegvervormingen

Niet aIle modellen laten de berekening van aIle grootheden toe. Met een 2D-
enkelringsmodel kan men bijvoorbeeld geen koppelkrachten of
ringvoegvervorming bepalen. Voor het 3D-segmenten -model wordt de

modelonzekerheid als voIgt ingeschat:

Tabel4-3a Model-onzekerheid 3D-model.

Van twee 2D-modellen (beide met veren en belasting bepaald uit een 2D-

continuiimbeschouwing) is de onzekerheid bepaald door het model voor de

acht grondprofielen te vergelijken met het 3D-model [25]. De resulterende
gemiddelden en spreidingen zijn weergegeven in tabeI4.3b.

Tabel4.3b Modelonzekerheden ringberekening t.o.v. 3D-model (grondveren/belasting via EEM).

De Duddeck-modellering voor de grondveren en de grondbelasting (model
met bond) mag alleen voor diepe tunnels worden toegepast. Vergeleken met

het Dubbelrings segment-model zijn de onzekerheden [26]:
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Model moment nmin nmax dwars ovalisatie

Duddeck 11 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

V 0.23 0.02 0.02 0.15 0.2.4

Model moment nmin nmax dwars ovalisatie

3D-model 11 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

V 0.05 0.03 0.03 0.05 0.10

2D- Enkele ring, 11 1.33 1.26 1.01 1.5 0.92

homogeen V 0.07 0.03 0.05 0.36 0.12

2D-Dubbele ring, 11 1.15 1.25 0.95 1.1 0.89

segmenten V 0.09 0.03 0.03 0.34 0.12

Duddeck 11 1.33 1.26 1.01 1.50 0/92

V 0.25 0.05 0.05 0.39 0.31

X omschrijving 11 V

moment, dwarskracht, gaping <1 --

verplaatsing >1 --

Tabel4.3c Modelonzekerheid Duddeck (diepjbond).

Combineren we aIle resultaten voor een modelonzekerheid ten opzichte van

de werkelijkheid, dan voIgt:

Tabel4,Jd Modelonzekerheid ten opzichte van de werkelijkheid.

(D) LIGGERMODELLEN

Voor de liggerwerking van de tunnel als geheel zijn drie modellen ontwikkeld:
een 3D-model,

een elastisch/analytisch liggermodel

een numeriek liggermodel.

De bedoeling is hiermee zowel de axiale spanningsverdeling te bepalen en
daaruit de optredende vervormingen, gapingen, voegverschuivingen en
voegopeningen te bepalen. Te beschouwen gevallen zijn de bouwsituatie, de

belastingen als gevolg van zwel van de grand of bovenbelasting in combinatie

met starre aansluitpunten, bijvoorbeeld bij de stations van trein- of
metro tunnels en dwarsverbindingen.

De gedachte is verder dat het standaard L 550 model bovengrenzen oplevert

voor de momenten en gapingen en ondergrenzen voor de verplaatsingen.

Tabel44 Modelonzekerheden liggerwerking.

(E) DRAAGKRACHT BETONNEN LINING

Uitgegaan wordt van de modellen volgens de Nederlandse betonvoorschriften.

Ais modelfactor op het opneembare moment Mu (bij afwezigheid van
normaalkracht) en de opneembare normaaldrukkracht Nu (bij afwezigheid van

een moment) wordt in beide gevallen uitgegaan van een factor mb met
gegevens vol gens tabeI4.5.
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X omschrijving 11 V

mb modelfactor beton 1.0 0.10

TabeZ+5 Modelonzekerheden draagkracht beton.

Voor de duurzaamheid van gewapend betonnen boortunnels zijn in eerste

instantie de volgende vormen van aantastingen van belang:
carbonatatie van de betondekking die kan lei den tot corrosie van de
wapening

chloride-indringing in de betondekking die eveneens kan lei den tot

corrosie van de wapening

corrosie van de wapening en de daarmee gepaard gaande verminde-
ring van de wapeningsdoorsnede, het verlies aan aanhechting, de

scheurvorming van het beton en het afdrukken van scholl en van

beton.

Van deze vormen van aantasting zijn mathematische modellen beschikbaar [15,

16 en 17] die rechtstreeks in de functies voor de uiterste grenstoestanden of de
gebruiksgrenstoestanden kunnen worden opgenomen. Er kan dan worden
gecontroleerd of gedurende de ontwerplevensduur (c.q. referentieperiode) de

vereiste betrouwbaarheid voor deze grenstoestanden voldoende groot is. Op
soortgelijke wijze kan ook worden berekend of de kans op reparatie niet te
groot is. Als grenstoestand dient dan het ontstaan van schade (bijv. begin van
corrosie) of een bepaalde, beperkte mate van schade (bijv. een bepaalde dikte

voor de roestlaag op de wapening) gedefinieerd te worden. Deze
ontwerpbenadering maakt nog geen deel uit van de betonvoorschriften. Die
zijn ten aanzien van de duurzaamheid nog steeds gebaseerd op het stellen van

uitvoeringseisen, zoals een maximum voor de water/cement factor of een

minimum waarde voor de betondekking.

Daarnaast is het van belang om rekening te houden met de mogelijkheid van
vorst/dooizoutschade, ASR (alkali silicareactie) en agressieve grond of
grondwater. Voor deze aantastingen zijn nog geen bruikbare modellen

beschikbaar. De huidige ontwerpbenadering ten aanzien van deze
aantastingsmechanismen is het opvolgen van de betreffende uitvoeringsregels

uit de betonvoorschriften. Voor constructies met een ontwerplevensduur van
meer dan 50 jaar kunnen dan twee of meer uitvoeringsregels worden
toegepast. Deze dienen wel onafhankelijk van elkaar te zijn. Om bijvoorbeeld

ASR te vermijden worden in de betonvoorschriften eisen gesteld aan ofwel de
samenstelling van het cement of aan de aard van de toeslagmaterialen. Voor

boortunnels met een ontwerplevensduur van ten minste 100 jaar kunnen dan

beide eisen van toepassing worden verklaard.
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Het ontbreken van goede mathematische modellen doet zich niet alleen voor
bij de genoemde vormen van aantasting. Het komt ook bij andere material en

voor die in de constructie verwerkt kunnen zijn. Een duidelijk voorbeeld

daarvan zijn de rubbervoegprofielen die in een tunnellining aanwezig zijn. Het

falen van dergelijke profielen leidt tot lekkages die uiteindelijk zo omvangrijk
kunnen zijn dat de constructie geheel onder water komt te staan. Aan
dergelijke rubberprofielen moeten daarom even zware duurzaamheidseisen

worden gesteld als aan de betonnen liningelementen. Vooralsnog moet bij het
ontwerp worden uitgegaan van een deskundig oordeel dat ondersteund moet

worden met gericht onderzoek naar de duurzaamheid van het toe te passen
profiel.
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J.1 V

massadichtheid staal 7850 kg/m3 -
grout type afhankelijk 0.07

massadichtheid gewapend beton 2500 kg/m3 0.05

afmetingen V

betondikte (prefab) 0.3 - 1 %
dikte ballastbeton 5%

dikte grout 10%

staaldoorsnede --

5 BELASTINGEN

De relevante belastingen voor het ontwerp van een geboorde tunnel zijn:
eigen gewicht

rustende belasting
grondwaterstanden

rivierwaterstanden
grondbelastingen

groutdrukken

bovenbelastingen en ontgravingen
aanwezigheid nabije tunnelbuis
montagebelasting

ver keers be lasting
temperatuurbelasting en krimp

zettingsprocessen in de ondergrond

bijzondere belastingen: explosie, brand, aanrijdbelasting,

zinkende schepen, vallende of slepende ankers
aardbevingen,

Niet aIle belastingen worden bij aIle tunnels gespecificeerd. Verder dient
rekening te worden gehouden met vormafwijkingen. In het navolgende

worden bovenstaande belastingen een voor een uitgewerkt.

5.1 EIGEN GEWICHT VAN DE TUNNEL

Onder het eigen gewicht van de tunnel wordt verstaan het gewicht van de

betonnen elementen met inbegrip van de groutschil. De belasting wordt
bepaald door afmetingen en massadichtheid. De van belang zijnde

massadichtheden van beton en staal zijn weergegeven in tabel 5.1. De variaties

in afmetingen zijn weergegeven in tabel 5.2.

Tabel 5.1Massadichtheden staal en gewapend beton.

Tabel 5.2Afmetingen.

Het gewicht van deuvels en wapening wordt geacht in het gewicht van het

beton te zijn verdisconteerd.
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tunnelvloer 70 mm asfalt (2200 kg/m3) 160 kg/m> 0.10

ballastbeton (2300 kg/m3) - 0.10

wanden en dak 3° mm bekleding (1000 kg/m3) 3° kg/m> 0.10

5.2 NIET-C 0 NSTR U CTIEVE GEWIC HTSB ELASTIN G

De niet-constructieve gewichtsbelasting wordt gevormd door het
eigengewicht van de inrichting van het tunnelinterieur, de wegdekconstructie

en de asfaltbekleding; zie tabel 5.3.

Tabel S-3Gegevens niet constructieve gewichtsbelasting.

5.3 GRONDWATERSTANDEN

De belasting op een tunnel bestaat voornamelijk uit korrel- en waterdruk. De
waterdruk hangt af van de stijghoogte van het grondwater in de lagen waarin

de tunnel zich bevindt. De grondwaterstanden in verschillende lagen dienen

soms als afzonderlijke variabelen beschouwd te worden. Voor al deze
stijghoogten zal bij het betreffende Waterschap nadere informatie moeten

worden ingewonnen over de gemiddelden, fluctuaties en mogelijke extremen.

5.4 RIVIE RW ATERSTAN 0 EN

De grondwaterdrukken kunnen in de tijd varieren. Dit kan een gevolg zijn van
een in de tijd varierend peil van het oppervlaktewater, zoals zich dat voordoet

in rivieren. De drukverandering door het in de tijd varier en de peil van het
oppervlaktewater wordt, al dan niet gedempt, doorgegeven aan het
grondwater. De stijghoogte van het grondwater varieert daardoor dus ook in de
tijd. In het doorgeven van de drukverandering naar het grondwater kan er

vertraging optreden. Deze faseverschuiving kan tot gevolg hebben dat

bijvoorbeeld een lage stijghoogte van het grondwater, veroorzaakt door een
lage water stand in een rivier, optreedt wanneer de rivierwaterstand inmiddels

weer een hoge stand heeft bereikt. Omgekeerd kan uiteraard ook voorkomen.
Deze faseverschuiving kan een gevolg hebben voor de belasting op de tunnel

maar ook voor het bepalen van de benodigde steundruk aan het boorfront.
Eenduidige waarden voor een ontwerp zijn niet te geven. Afuankelijk van de
geografische locatie waar een tunnel wordt ontworpen, moet het gedrag van de

rivier en zijn invloed op de omgeving worden gemodelleerd.

5.5 GRONDBELASTING

Naast de waterdruk wordt de tunnelconstructie ook belast door korreldrukken.

In het algemeen moet de grondbelasting worden bepaald door uit te gaan van
de oorspronkelijke toestand zonder tunnel en vervolgens rekening te houden
met het volledige proces van boren, grouten, consolidatie inclusief effecten

van eventuele ophoging, afgraving en drainage. Voor deze belastingen wordt
verwezen naar hoofdstuk 4 en naar de rapporten van L 520 en L 53°.
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lage rekenwaarde hoge rekenwaarde

groutdruk bovenzijde waterspanning +0.5 x korrelspanning grondspanning

groutdruk onderzijde waterspanning druk bovenzij de + D Yarout

5.6 GROUTDRUKKEN

Ter plaatse van de achterzijde van de tunnelboormachine bevindt zich de
staartspleet. Dit is de ruimte tussen buitenkant boorschild en buitenkant
tunnelconstructie. De dikte van de staartspleet is circa 12-15 em. Deze ruimte

wordt tijdens het boren opgevuld met grout dat onder druk in de staartspleet
wordt gebracht. Bij een kwalitatief goed boorproces wordt de grout onder een
zodanige druk in de spleet aangebracht dat het optreden van zettingen boven

de tunnel wordt tegengegaan. Dit betekent dat de groutdruk aan de bovenkant

van de tunnel minimaal gelijk is aan de daar heersende gronddruk (korrel +
waterdruk).

In L 520 is hiervoor het volgende model ontwikkeld:

Tabel 54 Groutdrukwaarden.

Verondersteld wordt dat deze waarden gehanteerd kunnen worden als
rekenwaarden (zie hoofdstuk 7). Voor de groutdruk wordt de gemiddelde

waarde genomen. Het verloop over de hoogte is line air.

~ ,( bovenzijde

onderzijde

.-

t ~

groutdruk

h

Fig 5.1Mogelijke verdelingen van groutdruk over tunneldoorsnede:

I: Bovenzijde en onderzijde lage rekenwaarde

II: Bovenzijde laag, onderzijde hoge rekenwaarde

III: Bovenzijde hoog, onderzzjde lage rekenwaarde

N: Bovenzijde en onderzijde hoge rekenwaarde
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x omschrijving J.l V

ophogingj ontgraving nominaal 0.10

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om ook de groutdrukken weer te geven met

een normale verde ling, bijvoorbeeld door een gemiddelde en spreiding te
bepalen voor de druk aan de top en de gradient. Hiervoor zouden dan waarden

met een onder- of overschrijdingskans in de orde van 0,001 (uiterste
grenstoestand) gehanteerd moeten worden. Omdat in de huidige boorpraktijk
groutdrukmeting doorgaans nog niet plaatsvindt (er wordt meestal

volumegestuurd gelnjecteerd) is het niet mogelijk om voor bovengenoemde

parameters betrouwbare intervallen te geven. Het is immers nog niet duidelijk
hoe, en met wat voor marge, een theoretisch voorgenomen groutdrukverloop

in de praktijk te realiseren is. Hier zal eerst meer ervaring mee opgedaan
moeten worden. Tot die tijd wordt aanbevolen om te rekenen met de vier
bovengenoemde cases. De drukverlopen die hierin beschreven worden lop en

dermate uiteen, dat verwacht mag worden dat deze de lading voldoende

dekken voor nieuwe projecten.

5.7 BOVENBELASTINGEN EN ONTGRAVINGEN

Bij het ontwerp van boortunnels zal veelal rekening gehouden moeten worden

met belastingen op het maaiveld. Deze belastingen kunnen bestaan uit:
algehele of gedeeltelijke terreinophogingen
verkeersbelasting door autoverkeer of spoorwegverkeer.

Bij plaatselijke belastingen dient daarbij rekening te worden gehouden met

belastingspreiding in de ondergrond. Nagegaan zal moeten worden op welke

locatie de plaatselijke belasting de ongunstigste uitwerking heeft voor de
tunnelconstructie. Ook het effect van een plaatselijke ontgraving op de
tunnelconstructie zal moeten worden bekeken.

In axiale richting van de tunnel kan sprake zijn van een zettingsverschil van de
grondlagen onder de tunnel over een relatief korte afstand. Afhankelijk van de

grootte van de axiale buigstijfheid van de tunnelbuis zal de tunnel de zetting

van de grond wel of niet kunnen volgen. VoIgt de tunnelbuis de zetting niet

dan zal de zakkende grond aan weerszijden van de buis extra krachten op de
tunnelbuis uitoefenen. Door de zakkende grond onder de buis kunnen deze

krachten niet in dezelfde doorsnede van de tunnelbuis aan de ondergrond
worden overgedragen. De tunnelbuis gaat zich dan als een ligger gedragen

waardoor krachtwerking in de lengterichting van de tunnelbuis optreedt. De
zettingsverschillen kunnen abrupt zijn ter plaatse van overgangen naar star
ondersteunde constructies, zoals schachten.

De (zwel)belastingen kunnen berekend worden met EEM programma's. Deze
kunnen gebruikt worden als invoerparameters voor berekeningen van de
liggerwerking. In grote lijnen is de zwelbelasting gelijk aan het gewicht van de

ontgraven grond minus het gewicht van de tunnel. In een volledige

bouwfasesimulatie komt de belasting automatisch tot stand. Voor de
grondmechanische parameters wordt verwezen naar NEN 6740.

Tabel 5.5 Gegevens ophogingjontgraving.
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Na momentane vijzelkracht (locaal) grondmechanische berekening 0.15

(globaal) 0.08

Na extreme vijzelkracht specificatie 0.15

Mvert excentriciteitmoment uit TBM Nae met e = 0.1 D 0.20

Mhor excentriciteitmoment uit TBM grondmechanische 0.05 D 0.20

G gewicht TBM nominaal 0.05

volgtrein nominaal 0.10

5.8 AANWEZIGHEID NABIJ GELEGEN TUNNELBUIS

De belasting op een tunnelconstructie ten gevolge van de aanwezigheid van
een nabij gelegen tunnelbuis kan worden onderverdeeld in:

belastingen ten gevolge van het boren van de nabije tunnelbuis

belasting ten gevolge van de aanwezigheid en het in gebruik zijn van

een nabije tunnel.

De naar verwachting belangrijkste belasting op een tunnelconstructie door het
boren van een nabij gelegen tweede tunnelbuis is de horizontale belasting ten
gevolge van het grouten van de staartspleet en de coniciteit van de TBM. De

grootte van de belasting hangt uiteraard af van de details van de TBM, van de
groutprocedure en van de onderlinge afstand van de tunnels.

5.9 MONTAGE BELA STING EN DOOR TBM

In axiale richting wordt de tunnelconstructie vooral belast door de
vijzelkrachten waarmee de boormachine zich afzet tegen de tunnelelementen.

De tijdens de schildvoortgang maximaal optredende vijzelkrachten in de voor

de sturing van het schild te gebruiken vijzels, dienen onder de meest
ongunstige condities in rekening te worden gebracht.

Voor het be palen van de vijzelkrachten ten behoeve van de voortstuwing en
sturing van het schild, moet worden gedacht aan de volgende optredende

krachten:
druk aan het boorfront;
coniciteit;

snijweerstand;
wrijving schild/grand;
wrijving schild/tunnelelementen;

extra weerstand door sturen van schild.

Deze vijzelkrachten moeten worden opgenomen door de tunnelelementen,
waarbij rekening moet worden gehouden met het excentrisch aangrijpen van

de resulterende axiale kracht. Verder dient men er rekening mee te houden dat
vijzelkrachten vaak grater kunnen zijn dan formeel op de specificaties staat
aangegeven. Onderstaande tabel geeft enige nadere numerieke informatie.

Tabels.6 Gegevens montagebelastingen.
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X omschrijving lage rekenwaarde hoge rekenwaarde

Na blijvende axiale kracht 0 N a(initieel)

strook !l V

verdeelde verkeersbelasting 1 9 kN/m2 0,30

>2, 3 etc 2.5 kN/m2 0,30

vrachtwagen asstelsel 1 300 kN 0,50

>2, 3 etc 200 kN 0,50

De excentrische belastingen, die door de TBM op de lining worden
uitgeoefend, worden kantelbelasting genoemd. Oorzaken zijn excentriciteiten

in:
de belasting op het graaffront, die de TBM excentrisch belasten

het gewicht van de TBM

de sturing van de TBM
het vooruitduwen van de TBM.

Bij een tunnel met een straal van 4 meter wordt een excentriciteit van de

vijzelkrachten gevonden van ongeveer 1 meter waarbij de excentriciteit onder

het zwaartepunt van de doorsnede ligt. Bij een totale vijzelkracht van 25 MN
wordt een moment van 26,5 MNm gevonden. Daarnaast wordt ook een

horizontaal liggermoment gevonden. Deze bedraagt in het bestudeerde

voorbeeld 1,2 MNm, dus de excentriciteit is ongeveer 5° mm. De axiale druk
die tijdens montage wordt ontwikkeld blijft in de tunnel aanwezig, al zal door

relaxatie een vermindering optreden. Momenteel wordt gerekend met:

TabelS-7 Gegevens axiale belasting.

Naast de vijzelkrachten zijn er nog een aantal montage-invloeden die
spanningen en vervormingen in de lining kunnen oproepen. Verwezen wordt

naar [29].

5.10 VERANDERLIJKE BELASTING DOOR VERKEER IN DE
TUNNEL

WEGVERKEER

Voor wegverkeer kan worden gerekend met de verkeersklasse volgens de

richtlijnen voor betonnen kunstwerken, de richtlijnen voor betonnen bruggen
(VBB), de NS-richtlijnen (nr. 1008) en de VOSB [8,9,10]. ledere beheerder kan

daarbij nog eens verschillende eisen stellen.

De verkeersbelasting kan ook worden ontleend aan Eurocode 1, Deel 3 [11].
Tabel 5.8 geeft een samenvatting van de relevante belasting op een autoweg op
hoofdlijnen. De belasting dient zo ongunstig mogelijk te worden aangebracht.

Een strook heeft een breedte van 3m, ongeacht de beoogde indeling in de

tunnel. De eerste strook wordt voor het te berekenen belastingeffect zo
ongunstig mogelijk gekozen. De overige stroken worden gelijkmatig over het
oppervlak verdeeld geacht (zie figuur 5.1).

Tabels.8 Verkeersbelasting.
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Temperatuur ~[°C] (J [°C]

buitenzijde wand zomer +10 2

buitenzijde wand winter <+5 2

binnenzij de wand zomer +15 tot +20 2

binnenzijde wand winter -10 tot -5 2

overig oppervlak

strook 1

overig oppervlak

strook 2

overig oppervlak

Fig. 5.1.Indeling in verkeersstroken; een strook heeft een breedte van 3m.

SP~ 0 RWEGBELASTIN G

Voor de mobiele belasting in spoortunnels kan met het VOSB-laststelsel [11]of

de Eurocodebelasting [12] worden gerekend, waarbij de puntlastgroepen
volle dig over de lengterichting van de tunnelbuis mogen worden gespreid.

5.11 TEMPERATUURBELASTING

Bij de scheurwijdtecontrole en de dimensionering van de tunnel in de uiterste

grenstoestand vormt de temperatuurbelasting volgens onderstaande tabel een

indicatie voor Nederlandse omstandigheden. Voor de temperatuurgradient t-.T
mag de dikte van de groutschil worden meegenomen, waarin t-.T= Tbui- Tbin'

De temperatuur ter plaatse van de kern van de doorsnede komt overeen met de
gemiddelde temperatuur aan de binnen- en aan de buitenzijde.

Tabel 5.9 Eigenschappen van de temperatuur van de tunnel.

Voorts moet worden bedacht, dat de temperatuur bij aanleg van de tunnel

aanzienlijk hoger is dan in de gebruikstoestand. Dit wordt veroorzaakt door
warmteontwikkeling van de aandrijfmotoren van de tunnelboorrnachine en de

vrijkomende warmte bij het gebruik van overig materieel. Het omringende

grondmedium zal in het algemeen maar een geringe temperatuurvariatie
ondergaan. In feite is er gedurende de eindsituatie in meer of mindere mate
altijd sprake van een afkoeling van binnen uit, afhankelijk van de seizoenen.

Voor de temperatuur tijdens de bouw kan uitgegaan worden van 25°C.
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In Fig. S.2 is een
detonatie.

1

0.8

0.6a
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5.12 BIJZONDERE BELASTINGEN

5.12.1 EX PLO SIE B ELASTIN G

In prENV 1991-2-7:1997 [12] zijn enkele clausules opgenomen ten aanzien van

de in rekening te brengen belasting ten gevolge van een explosie. Onderscheid

wordt gemaakt tussen:

tunnels die in staat dienen te zijn een detonatiebelasting te ondergaan

(class 1 tUnnels);

tunnels die in staat dienen te zijn een de£1agratiebelasting te

ondergaan (class 2 tunnels).

Voor beide situaties zijn enkele betrekkingen opgenomen om de belasting als

functie van de tijd te kunnen uitrekenen.

Voor class 1 tUnnels (detonatie) zal

worden opgenomen:

p(x,t) =Po[1-0.6S(Cl/x-1)/(C/C2 -1)]
p(x,t) = 0,3SPo
p(x,t) = 0

de volgende formule in de Eurocode

voor x/c. < t <x/c,

voor x/c,<t<L/c.+(L-x)/c,

elders

waarin:

c.

c,

is de piekdruk (2000 kN/m')

is de voortplantingssnelheid van de schokgolf (-1800 m/s)

is de geluidvoortplantingssnelheid in verbrandingsgas (-800 m/s)

is de afstand tot het hart van de explosie (x>o)

is de afstand van het eind van de tunnel tot het hart van de explosie

is de tijd

Po

x
L

t

voorbeeld gegeven van een tijd-belastingdiagram voor

L =100 m

0 0.05 0.1 0.15
tijd [s]

Fig. 5.2Belastingdiagram voor detonatie, voor x = 4 meter.

0.2
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Voor class 2 tunnels (deflagratie) geldt:

p(t) =4Po t/to (1 - t/to) voor 0 < t < to

waarin:

Po

to

is de piekdruk (100 kN/m2)

is een tijdconstante (= 0.1 s)

is de tijdt

Het bijbehorende tij d-belastingdiagram is gegeven in fig. 5.3.

1.00--1-

1

---I

I

I

a
Il.

a: 0.50

0.00

0.00 0.05 0.10
Tijd [5]

Fig. 53 Belastingdiagram voor deflagratie.

0.15 0.20

In de Eurocode wordt opgemerkt dat tunnels in het algemeen geen

detonatiebelasting kunnen weerstaan als ze niet voorzien zijn van speciale

beschermende maatregelen, zoals schokabsorberende panelen.

In de huidige praktijk wordt een rekenwaarde van 100 kN/m2 aangehouden.

Dit komt overeen met de belasting vol gens de deflagratiecurve, en is veellager

dan de belasting volgens de detonatiecurve. Uitgegaan wordt van een kans op

optreden van 10"4 per jaar per project.

5.12.2 BRAND

De brandwerendheid in tunnels zal bij voorkeur ten minste 120 minuten

bedragen, bij een temperatuur volgens de RWS brandkromme. De brandcurve

is weergeven in fig. 5.3. In eerste instantie wordt verondersteld dat de

luchttemperatuur homogeen is in de gehele tunnel. Als die veronderstelling

oneconomisch conservatief blijkt, kan een meer realistisch model worden

beschouwd. De kans op een brand wordt geschat op 10-3 per jaar per project. De

brand kan nog afhangen van het type verkeer.

De temperatuursontwikkeling in een tunnel gedurende een brand is met name

afhankelijk van de warmtebron. Tabel 5.10 en tabel 5.11 geven voor

verschillende warmtebronnen de aan te houden vermogens en

temperatuursontwikkeling (bron: COB commissie M 611).
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Type verkeer Max. Temp. Ontwikkelings- Brandduur Representatieve brandkromme
roc] snelheid [-] [min]

Voetganger - - - geen

(Brom)fiets 300 snel 2 geen

Hooiwagen 1100 snel 90-120 Koolwaterstof

Personenauto 1100 snel 30-60 Koolwaterstof

Container / 1100 snel 120(+) Koolwaterstof

shuttle

Vrachtauto 1100 snel 120( +) Koolwaterstof

Tankauto 1350 snel/ 120 RWS: korte duur

minder snel 240 Koolw.stof: lange duur

Bus 1100 snel 90-120 Koolwaterstof

Metro 1100 snel 90-120 Koolwaterstof

Trein 1350 snel / 120 RWS: korte duur

minder snel 240 Koolw.stof: lange duur

tijd [min] temperatuur [°c] tijd [min] temperatuur roc]

0 20 30 1300

3 890 60 1350

5 1140 90 1300

10 1200 120 1200

Tabels.lO Brandvermogen per vervoermiddel / type verkeer.

1 Gevaarlijk transport 300 MW

2 Vrachtverkeer 100 MW

3 Personen auto 5-10 MW

4 Trein / metro 40 MW

5 Hooiwagen 100 MW

Tabels.ll Brandkrommen per vervoermiddel / type verkeer.

In Tabel 5.11en in de navolgende tekst worden de volgende brandkrommen
genoemd (T is temperatuur, tis tijd in minuten):

2

Eurocode 1: Standaardbrand (ISO-834):

T = 20 + 34510g1o (8tH)

Eurocode 1: koolwaterstofbrand

T = 20 + 1080 (1 -0,325 exp( -0,167t) - 0,675 exp( -2,5t) )
Rijkswaterstaat brandkromme

Tabel 5.12 geeft de experimenteel bepaalde kromme

Rijkswaterstaat wordt gebruikt bij het tunnelontwerp.

die door

1

3

Tabel 5.12Rijkswaterstaat brandkromme.
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In fig. 5.4 worden deze krommen vergeleken met elkaar en met een curve uit
de Duitse norm (RABT [13]).

1600

1400 . RWS--

: curve
-1- - - --

1200 ~

- -

- - -- - -- - -

0'en 1000m
~...
::I
.a 800

I!I»C.
E 600
S

400 - --

200- -

0
0 15 30 45 60

tijd [minuten]

75 90 105 120

Fig. 54. Temperatuursverloop als functie van de tijd voor Standaardbrand

(ISO-834 [14]), Koolwaterstofbrand, RABT brand en Rijkswaterstaatbrand.

5.12.3 AAN RIJD BELASTIN GE N

SPOORWEGEN

Ten tijde van een ontsporing wordt een puntlast van 10 MN tg<p op de
ontsporingsgeleidingsconstructie op een afstand van 0,35 m boven bovenzijde

spoorstaaf in rekening gebracht. Het in de berekening mee te nemen getroffen
oppervlak bedraagt 0,25 x 0,25 m2. De schamphoek <phangt van de geometrie

van de tunnel af. Bij een schampbotsing mag er bij de berekening vanuit gegaan

worden dat het botsvlak zich met de snelheid van de trein voortbeweegt. Bij

een frontale botsing wordt uitgegaan van een duur van 100 ms.

Het effect van een gekantelde wagon kan door mid del van een horizontale
lijnlast van 18 kN/m' in rekening worden gebracht. Het aangrijpingspunt ligt

daarbij op een hoogte van 3,5 m boven bovenkant spoorstaaf.

AUTOWEGEN

De aan te houden aanrijdbelasting in tunnels ten behoeve van auto(snel)wegen
kan, indien geen voorzieningen tegen aanrijding langs de tunnelwand zijn
opgenomen, in rekening worden gebracht door een geconcentreerde puntlast

van 1000 kN werkend op een oppervlak van 0,25 x 0,25 m2. Dit correspondeert
met een voertuig van 30 ton dat met een snelheid van 90 km per uur de wand

raakt onder een hoek van ruim 20 grad en (zie Eurocode 1, deel 2.7, annex A
[12]). Men mag er bij de berekening vanuit gaan dat het botsvlak van 0,25 bij

0,25 m bij een dergelijke schampbotsing zich met de snelheid van het voertuig
langs de tunnelwand voortbeweegt. Per ring werkt de kracht dan gedurende 40

ms.
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een- P !l V Xd

heid [jd

Aanrijdbelasting horizontale kracht op 0.35 m boven MN 10'4 6 0.3 10

spoorverkeer spoorstaaf

aanrijdbelasting horizontale kracht op de wand (1.2 m kN 10-4 370 1.0 1000

wegverkeer hoogte)

explosiebelasting alzijdige druk in wand, dak en vloer in kN/m2 10'4 60 0.5 100

(deflagratie) een buis

gezonken schip verdeelde belasting op rivierbodem kN/m2 10-5 90 0.6 150

brand brandcurve RWS (zie figuur 4.2) °C 10-3 900 0.2 1300

uur 1.3 2.0

5.12.4 AARDBEVINGEN

Weliswaar zijn in Japan aardbevingsbestendige tunnels gemaakt met dubbele
lining, maar in Nederland is het gevaar voor het optreden van grote

bodemversnellingen zo gering, dat er niet expliciet op hoeft te worden

ontworpen. Omdat de tunnel meebeweegt met de bodem, zal een aardbeving
ook relatief weinig effect op tunnels hebben.

5.12.5 GEZONKEN SCHIP

Kans op gebeurtenis =10-5 per jaar. Voor een oppervlak van 100 x 30 m moet

rekening gehouden worden met een belasting van 150 kN/m2.

5.12.6 VALLEND ANKER

Deze belasting is niet van belang voor boortunnels.

5.12.7 PROBABILISTISCHE MODELLEN
DERE BELASTINGEN

VOOR BIJZON-

De aan te houden bijzondere belastingen zijn weergegeven in tabel 5.13. De
belastingen kunnen optreden in (op) tunnelbuizen afzonderlijk op iedere

willekeurige plaats.

Tabels.13 Bijzondere belastingen.

N.B.: !l en V zijn het gemiddelde en de variatiecoefficient gegeven het optreden

van de bijzondere belasting. De ontwerpwaarde heeft (ongeconditioneerd) een
overschrijdingskans van ca. 1O-6/jaar ofwe 110'4per levensduur.

44



X omschrijving eenheid Type /l V

fv staalsterkte MPa LN 500 0.08

f' betondruksterkte MPa LN afh. kwal 0.10-0.15c

fc betontreksterkte MPa LN afh. kwal 0.15-0.30

Eb E modulus beton MPa N afh. kwal. 0.10

"u breukrek - LN 0.°°5 0.15

k lange duur factor - LN 0.9 0.°5

q> kruipfactor - LN 2 0.20

t wanddikte - LN nominaal 0.°3

6 MATERIAAL/CONSTRUCTIE-
EIGENSCHAPPEN

6.1 GEWAPEND BETON

De relevante gegevens voor de gewapend betonnen lining zijn weergegeven in
tabe16.1. De variatiecoefficienten zijn voor zover mogelijk ontleend aan [18] en
verder zo goed mogelijk geschat door experts uit L 530/550.

Tabel6.1 Gegevens lining.

Voor zorgvuldig gemaakt beton, zoals geprefabriceerde lining-elementen kan

een variatiecoefficient voor de betondruksterkte van 0,10 worden gehanteerd

en voor de wanddikte van 0.°°3.

6.2 GROND

De relevante gegevens voor de grond zijn weergegeven in tabel 6.2. Voor de
grootheden c' (cohesie),

q>'(wrijvingshoek) en v (dwarscontractie) wordt onderscheid gemaakt tussen
de ruimtelijke spreiding en de systematische maar onbekende afwijking die
bestaat tussen de rekengrootheid en het resultaat van het steken en beproeven

van grondmonsters (zie [19]). In de tabel is de ruimtelijke spreiding
opgenomen in de eerste regel en de onzekerheid in de systematische afwijking

in de tweede. De variatiecoefficienten zijn direct of indirect ontleend aan [4,
19] en schattingen van experts in L 520/L 55°. De schatting van de ruimtelijke
spreiding kan bij voldoende waarnemingen ook uit de metingen worden

gehaald.
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X omschrijving eenheid type !l V

c' cohesie (ruimtelijk) kPa LN meting ofNEN6740 0.17

cohesie (systematisch) 0.10

<p' wrijvingshoek (ruimtelijk) 0 LN meting ofNEN6740 0.09
wrijvingshoek (systematisch) 0.04

v dwarscontractie (ruimtelijk) - LN 0.30 0.23

dwarscontractie (systematisch) 0.10

dilatantiehoek 0 N <P'-30
0

a=I.OO\jI

E E-modulus grond (ruimtelijk) MPa LN meting ofNEN 6740 0.17
E-modulus grond (systematisch) o.zo

- LN EI3 -

Ko a'h/a'v - LN nominaal 0.05

OCR overconsolidatie - LN meting ofNEN 6740 0.10

Tabe16.2 Gegevens grond (zand en klei, veen vaak wat hoger).

Voor sommige toepassingen is het niet nodig met de ruimtelijke spreiding
rekening te houden. Dit is het geval als niet de lokale waarde van belang is
maar bijvoorbeeld een laaggemiddelde. Dit moet per mechanisme worden
aangegeven.

Als gemiddelde en/of spreiding van een stochast X uit de meting worden
bepaald, moet rekening worden gehouden met de statistische onzekerheid. De

formules voor X (uitsluitend onderhevig aan ruimtelijke spreiding) voor de
verschillende gevallen luiden:

lokale waarde (ruimtelijke spreiding van belang)

(al) gemiddelde en spreiding uit meting

(az) gemiddelde gemeten, spreiding uit tabel

(a3) gemiddelde en spreiding uit tabel

X = Xgem.m - tv Sm -/(1+1/n)

X = Xgem.m - U Stabe!'\j(1+1/n)

X = Xgem.tabel - U Stabel

gemiddelde waarde (ruimtelijke spreiding niet van belang)

(bl) gemiddelde en spreiding uit meting
(bz) gemiddelde gemeten, spreiding uit tabel

(b3) gemiddelde en spreiding uit tabel

X = Xgem,m - tv sm-/ (l/n)
X = Xgem,m - U Stabel'\j(I/n)
X = Xgem,tabel

waarin:

Xgem,m is de gemeten gemiddelde

Xgem.tabelis het gemiddelde volgens tabel

tv is de student verdeelde variabele voor v graden van vrijheid

u is het normaal verdeelde variabele met gemiddelde

sm is de gemeten standaardafwijking

Stabe! is de standaardafwijking volgens tabel
v is het aantal vrijheidsgraden(= n-l)

n is het aantal meetwaarden

Het is ook mogelijk om waarden tussen beide uitersten te kiezen, zie [31].
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X Omschrijving eenheid type j.l V

j.l wrijving beton op beton - LN 0.4 0.05
r] reductiefactor E ivm segmentering - LN 0.4 0.05

liggermodel

normaalstijfheid voor kaubit (E-waarde) MN/m2 -- 200 --

afschuifstijfheid voor triplex N/m2 LN N ominaal 0.30

In bovenstaande formules is uitgegaan van de normale verdeling. Men kan ook
via een transformatie overstappen op de minder conservatieve lognormale
verdeling.

De systematische spreiding kan worden meegenomen door toevoeging van
een term v crt,y, in aIle gevaIlen, met v = een standaard normaal verdeelde

stochast.

Opmerking: De gemiddelde waarde volgens tabel1 van NEN6740 is formeel

een representatieve waarde. Voorgesteld wordt deze als rekenwaarde te
gebruiken.

6.3 VOEGEN

De relevante gegevens voor de voegen zijn weergegeven in tabel 6.3. De
variatiecoeficienten zijn zo goed mogelijk geschat door experts uit L 530/550.

Tabel6,J Gegevens voegen.

6.4 DESIGN BY TESTING

In veel gevallen (voegen, grout, grand) worden constructie-onderdelen of
materiaaleigenschappen niet ontleend aan normen, maar speciaal voor het
project proefondervindelijk vastgesteld. Voor die situaties wordt verwezen

naar Eurocode 1, Basis of Design, Annex D [20,21] ofISO 2394 [22].
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7 SEMI-PRO BABILISTISC H E
VERIFICATIEPRO CED U RE

7.1 OPZET VAN EEN SEMI-PROBABILISTISCHE
BEREKENING

In de semi-probabilistische verificatieprocedure worden de resultaten van de
vorige hoofdstukken toegepast. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de volgende

zaken bekend zijn:
de beschouwde grenstoestand;

de streefwaarde voor de betrouwbaarheid;
de mechanismebeschrijving;
de statistische gegevens van de variabelen.

Verder wordt ervan uitgegaan dat er een ontwerp ligt voor de constructie en

dat dit ontwerp geverifieerd moet worden voor het aspect betrouwbaarheid.

Deze betrouwbaarheidscontrole kan algemeen worden omschreven als:

P(Z<o) < toelaatbare waarde =<1>(-~d) 0'.1)

Z = Z(X" X. ... Xn)

waarin:

Xi

is de grenstoestandfunctie;

is de stochastische variabele (bv materiaaleigenschap, belasting,
geometrische grootheid, modelfactor);

is de verdelingsfunctie voor de normale verde ling (zie hoofdstuk 3);

is de streefwaarde voor de betrouwbaarheidsindex.

Z

<1>0

~d

De grenstoestandsfunctie is de combinatie van de beschouwde grenstoestand

en het rekenmodel voor de relevante mechanismen. De functie is zodanig
gedefinieerd dat Z<o overeenkomt met "faIen"en Z>o met "niet faIen". Deze

functie kan expliciet zijn, maar ook impliciet. In de grenstoestandsfunctie kan
bijvoorbeeld een compleet eindig-eIementenmodel zijn opgenomen.

De eis dat P(Z<o) kleiner moet zijn dan een bepaalde grenswaarde kan ten

behoeve van praktische berekeningen worden vertaald in de equivalente eis:

Z{Xd" Xd. Xdn}> 0 0'.2)

waarin:

Xdi is de rekenwaarde van de variabele Xi

Hier wordt dus gecontroleerd of voor de rekenwaarden voor belastingen en

sterkte de grenstoestand al dan niet wordt overschreden.
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7.2 REKENWAARDEN

Als rekenwaarde worden in de regel de volgende vier mogelijkheden
onderscheiden (zie figuur 7.1):
1 een dominante hoge waarde

2 een niet dominante hoge waarde

3 een niet dominante lage waarde
4 een dominante lage waarde

De hoge waarden zijn bedoeld voor die grootheden die voor een bepaalde
grenstoestand het meest van invloed zijn. De overige grootheden worden dan

ingevoerd met de niet dominante waarde, meestal aangeduid als de

"combinatiewaarde" .

fx (..)

domi~

/

Fig.7.1Definitieschets van dominante en niet dominante hoge en lage waarden.

Indien de veiligheid van een constructie nauwelijks wordt belnvloed door een
grootheid kan volstaan worden met een enkele rekenwaarde die dan in het
algemeen dicht bij de verwachtingswaarde van die variabele zalliggen.

Veel variabelen werken verder uitsluitend gunstig of ongunstig. Als dat is

vastgesteld hoeft ook nog slechts naar deze twee mogelijkheden te worden
gekeken. Voor een gunstig (of ongunstig) werkende variabele die verder niet
erg belangrijk is blijft op die manier uiteindelijk nog slechts een mogelijke

rekenwaarde over en is er dus eigenlijk geen praktisch verschil meer met een

deterministische benadering. De gehanteerde rekenwaarde is dus wel
probabilistisch onderbouwd.

In het geval van een normaal verdeelde variabele wordt de rekenwaarde
gegeven door:

Xdi = fli - ai~dO'i = fli (1 - ai~dVJ (J.3a)

waarin:

~s is de minimaal vereiste betrouwbaarheidsindex
is de probabilistische invloedscoefficient
is de gemiddelde waarde van de stochastische variabele Xi

is de standaardafwijking van de stochastische variabele Xi
is de variatiecoefficient

ai

fli

O'i

Vi
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XI a]

dominante sterkteparameter 0,8

overige sterkteparameter 0,4 * 0,8 = 0,32

dominante belastingparameter - 0,7

overige belastingparameters -0,4 * 0,7= - 0,28

Voor een lognormaal verdeelde variabele gaat bovenstaande uitdrukking over
in:

waarin:

Xdi = ~i exp{-aiPVi} (7.3b)

Via de benadering exp(x) =1+Xvoor kleine x valt in te zien dat voor relatieflage

waarden van de variatiecoefficient er weinig verschil is tussen normaal en
lognormaal. Voor variabelen met willekeurige verdelingsfunctie Fxi( ) kan de

waarde van het ontwerppunt gevonden worden via FX(Xd)=<1>(-ap), met <1>(..)

de verdelingsfunctie voor de normale verde ling.

Om de ontwerpwaarde van een grootheid Xi te kunnen vasts tell en moeten we

dus beschikken over de statistische eigenschappen, het gewenste
betrouwbaarheidsniveau en de gevoeligheid.

Het betrouwbaarheidsniveau is reeds besproken in hoofdstuk 3 en de
variatiecoefficienten voor de verschillende variabelen zijn aan de orde geweest

in de hoofdstukken 4, 5 en 6.

De waarden van de gevoeligheidscoefficient a hangen af van de details van het
probleem. In principe is voor de bepaling hiervan een probabilistische

betrouwbaarheidsanalyse nodig. Er zijn op basis van een combinatie van
ervaring en theoretische overwegingen echter gestandaardiseerde a-waarden

ontwikkeld. Deze zijn weergegeven in tabe17.1 en gei:llustreerd in figuur 7.1.

TabeZ7.1 Standaardwaarden voor ai.

NB: Indien alleen sterkteparameters van belang zijn kan men eigenlijk beter de

twee belangrijkste sterkteparameters als dominant be schouwen, dat wil zeggen
twee sterkteparameters hebben a = 0,8, de overige 0,32 en aIle belasting-

parameters -0,28. Analoog, als alleen belastingsparameters belangrijk zijn

neemt men tweemaal a = -0,7, -0,28 voor de andere en 0,32 voor aIle
sterkteparameters.

Bij toepassing van deze methode weet men natuurlijk niet vooraf welke

variabelen als "dominant" moeten worden beschouwd. Soms is ook niet
duidelijk welke variabelen gunstig of ongunstig voor het goed functioneren
zijn, met andere woorden welke als "sterkte" en welke als "belasting" moeten

worden aangemerkt. Dit kan bovendien per grenstoestand verschillen. De
enige manier om dit te ontdekken is om door aIle denkbare combinaties te

beschouwen. Dit is echter meestal een vrijwel onmogelijke opgave. In bijlage

A wordt hier nader op ingegaan.

50



Meestal is via een lange praktijkervaring het karakter van de meeste variabelen
wel bekend. In de onderhavige studie, waarbij voor het eerst op deze
systematische wijze naar de betrouwbaarheidsproblematiek van een

boortunnel wordt gekeken, is dat echter niet altijd het geval. Daarom worden,

ter vereenvoudiging, in dit document aIle variabelen als dominant beschouwd;
dit is meestal een conservatieve aanname. Verder wordt een speciale strategie

ontwikkeld (zie 7-4) om te onderzoeken of een variabele een "belasting" of een

"sterkte" karakter heeft. Indien later mocht blijken dat het als dominant
beschouwen van aIle variabelen oneconomisch strenge eisen met zich
meebrengt, kunnen daarop altijd nog correcties worden aangebracht. De uit te

voeren gevoeligheidsanalyse (zie 7.4) geeft daartoe dan meestal voldoende
aanwijzingen.

Voor een aantal voorbeelden : zie bijlage B

7.3 AFHANKELIJKHEID

Als variabelen gecorreleerd zijn zoals bijvoorbeeld de sterkte en stijfheid bij
grond, dan zijn er drie mogelijkheden, waarbij alleen de positieve correlatie

wordt beschouwd:

1 de correlatie wordt genegeerd;

2 de variabelen worden als volledig gecorreleerd beschouwd, d.w.z.
alleen combinaties van allemaal hoge variabelen of lage variabelen

worden meegenomen, de mix van een variabele hoog (X/) en de
andere laag (XdL)wordt dus buiten beschouwing gelaten.

3 de gecorreleerde variabelen worden getransformeerd naar
ongecorreleerde variabelen en voor de ongecorreleerde variabelen

wordt de eerdere procedure toegepast.

Methode 1 is conservatief als de reductiecoefficienten 0,4 in tabel 7.1 niet

worden toegepast. Methode 2 levert minder werk op, maar is mogelijk
onveilig. Methode 3 is correct maar bewerkelijk en theoretisch lastig.

7.4 STRATEGIE VOOR BEREKENINGEN IN L 550

Indien een constructie niet erg gevoelig is voor een variabele kan zonder
ernstige economische gevolgen een conservatieve redenering worden gevolgd
waarbij alleen met de dominant hoge en de dominant lage waarde wordt

gerekend. Dit beperkt in belangrijke mate de hoeveelheid rekenwerk; deze
aanpak wordt in dit rapport gevolgd.

Variabelen in een rekenmodel kunnen verder, zoals hiervoor uiteengezet,

"gunstig" of "ongunstig" werken voor het goed functioneren. Om de
veiligheid te controleren moet men voor variabelen die gunstig werken een
lage waarde kiezen en voor variabelen die ongunstig werken een hoge waarde.

Indien van te voren niet met zekerheid valt aan te geven of een bepaalde
variabele gunstig of ongunstig werkt dienen dus zowel hoge als lage waarden

te worden onderzocht.
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De hoge en lage rekenwaarden van de stochasten worden volgens de formules

0'.3) met a = 0,7 of a = -0,7 respectievelijk gegeven door:

x~ = Il exp( -0.7 ~V) - 1l(1-0.7~V) (7.4a)

x~ = Il exp (+0.7~V) - 1l(1+0.7~V) 0'.4b)

waarin:

L is de lower value
U is de upper value

De eerste uitdrukking geldt voor lognormaal verdeelde variabelen; achter het
ongeveerteken staat een uitdrukking die gebruikt kan worden voor normaal
verdeelde variabelen en voor lognormaal verdeelde variabelen met een lage
spreiding of een lage a.

De keuze van lal = 0,7 voor zowel sterkte als belasting (in tegenstelling tot

tabeI7.1) is puur een kwestie van vereenvoudiging.

Bij de start van de berekening is in het algemeen dus niet bekend welke

variabelen gunstig of ongunstig werken. Het nagaan van aIle mogelijke
combinaties van gunstig en ongunstig is een vrijwel onmogelijke opgave.

Daarom wordt hier de volgende bruikbare berekeningsgang van drie stappen
voorgesteld:

1. BASIS RUN

In de basisrun wordt voor iedere variabele Xi op basis van ervaring en inzicht

zo goed mogelijk in schat of deze gunstig of ongunstig werkt. Gekozen wordt

dus

Xi =ongunstige van X~ en X~ 0'.5)

waarin:

L
U

is de lower value
is de upper value

Vervolgens wordt (bijvoorbeeld) een unity check e berekend. De unity check

ontstaat door de ontwerpwaarde van een belastingeffect te delen door de

ontwerpwaarde van de overeenkomstige sterkteparameter:

e =Sd/Rd 0'.6)

In de praktijk is Sd vaak de optredende spanning in een bepaald kritisch punt
en Rd de vloei- ofbreukspanning. Een unity check kleiner dan 1,0 wijst op een
zekere mate van reserve, een unity check groter dan 1,0 wijst op een
onvoldoende veiligheid voor het betreffende punt of mechanisme. Bij niet-

lineaire modellen kan de bepaling van e overigens nog best tot convergentie-
problemen lei den en moet iteratief te werk worden gegaan.
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Opgemerkt wordt dat men ook andere wijzen dan de Unity Check kan

gebruiken om aan te geven of de constructie voldoet of niet.

Indien men een Unity Check kleiner dan 1,0 vindt, kan men de veiligheid ten

aanzien van de uitgevoerde contrale dus in eerste instantie als voldoende

aanmerken. De vraag is echter of alle variabelen X goed zijn ingeschat met
betrekking tot hun invloed op het mechanisme. Misschien is van een variabele

aangenomen dat deze voor het mechanisme ongunstig werkt, terwijl het
omgekeerde het geval is. Dan is dus XLgekozen terwijl dit XUhad moeten zijn.

am dat te onderzoeken wordt een aantal variantberekeningen uitgevoerd.

2. BASISVARIANTEN / GEVOELIGHEIDSANALYSES

Het is niet redelijk om alle variabelen te onderzoeken op de correcte aanname

voor hun invloed op het mechanisme. Voor sommige variabelen is het evident

of zij een sterkte ofwel een belastingkarakter hebben. Voor alle variabelen
waarvoor hierover geen absolute zekerheid bestaat moet echter een
variantberekening worden gemaakt. In feite zijn dit ruwe
gevoeligheidsanalyses. Neem aan dat er een n-tal variabelen is waarvoor ook

het andere extreem van belang kan zijn. De unity check wordt dan uitgevoerd

door deze n variabelen een voor een op het andere extreem te zetten. Als het
karakter van de variabelen aanvankelijk goed werd geschat, gaan alle unity

checks naar beneden. Als dit niet het geval is blijkt een van de variabelen toch

een ander karakter te hebben. Deze stap is in feite een eenvoudige
gevoeligheidsanalyse.

Via de gevoeligheidsanalyse kan men eventueel ook nagaan welke sterkte- en
belastingsparameters dominant zijn. De minder dominante variabelen kan

men eventueel een a = 0,3 geven om zo tot economische besparing te komen.
Of een variabele de dominante variabele is kan alleen via een
gevoeligheidsanalyse worden vastgesteld.

Aanbevolen wordt om de twee meest gevoelige variabelen met a = 0,7 te
bepalen, ongeacht of dit sterkte- of belastinggrootheden zijn (zie ook N.B.

onder tabel7.I).

3. EINDCONTROLES

Als in stap 2 de unity checks voor sommige variabelen zijn toegenomen, moet

de hoogste waarde als basisrun worden beschouwd en stap 2 worden herhaald.

7.5 MODELFACTOREN

De modelfactoren in dit rapport worden dus, vergelijkbaar met de andere
stochastische grootheden, meegenomen als mdU of mdL.De partiele factor die

daarmee correspondeert is dan:

Ymodel= md
U of Ymodel= I/md L
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Een goed rekenmodel zal een kleine spreiding hebben als deze wordt
vergeleken met de werkelijkheid. Er kan daarom worden gewerkt met een lage

modelfactor (=partii::Hefactor voor de modelonzekerheid). Een eenvoudig maar
onnauwkeurig model zal een grotere spreiding te zien geven, hetgeen vertaald

wordt in een grotere modelfactor.

Het is van belang te beseffen dat de modelfactoren worden aangebracht op de

in te voeren basisgrootheden van de berekening of op de uitkomsten maar niet
op tussenresultaten. Dit punt speelt met name bij de liningberekening. De

grondbelasting op de tunnel is daar in wezen een tussenresultaat in de

berekening: er wordt een analyse uitgevoerd om de drukken van de grond op

de tunnelwand vast te stellen en daarna worden de spanningen in de
tunnelwand berekend. De modelfactoren werken dan dus niet op de

"grondbelasting" maar op de invoergrootheden als soortelijk gewicht van de
grond, water stand, laagdikten, Ko-waarden en dergelijke of direct op de

resulterende momenten en dwarskrachten.

In een eindige elementen-berekening waarbij de grond wordt

"meegemodelleerd" is voor zover het de drukken van de grond op de

tunnelwand betreft zelfs niet eens sprake van een "tussenresultaat", maar van
een gelijktijdige berekening van de spanningen in de grond, de tunnel en de

interface. Vaak wordt de vraag gesteld hoe in deze berekening de modelfactor
op de grondbelasting moet worden ingevoerd. Het punt is dus dat dit vol gens

de theorie helemaal niet moet: volgens de theorie moeten de factoren op de
basisvariabelen worden ingevoerd.

Bij berekeningen volgens de niet-lineaire eindige elementen-methode kunnen

zich nog wel enkele andere moeilijkheden voordoen. Indien men bijvoorbeeld

alle variabelen direct op de ontwerpwaarde zet, kan men een probleem hebben
gedefinieerd dat numeriek niet convergeert. Men moet dan toch weer een deel

van de belasting eerst verlagen en deze vervolgens in stappen opbrengen.
Verder kan het lastig zijn de unity check te definii::~ren.In het uiterste geval kan

men bijvoorbeeld alleen zeggen: de constructie blijft stabiel (dus 8 < 1) of er
treedt onder de ontwerpomstandigheden bezwijken op (dus 8> 1). Formeel is

de zaak echter volledig in orde als zowel de basisrun als alle
variantberekeningen een 8 < 1 te zien geven. Men heeft dan echter alleen geen

idee of men heel veilig is of tegen de grens aanzit.

7.6 REPRESENTATIEVE WAARDEN EN PARTIELE
FACTOREN

Alhoewel de praktijk direct met de resultaten van de hierboven gegeven
analyse uit de voeten zou kunnen, is dat niet gebruikelijk. In de huidige

Nederlandse en Europese normen wordt gewerkt met een stelsel van
karakteristieke waarden en partiele veiligheidsfactoren.

Ais de partiiHe factoren juist worden gekozen is er geen verschil met de
voorgaande berekeningsmethode. Het is alleen een verschil in presentatie.
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De rekenwaarden van de belastingen worden dan bepaald door de
representatieve waarden van de belastingen te vermenigvuldigen met de
bijbehorende belastingfactoren:

Xd = Y8 Xrep

waarin:

X,ep

Xd

Y

is de representatieve ofkarakteristieke waarde
is de rekenwaarde of ontwerpwaarde
is de partiele factor

Indien besloten wordt om voar bepaalde variabelen de verificatie uit te voeren

met de "combinatie-waarde", dan kan aan de Y bijvoorbeeld nog een

reductiefactor \jf worden gekoppeld.

De representatieve waarden X,epkunnen zijn:
karakteristieke waarden met een voorgeschreven overschrijdingskans;

nominale waarden, bijvoorbeeld bij de meeste geometrische
eigenschappen; in sommige gevallen komt dit overeen met de
verwachtingswaarde, maar dat hoeft niet altijd;

gecalibreerde waarden om de beoogde betrouwbaarheid te bereiken,
bijv. coefficienten.

In NEN 6702 worden de karakteristieke waarden voor variabele belastingen
gedefinieerd met behulp van een herhalingstijd van 50 jaar (uitgezonderd
vloerbelasting); geometrische eigenschappen en massa-dichtheden worden

meestal nominaal genomen.

Ook de bepaling van de rekenwaarden voor de materiaaleigenschappen

geschiedt in de praktijk meestal met behulp van representatieve waarden en

partiele factor. In dit geval wordt door de factor gedeeld:

Xd=X,ep/Ym

Hiervoor kan men in eerste instantie de factoren nemen vol gens de huidige

NEN 6700-serie. De representatieve waarde is meestal een waarde met 5%
onderschrijdingskans.

In een aantal gevallen kunnen ook de ontwerpwaarden direct worden bepaald;

dit gebeurt bijvoorbeeld bij lokale of productgerichte metingen.

De modelfactoren zijn in wezen ook partiele factoren, maar dan voor het hele
model:

Ymodel= md
Uof Ymodel= l/m/

Welke waarde men kiest hangt van het type model af.
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7.7 OVERZICHT VAN VERIFICATIEPROCEDURE

1 Bepaal de statistische eigenschappen en het type verdeling voor de

parameters

2 Bepaal het vereiste betrouwbaarheidsniveau

3 Bepaal of de parameters een sterkte- of belastingskarakter hebben,

vol gens de procedure in 7.4. Hiermee kan tevens worden bepaald
welke grootheden een grote en een kleine invloed hebben. De
belasting- en sterktegrootheid met de meeste invloed kunnen dan

als dominant worden beschouwd, de overige zijn dan niet
dominant.

NB: deze laatste stap is niet uitgevoerd in deze studie.

4 Bepaal in hoeverre correlaties relevant zijn. In veel gevallen kan

met een conservatieve benadering genoegen genomen worden,
waarbij met alleen de dominant hoge en dominant lage waarden

wordt gerekend.

5 Neem voor dominante parameters ex= 0,7 voor sterkte, en ex= -0,7

voor de belasting, en voor niet-dominante parameters ex= 0,28 voor

de sterkte en ex= -0,28 voor de belasting.

6 Bepaal de modelfactoren en representatieve waarden.
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Grenstoestand

Model

Betrouwbaar-

heidseis

Variatiecoeffi-

cienten

Uitwerking

Niet

meegenomen

8SAMENVATTEND OVERZICHT

In dit hoofdstuk wordt voor elk van de relevante grenstoestanden in tabelvorm
de informatie samengevat over:

het aanbevolen rekenmodel;

de betrouwbaarheidseis;
de variatiecoefficienten;
de uitwerking voor de praktijk;

de niet in het kader van L 550 beschouwde aspecten.

8.1 BOORFRONT

8.1.1 ACTIEF BEZWIJKEN / MICRO-IN STABI LITEIT / TE
LAGE STEUNDRUK

Bezwijken boorfront door te lage steundruk

Model ]anscecz volgens Richtlijn Boorfrontstabiliteit,

CUR/COB Rapport L 520/12, hoofdstuk 2

Expliciet meegenomen in het model:

- steundruk

- grondeigenschappen c' en <p'
waterstanden en geometrie

Impliciet meegenomen (via modelfactor):

beschadiging van de bentonietfilterkoek

- lokale wateroverspanning voor het boorfront
In de praktijk wordt voor de in te stellen steundruk vaak rekening gehouden met de

optredende fluctuaties in de buitenwaterstand (bijv. door die tijdens het boren te meten): Dit

kan eventueel nog worden meegenomen.

Aanbevolen betrouwbaarheidsindex voor enkele doorsnede: p=2,7
Veronderstelde equivalent onafhankelijke lengte: ~L =100 m

Voor een tunnel van 4 km betekent dit effectief: p= 1,0

Is schade aan maaiveld merkbaar, dan is hogere p wenselijk

- Zie hoofdstuk4, 5 en 6

- Variatiecoefficienten in grondparameters hangen af van de grondsoort en lokale oms tan-
digheden. Zie verder Veiligheidsbeschouwing Grondonderzoek, CUR/COB L 520 [24].

- Voor buitenwaterstanden zullen altijd lokale gegevens een rol spelen.

- In omrekening van een variabele buiten waterstanden naar waterspanningen in de
grondlaag van het boorfront is ook een modelonzekerheid aanwezig; ook deze hangt af

van lokale omstandigheden.

Aantal Voorbeelden: 8 zie [24]

Geen uitwerking met unity checks

Geen voorstel voor partiele factoren

- sterk doorlatende grondlagen

- piping/suffosie

- veroudering bentoniet

- te weinig bentoniet
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Grenstoestand Bezwijken boorfront door te hoge steundruk

Model Richtlijnen boorfrontstabiliteit, Richtlijn L 520, hoofdstuk 3

Mechanisme A: Opdrukken van grondlagen, al dan niet met wrijving
Mechanisme B: Scheurvorming in klei

Meegenomen:

- steundruk

- waterspanning

- horizontale en verticale gronddrukken

- schuifsterkte

Betrouwbaarheidseis Aanbevolen betrouwbaarheidsindex voor enkele doorsnede: ~=3,5
Veronderstelde equivalent onafhankelijke lengte: ~L=100 m

Voor een tunnel van 4 km betekent dit effectief: ~=2,4

Is schade aan maaiveld merkbaar, dan is hogere ~wenselijk.
NB: Er is een hogere ~danbij "te lage steundruk" omdat te hoge steundruk ook

leidt tot gevolgen van een te lage steundruk

Variatiecoefficienten zie actiefbezwijken

Uitwerking Voorbeelden: 8, zie [24]
Geen uitwerking met unity checks
Geen partiele factoren

Niet meegenomen - zettingsvloeiing

- obstakels (morenen, funderingsresten, boomstammen, bommen, wrakken)

- discontinulteiten in de grond

8.1.2 PASSIEF BEZWIJKEN / MACRO-INSTABILITEIT /
TE HOGE STEUNDRUK
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Grenstoestand Bezwijken lining

Modellen Lange termijn belastingeffecten

- Grondveren en grondbelasting bepaald uit een continuiimmodel (COb)met
verhoogde elasticiteitsmodulus onder de tunnel

- Voor bepaling momenten, normaalkrachten: Enkele elastische homo gene
ring met gereduceerde elasticiteitsmodulus (Ered= 0,7 Ebeton)

- Voor bepaling koppelkrachten: dubbele elastische segmetenring met

Janszenmodel voor langsvoegen en nokken en/of koppelplaatjes in de
ringvoegen.

Korte termijn belastingeffecten

- Voor de korte termijn moet rekening worden gehouden met
groutbelastingen volgens de richtlijn L 53°.

Sterkte betondoorsnede en sterkte koppelkrachten:

- TGB Beton [3]
Korte termijn belastingeffecten:

- Groutbelasting
Bijzondere belastingeffecten:

- explosies

- brand

- botsing

- interactie twee tunnels

Betrouwbaarheidseis Aanbevolen betrouwbaarheidsindex voor enkele doorsnede: 13=4,0

Veronderstelde equivalent onafhankelijke lengte: ~L=4°° m
Voor een tunnel van 4 km betekent dit effectief: 13=3,4

Variatiecoefficienten Zie hoofdstukken 4, 5 en 6 van dit rapport

Uitwerking Voorbeelden 8: zie [27]
Uitwerking met unity checks

Niet meegenomen - stuiken, knikken, plooien

- lokaal bezwijken langsvoeg

8.2 TUNNELCONSTRUCTIE / RINGWERKING

8.2.1 BEZWIJKEN LINING
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Grenstoestanden - vervormingen/verplaatsingen/ ovalisatie

- scheurvorming en samenhangende effecten op duurzaamheid

- lekkage via voegopenstanden

Kwantificering:
vervormingen: afhankelijk van tolerantie om profiel van vrije ruimte

Voorstel: scheurwijdte TGB-Beton of overschrijding treksterkte
Voegopenstanden: 1,0 mm indien deels gesloten en 0,3 mm indien door

en door

NB Het grootste probleem van vervormingen zijn de lekkages. Met name een
grote lekkage die leidt tot piping kan zeer gevaarlijk zijn omdat de steunende
grond dan wordt meegespoeld en de tunnellining dus nog meer gaat

vervormen. Dit is dan een vorm van progressive collapse.

Model Ais ULS model

Betrouwbaarheidseis Aanbevolen betrouwbaarheidsindex voor enkele doorsnede: 13=3,0
Veronderstelde equivalent onafhankelijke lengte L'lL=400 m
Voor een tunnel van 4 km betekent dit effectief 13=2,0
Is schade aan maaiveld merkbaar, dan is hogere 13wenselijk

Variatiecoefficienten Zie hoofdstukken 4,5 en 6 van dit rapport

Uitwerking Voorbeelden: zie [27]
Uitwerking met unity checks

Niet meegenomen

8.2.2 SLS / RINGRICHTING
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Grenstoestanden betondrukspanningen in axiale richting
voegopenstand ringvoegen, voor criterium zie tabeI4.3.

NB2: beschadiging van de lining tijdens montage kan leiden tot
duurzaamheids-pro blemen.

Modellen niet lineair liggermodel
line air liggermodel

line air 3D model

Meegenomen

- bouwfase simulatie

- zwelbelastingen

- omgravingen, ophogingen

- harde oplegpunten, dwarsverbindingen

- verlies langsvoorspanning

In het geavanceerde model komen ook nog aan de orde:.

- splijtspanningen door vijzeldrukken

- asymmetrische vijzelbelasting

- rond ~ovaal("trompeteffect")

- opdrijven achter TBM ("kattenrug-effect")

- asymmetrische groutdrukken

Betrouwbaarheidseis Aanbevolen betrouwbaarheidsindex voor enkele doorsnede: 13=2,7
Veronderstelde equivalent onafhankelijke lengte: ~L=100 m
Voor een tunnel van 4 km betekent dit effectief: 13=1,0
Is schade aan maaiveld merkbaar, dan is hogere 13wenselijk

Variatiecoefficienten Zie hoofdstuk4,5,6 van dit rapport

Uitwerking Uitwerking met unity checks is moeilijk

Voorbeelden: Zie [27]

Niet meegenomen Niet meegenomen:

- locale beschadigingen door vijzelkrachten

8.3 TUNNELCONSTRUCTIE / LIGGERWERKING

8.3.1 BEZWIJKEN OF VERVORMING / LIGGERWERKING
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9AFSLUITING

In dit rapport is een totaaloverzicht gegeven van de aanpak van de
constructieve veiligheidsproblematiek voor geboorde tunnels. Voor de
rekenmodellen is verwezen naar de desbetreffende CUR/COB-
onderzoeksrapporten L 520 en L 53°. Voor de uitwerkingen wordt verwezen

naar de in CUR/COB-onderzoeksrapporten L 520 en L 53° uitgevoerde

veiligheidsstudies.

In dit rapport wordt het veiligheidsvraagstuk behandeld vanuit de
probabilistische invalshoek. Voor alle variabelen wordt een gemiddelde, een
spreiding en een verdelingstype gedefinieerd. Vervolgens wordt een

streefwaarde voor de betrouwbaarheid vastgelegd, rekening houden met de
gevolgen van het overschrijden van de betreffende grenstoestand. In dit

rapport worden echter geen probabilistische sommen van niveau II of III

gemaakt. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de niveau I

ontwerptechnieken zoals vastgelegd in ISO 2394 of Eurocode 1. Dit houdt in

dat voor elke onzekere grootheid 4 ontwerpwaarden worden gedefinieerd:

1 een "extreem lage waarde" voor de dominante sterkteparameter

2 een "extreem hoge waarde" voor de dominante belastingparameter

3 een "combinatiewaarde" voor de niet dominante belastingen

4 een "combinatiewaarde" voor de niet dominante belastingparameter

Vol gens de theorie moet een verificatie van de betrouwbaarheid worden

uitgevoerd door voor de sterkte en de belasting elk een dominante waarde te

kiezen. Alle andere variabelen kunnen dan met de combinatiewaarde worden
gekozen. Soms weet men welke variabelen een sterkte- en welke een

belastingkant hebben. Maar dit is ook niet altijd duidelijk en dan moet men

daar achter komen door het uit te rekenen. In het handboek zal worden
aangegeven van welke variabelen men het karakter mag aannemen en van

welke variabelen men het karakter via een berekening zal moeten vaststellen.

Nog lastiger te beoordelen is de vraag of een grootheid dominant is of niet.

Ook dit is meestal alleen via uitvoerige berekeningen vast te stellen. Voorlopig

is in de voorgestelde procedure dit onderscheid dan ook maar weggelaten.
Uiteraard kan men altijd op deze optie terugvallen als dit in een bepaald geval
overzichtelijk en lonend lijkt.

De presentatie in het handboek is overigens niet uitgevoerd met gemiddelde
en variatiecoefficienten , maar met karakteristieke waarden en partiele
coefficienten. De reden is dat dit voor de praktijk meer herkenning zal
oproepen. Uiteraard behoort voor bijzondere gevallen een meer

probabilistisch georienteerde berekening als gepresenteerd in dit rapport of

zelfs een analyse op niveau II of III tot de mogelijkheden.
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BIJLAGE A

SEMI-PROBABILISTISCHE VERIFICATIE

Al STANDAARDGEVAL

Het standaardgeval is gedefinieerd als een berekening met uitsluitend
stochastische variabelen en geen grootheden met variabiliteit in ruimte of tijd.

Het standaardgeval gaat ook niet verder dan een enkelvoudig mechanisme: er

worden geen systeemeffecten bekeken.

Het standaardgeval is reeds besproken in 7.2. In deze bijlage wordt aIle en
ingegaan op de achtergrond van de alfa-waarden in tabel7.2. De keuze van a =-
0,7 voor belasting en a = 0,8 voor de sterkte is min of meer historisch gegroeid

en momenteel ook in Eurocode 1 en ISO-3294 als zodanig opgenomen. Deze
verdeling rolde uit de meeste gevoeligheidsstudies die op dit gebied zijn
uitgevoerd.

Merk op dat de alfa voor de sterkte groter is dan voor de belasting. Men zou
weIlicht eerder het omgekeerde verwachten. Men moet daarbij echter

bedenken dat (1) de gemiddelde waarde van de sterkte veel hoger is zodat ook
bij een lagere variatiecoefficient voor de sterkte deze nog steeds kan domineren

en (2) dat aan de belastingzijde niet aIleen de variabele belasting aanwezig is,

met inderdaad een vrij grote variatiecoefficient, maar ook het vrij goed
bekende eigen gewicht.
De ratio van de keuze van de "0,4" in tabel7.2 is in te zien aan de hand van
figuur AI. Hier zijn langs de assen twee stochasten uitgezet, die daartae zander

verlies van algemeenheid, zijn teruggebracht in de gestandaardiseerde vorm

van een normale variabele met gemiddelde 0,0 en standaardafwijking 1,0.
We zien dat de cambinaties (X1=0,32P, X2=0,8P) en (X1=0,8p, X2=0,32P) voor

aIle lineaire faalcantouren garanderen dat het werkelijke "design point", dat
willekeurig ergens op de cirkel kan liggen, binnen de faalcontour blijft. AIleen

in het geval van een sterk concave faalcontour kan de controle middels deze
twee punten onvoldoende zijn (zie figuur A2).

Gegeven deze figuren zou men ook kunnen overwegen om oak voar R en S dit
systeem in te voeren en dus niet uit te gaan van as = -0,7 en aR = 0,8, maar van

de twee combinaties (as = -1,0, aR=0,4) en (as=-0,4 en aR=l,o).
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Fig.Al Controlepunten.
o.~ X2

Xl

O.8~ - --

O.32~

>-

O.32~ O.8~ X2

Fig. A2 Onveilige controle hi} niet convexe faalcontour: punten A en B voldoen,

maar defaalcontour komt toch hinnen de toegestane cirkel.

A2 SYSTEEM-, LENGTE- EN VOLUME-EFFECTEN

Voor een systeem met N ongecorreleerde elementen (of bezwijkmecha-

nismen) geldt het design-point:

P{Ri < Rdi} =<I>(-a(3) / N

Analoog geldt voor een systeem met N gecorreleerde elementen (zie [28]):

P{Ri < Rdi} =<I>(-a(3) /
N"(I'P)

De veiligheidscoefficient wordt daarmee:

*
YR = YR exp {-VR ",(1-PR) logN}

waarin:

¥R

VR

PR

is de partiele veiligheidsfactor volgens het voorschrift

is de variatiecoefficient

is de correlatie tussen

elementen/ grenstoestanden

is het aantal elementen of grenstoestanden

de sterkte van diverse

N

Voorbeeld: bij ¥R= 1.2,VR =0.10 en PR =0.7 wordt voor N =100: YR* = 1.34.
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Dit leidt dus tot een verhoging van de veiligheidscoefficient. In het geval van
parallelwerking kan een verlaging van de veiligheidscoefficient worden

gemotiveerd.

Een lengte- of volume-effect is eigenlijk een serie-effect van een continu
systeem. am aan een dergelijk systeem te rekenen kan het systeem met een
lengte L worden onderverdeeld in N componenten met een lengte ~L. Deze

componenten zijn in het algemeen gecorreleerd. Indien de correlatiefunctie

van het systeem bekend is kan hieruit de correlatie van de elementen worden
gedestilleerd en kunnen bovenstaande formules worden toegepast. De
handigste keuze van ~L is overigens die waarbij verder met correIa tie tussen de

elementen geen rekening meer hoeft te worden gehouden. Globaal gesproken

is dit ongeveer het punt waar de correlatiefunctie gelijk is aan 0,5
(vooropgesteld dat de functie naar nul gaat voor grote afstanden). Men kan dan

vervolgens de verschillende elementen als onafhankelijk beschouwen. Dit is in

feite gedaan in hoofdstuk 2.

A3 TIJDSEFFECTEN

Indien op een constructie twee belastingen werken die beide in de tijd
fluctueren, dan hoeven hun maxima niet samen te vallen. Het standaard model

dat gebruikt wordt om dit in rekening te brengen is het Borges-Castanheta
model (zie fig. A3). Aangenomen wordt dat een belasting steeds constant is
gedurende een bepaald tijdsinterval en dat de waarden in opeenvolgende

tijdsintervallen onafhankelijk (of constant gecorreleerd) van elkaar zijn. In
figuur A4 is dit weergegeven voor twee belastingbronnen S. en S.. Belasting S.

varieert m keer per jaar en belasting S. varieert n>m keer per jaar. In de figuur is
aangegeven dat de maxima niet hoeven samen te vall en.

Laat weer de rekenwaarde (design point) voor de belasting overeenkomen met

een betrouwbaarheidsindex ~s = a~ voor de periode van een jaar, correspon-
derend met een faalkans P = <I>(-a~). Deel het jaar op in m intervallen ~T.

Omdat onafhankelijkheid wordt verondersteld tussen de belastingen in
opeenvolgende trekkingen komt de betrouwbaarheidseis overeen met faalkans

van P/m voor de periode ~T, ofwel met een betrouwbaarheidsindex ~' = <I>~

'(P/m). Indien S. de dominante belasting is, moet dus voor de periode ~T
worden ontworpen op:

P{S > S.J = <I>N(- ~') = P/m

P{S > S.J = <I>N(- °-4 ~')

Teruggerekend naar de overschrijdingskansen voor de periode van een jaar

vinden we dan (onder invulling van ~'):

P{S.d> SJ = m * P/m = P

P{S.d> SJ = m <I>N(- 0.4 ~') = m <I>(0.4 <I>iJP/m))

65



Ais uitgegaan wordt van <1>(-x)= 10-x (goede benadering voor 2<X<4) dan kan

bovenstaande worden omgebouwd tot:

SId = 11+ ex ~ cr

S'd = 11+ (0.4 ex~ - 0.6 log m)cr

Hiermee is een belastingsgeval bepaald waarbij rekening is gehouden met het
niet samenvallen van de maxima. Als S'd dominant wordt genomen voIgt het
omgekeerde belastingsgeval.

Voor een voorbeeld wordt verwezen naar Bijlage B3.

F1

Fig. A3 Borges Castanheta model.

F3

t
Fig.A4 Twee onafhankelijke belastingenfluctuerend in de tijd (gesuperponeerd).
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BIJLAGE B

VOORBEELDEN

VOORBEELD Bl: BASISGEVAL

Het elementaire basisgeval bestaat uit een sterkteparameter R en een belasting-
parameter S, beide normaal verdeeld. De grenstoestandsfunctie is dan Z =R-S.

De semi-probabilistische procedure verloopt dan als voIgt:

(1) stel P{F}=10-\ dan : ~=3.7

(2) volgens paragraaf 7.7 : aR =0.7 en as =-0.7

(3) daarmee volgen de ontwerpwaarden : Rd = IlR - 2.59 aR en Sd = Ils + 2.59 as

(4) gecontroleerd moet dan worden : Rd > Sd

Als de karakteristieke waarden worden ingevoerd als:

Rk = Il(R) - 1.64 a(R)

Sk = Il(S)

dan kunnen de partiiHe factoren worden uitgerekend:

Ym= Rk/Rd

Ys= Sd/Sk

Numeriek voorbeeld:

N eem Il(R) =100, V(R) = 0.10, Il(S) = 40, V(S) = 0.25

Rk

Sk

Rd

Sd

= 100-164 = 83.6

=4°
= 100 - 2.59 XlO =74
= 4° + 2.59 x 10 = 66

Het ontwerp voldoet; verder wordt gevonden dat Ym= 83.6/74 = 1.2 en Ys=

66/40=1.65.

VOORBEELD B2: BELASTINGGEVALLEN BIJ TWEE ONAF-
HANKELIJKE BELASTINGBRONNEN

Beschouw twee onafhankelijke belastingen S. en S2.Stel dat ~s = a~, met ~ het
gewenste betrouwbaarheidsniveau en a = 0.7. Er moeten nu twee
belastinggevallen worden doorgerekend.

67



Geval1: S'd = 100 + 0,7 * 4 * 10 = 128 kN

S2d= 80 + 0,4 * 0,7 * 4 * 30 = 113kN

Geval 2: S,d = 100 + 0,4 * 0,7 * 4 * 10 = 111kN

S2d= 80 + 0,7 * 4 * 30 = 164 kN

BELASTINGGEVAL 1

Hierbij wordt S, als dominant en S2als "overig" genomen, dus:

P{S, > S,J = <1>(-~s)

P{S2> S2J = <1>(-0-4 ~s)

Als S, en S2normaal verdeeld zijn:

S'd = /1(S,) + ~s s(S,) = /1(S,) + as ~ cr(S,)

S2d= /1(S2)+ 0.4 ~s cr(SJ = /1(Sj + 0.4 as ~ cr(S,)

BELASTINGGEVAL 2

Dit is precies "het omgekeerde":

S,d = /1(S,) + 0.4 as ~ cr(S,)

S2d= /1(Sj + as ~cr(S,)

Numerieke uitwerking:

Neem ~=4.0, a=0.7, /1(S,)=100 kN, cr(S,)=lO kN, /1(Sj=80 kN en cr(Sj=30 kN,

dan:

Als bijvoorbeeld het belastingeffect wordt gegeven door S,+S2 dan is geval 2
maatgevend; als het belastingeffect daarentegen wordt gegeven door S,+SJIO

dan is geval1 maatgevend.

VOORBEELD B3: BELASTINGGEVALLEN BIJ TWEE IN DE
TIJD VARIERENDE BELASTINGEN

Neem als getallenvoorbeeld hetzelfde voorbeeld als B2, maar nu met
aanvullend m=12 belastingwisselingen in de referentietijd.

Het eerste belastinggeval wordt dan:

S,d

S2d

= 100 + 0,7 * 4 * 10

= 80 + [0,4 * 0,7 * 4 - 0,6 log 12] * 30
= 128 kN

= 94kN
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En het tweede:

SId

S2d

= 100 + [0,4 * 0,7 * 4 - 0,6 log 12] * 10

= 80 + 0,7 * 4 * 30
= 10 5 kN

= 164 kN

Ouidelijk zal zijn dat de reductie groter is naarmate m groter is.

VOORBEELD B4: OPDRIJVEN TUNNEL

Voor een veiligheidsbeschouwing met betrekking tot het opdrijven van een
tunnel wordt de volgende betrouwbaarheidsfunctie genomen (zie 3.1):

Z = Ggrond + Gtunnel + Rgrond - Fopdrijf

De eerste term is de neerwaartse belasting door het betongewicht, de tweede

de wrijving door de grond en de derde term de opdrijvende kracht van het
water. Ligger- of boogwerking van de tunnel in langsrichting wordt niet
meegenomen.

De verschillende termen kunnen als voIgt (globaal) worden uitgewerkt (zie
figuur B4.1):

G grond

G runnel

Rgtond

F opdtijf

= 0 d (Ygrond- Ywatet)

= 1t 0 t Yberon

= 0.5 (Ygrond- Ywater)(0 + d)2 A tanq>

= 0.25 1t 02 Ywatet

De statistische gegevens ten behoeve van de betrouwbaarheidsanalyse zijn

weergegeven in tabel B4.1.

d
r

1
Ggrond

't
I Rgrond

D

Fig. B4-1Tunnel in de grand met uitwendige verticale belasting.
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V(X)

D I tunneldiameter m deterministisch 8 0,00

t dikte van de tunnelwand m normaal 0.3 0,01

d gronddekking m lognormaal 8 0,°3
A coeff neutrale gronddruk - lognormaal 0.5 0,10

tanq> tangens hoek inw wrijving - lognormaal 0.5 0,10

Ybeton volumegewicht beton kN/m3 normaal 24 0,°5

Y",ond volumegewicht grond kN/m3 normaal 19 0,°7

Ywater volumegewicht water kN/m3 normaal 10 0,01

X Xd a~ X/ Xdu

t 11(l-a~V) 2,8 0,27

d 11exp( -a~V) 2,8 7,36

A 11exp( -a~V) 2,8 0,38

tanq> 11exp( -a~V) 2,8 0,38

Yberon 11(l-a~V) 2,8 20,6

Y"rond 11(l-a~V) 2,8 15,3

Ywater 11(l-a~V) -2,8 10,3

De eerste stap is nu om van elke variabele na te gaan of deze gunstig of
ongunstig werkt. In dit geval is dat betrekkelijk eenvoudig omdat alle

stochasten gunstig werken voor de stabiliteit, op Ywaterna.

Vervolgens kan dan met dan met (A1.3) voor de 4 normale stochasten en (A1.4)

voor de 3lognormale stochasten de ontwerpwaarden worden bepaald. Gebruik

wordt gemaakt van

~= 4,0 (opdrijven is een gevaarlijk mechanisme)
a = 0,7 voor alle sterkteparameters
a = -0,7 voor de enige belastingparameter het volumegewicht van water.

Er voIgt dus:

Tabel B4.2 Rekenwaarden basisvariabelen.

Dit leidt tot de volgende berekening:

Sterkte =D d (Ygrond- Ywater) + 1t D t Ybeton + 0.5 (Ygrond- Ywarer)(D + d)' A tanq>

= 294 + 142 + 85 = 522 kN/m

Belasting = 0.251t D2 Ywarer= 516 kN/m

Met andere woorden, de tunnel voldoet precies.

Ten behoeve van de praktijk is het gewenst een berekeningsgrondslag te
presenteren op basis van representatieve waarden en partiele factoren. Ais

representatieve waarden zou men bijvoorbeeld kunnen kiezen:
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X Xren

t 0,3 m

d 8,0 m

A 0,42

tanq> 0,42

Ybetan 24 kN/m3

Yorand 19 kN/m3

Ywater 10 kN/m3

Tabel B4.3 R rden basisvariabelen.

Voor aIle variabelen is voor Xrepde gemiddelde waarde genomen, behalve voor

de materiaalparameters

A en tanq>: hiervoor zijn de 5 pro cent onderschrijdingswaarden genomen
volgend uit

Xrep= j..lexp( -1.64 V) -j..l (1 - 1.64 V)

Vervolgens ligt aan de belastingkant een partiele factor gelijk aan 1.0 voor de

hand (de spreiding aan de belastingkant is erg klein). Aan de sterktekant komt

men twee gewichtsgrootheden en een echte sterktecomponent tegen. Het ligt

voor de hand deze afzonderlijk te beschouwen. De partiele factoren volgen dan
uit:

Ybelasting = 1.0

Ygewicht = (Ggrand rep + Gbetonrep) / (Ggrandd + Grepd) = 548/294 =1.67

Ygrand = Rrep/Rd = 197/84 = 2.35

met:

G grandrep = D dd (Ygrandrep- Ywatertep) + 1tD trep Ybetan rep

Ggrandd = D dd (YgtOndd- Ywaterd) + 1t D td Ybetand

Rrep = 0.5 (Ygrand rep- Ywatertep) ( D + d.ep)
,

Areptanq>tep

Rd = 0.5 (Ygrandd- Ywater d) (D + ddY Ad tanq>d

= 548 kN/m

= 294 kN/m

= 197 kN/m
= 84 kN/m

De factor voor de gewichtsterm kan kleiner kan zijn als aIle termen met -Ywater
als belastingterm worden meegenomen en de factor aIleen op het zuivere
grond- en betongewicht van toepassing wordt verklaard. De grote factor voor

de grondschuifweerstand weerspiegelt de grote mate van onzekerheid
waarmee deze term moet worden bekeken. In veel praktijksommen wordt

deze term overigens helemaal verwaarloosd en wordt verder met een kleinere
factor op het gewicht gerekend. Verder wordt weer een grotere factor op de
belasting gezet. Dit zal meestal wel aardig uitkomen, maar het is theoretisch

aanvechtbaar.

Opmerking: voor de belastingterm Fapdrijfis wel een grotere partiele coefficient

nodig als er een grondlagensysteem is met gedeeltelijk ondoorlaatbare lagen en

er derhalve waterover- en onderspanningen kunnen voorkomen.
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Verder kunnen de partiiHe factoren nog worden verminderd door met behulp

van een niveau II som na te gaan welke parameters het belangrijkst zijn en voor
welke variabelen eventueel een lagere a-waarde zou kunnen worden
gehanteerd. Opgemerkt wordt daarbij dat aan de sterktekant eigenlijk a =1.0

had moeten worden toegepast omdat de variabiliteit aan de belastingkant
verwaarloosd is. Daar staat echter weer tegenover dat er twee belangrijke
sterktetermen zijn die beide met a =0.7 zijn meegenomen.

VOORBEELD B5: LININGBEREKENING

85.1 GRENSTOESTAND

Beschouwd wordt het standaard COB L soo voorbeeld "diepe tunnel in zand"
(zie figuur BS.1). De tunnelas ligt daarbij 20 m onder het maaiveld en de

tunneldiameter is 8 m. De grenstoestand in deze paragraaf is "bezwijken van

de lining" onder invloed van belastingen door grand en water. Als
betrouwbaarheidseis wordt ~=4.0 gehanteerd.

85.2 HET REKENMODEL

Voor de buigende momenten M en normaalkrachten N in de lining van een

tunnel met straal R wordt gebruik gemaakt van de volgende formules:

N = no (crv+ crh) R + n, (crv- crh) R

M = m, (crv- crh) R'

De betekenis van de variabelen komt ofwe 1in de volgende formules aan bod of
staat verklaard in tabel BS.1.

De verticale en horizon tale spanningen in bovenstaande formules zijn de
spanningen ter plaatse van de tunnel-as en worden gegeven door:

cry= (Ysat- Yw
) (hg + R) + (hw + R) Yw

crh=Ko (Ysat-Yw)(hg+R) + (hw+R)yw

Gemakshalve is in deze handberekening aIle grond onder water verondersteld.

Ten behoeve van de coefficienten no. n, en m, worden de volgende
coefficienten geintroduceerd:

a =12 EgR3/(Eb d3)

~ = EgR/(Eb d)

Het diepte-effect wordt daarbij in rekening gebracht via:

Eg = EgIoO {crv' / cr o'}

met crv' = (Ysat- Yw)(hg + R) en cro' = 100 kPa
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coefficient uitdrukking volgens Postma, D., R.G.A. de Waal en C. van der Veen,
Analytische modellen voor geboorde tunnels, Cement lQQ7-1O

I (3-2v)
- 4+ a
ill2 3(1+ v)(3-4v)

I
2+(1-Ko)

2(1-v)
p-

Do (1- 2v)(1 + v)

I
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4va
-
D2 (3 - 4v)(12(1 + v)+ a)
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Fig. BS.l Grondprofielen.

De coefficienten no, n. en ill. worden dan gegeven door:
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~Om

6m

14m

8m

20m
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Aan de sterktekant worden gelntroduceerd (zie figuur B5.2):

Mu = mb OJd2 fy (opneembaar moment bij N =0)

Nu = mb d fo' (opneembare normaaikracht bij m =0 en OJ=0)

In dit geval wordt de unity check e gedefinieerd ais de verhouding tussen het

belastende en het opneembare moment, rekening houdend met de invioed van

de normaaikracht:

e = m/Mopn

Mopn= Mu+ 0.5 Nd (l-N/NJ

Aan M en N moeten ook nog modeionzekerheden worden toegevoegd.

Daarmee voIgt:

e = mM M / [Mu + 0.5 mNNd(l-n)]

waarin:

n is mN N/Nu

is de modelfactor momentberekening

is de normaaikrachtberekening

mM

mN

Daarmee is het rekenmodel compleet.

M

Mopn

N

Mu

M

N

Nu

Fig. BS.2Bezwijkcriterium lining.
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x omschrijving eenheid J..L V XL XUd d

hw waterdiepte tOY kruin m 16 - 16

h. gronddiepte tOYkruin m 16 - 16

R straal tunnel m 4 - 4

d dikte lining m 0,35 0,°5 0,3°

Ysat sg grond nat kN/m3 20 0,°5 23

Yw sg water kN/m3 10 - 10

V dwarscontractie grond - 0.3 0,20 0,2 0,46

E.,oo E-modulus grond MPa 25 0,25 12,4 503

Ko cr'h/ cr'v - 0,46 0,°5 0,4 0,53

Eb E modulus beton MPa 3° 000 0,10 23 000 4° 000

(0 wapeningsfactor - 1% - 0,01 -
f' betondruksterkte B45 MPa 4° 0,15 26,3c

fv staalsterkte MPa 5°0 0,08 4°°
mN modelfactor effect N - 1,0 0,10 0,76 1,32

mM modelfactor M - 1,0 0,20 0,60 1,75

mb modelfactor beton - 1,0 0,10 0,76 1,32

B5.3 ONZEKERHEDEN IN BELASTINGEN EN MATERIALEN

Tabel B5.1geeft een overzicht van alle basisvariabelen en hun getalwaarden.

Voor de stochastische grootheden is zowel een gemiddelde J..Lals een

variatiecoefficient V gegeven. Verder zijn voor iedere variabele de
ontwerpwaarden XdLen Xdu bepaald uitgaande van 7.4 met ~=4 en a =::!: 0.7.
Voor de deterministische grootheden is de waarde weergegeven in de kolom

"J..L"en staat in de kolom "V" en o. In dit voorbeeld worden de
grondeigenschappen van alle lagen als volledig gecorreleerd beschouwd en

wordt geen ruimtelijke spreiding binnen een laag meegenomen.

Tabel B5.1 Overzicht basisvariabelen.

*) volgens tekening 15 m; hier gemakshalve 16 m, d.w.z. grondwaterstand:

maaiveldhoogte

B5.4 VERIFICATIE VAN DE BETROUWBAARHEID

Basisrun

In dit voorbeeld levert de Basisrun:

8 =0.96

In tabel 3.1.1is met een vet lettertype aangegeven welke "upper" en "lower"
waarden voor de basisrun zijn aangehouden. Voor de deterministische
grootheden is uiteraard altijd maar een mogelijkheid aanwezig. Voor de

stochasten is een keuze gemaakt op grond van de verwachte uitwerking van de
variabele in het mechanisme. Er is bijvoorbeeld verondersteld dat de hoge
betonsterkte altijd een gunstige invloed heeft op de veiligheid en daarom is de
lage ontwerpwaarde gekozen.
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y = yU =0.46 dan e = 0.82

E = ED = 50.3 MPa dan e = 0.32g g

K - KU =0.53 dan e = 0.720 - 0

Eb = EL = 23 GPa dan e = 0.65b

mN= mU = 1.32 dan e = 0.86N

Variatieruns

Voor een aantal variabelen is het effect op het mechanisme echter niet zo
eenvoudig op voorhand in te schatten. Een voorbeeld is de dwarscontractie

van de grand. Daarom is daarvoor een variantrun uitgevoerd waarbij niet zoals
in de basisrun de lage ontwerpwaarde is gekozen, maar juist de hoge. Het
resultaat is een unity check gelijk aan 0.82, lager dus dan in de basisrun. Dit

betekent dus dat het correct was voor de dwarscontractie een lage waarde te

kiezen. Op deze manier zijn in totaal 5 variantberekeningen uitgevoerd, met

het volgende resultaat:

Deze variabelen leveren met hun andere ontwerpwaarde dus allemaal een
lagere e. Hieruit voIgt dat in de basisrun de maatgevende combinatie is

onderzocht en dat de constructie voldoet. De controle-run is niet nodig.
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