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1. TEGELS TBVSECUNDA1RE OPLEGGING UITVOEREN IN ONDERWATERBETON

Na het afzinken van de tunneielementen èn voor het aflaten op het onderstroomzand van de tunnel-
elementen, worden de elementen tijdelijk opgelegd. Aan de primaire zijde door middel van een neus-
kin-oplegging en aan de secundaire zijde door middel van een vijzel-pen-oplegging op betonnen te-
gels in de zinksleuf.

Ten behoeve van deze tegels dienen er tegelputten in de zinksleuf gebaggerd te worden. De locatie
van deze tegelputten is vastgelegd.

De aanwezigheid van stempels tussen de combiwanden bemoeilijkt het proces om de tegels aan te
brengen in de betreffende tegelputten; te meer daar deze stempels van een coating zijn voorzien, die
erg gevoelig is voor beschadigingen.

Een tegel heeft een afmeting van maximaal 6500x7000 mm2. De stempels worden hart op hart 5000
mm geplaatst. De gemiddelde stempeldiameter is 1120 mm, hetgeen resulteert in een manoeuvreer-
ruimte kleiner dan 3880 mm tijdens hijsoperaties.

In dit document zullen de ontwerpargumenten in kaart worden gebracht .tav de keuze om een groot
aantal tegels uit te voeren in onderwaterbeton. Tevens zullen enkele uitvoeringsaspecten worden
behandeld.

1.1 Ontwerpargumenten.

Gekozen is om de tegels uit te voeren in onderwaterbeton. met als uitzondering de tegels tbv tunnel-
element c. Bij tunnelement c bevindt de secundaire oplegging zich in het kanaal en de uitvoering van
tegels in onderwaterbeton brengt hier te veel risico's met zich mee, ivm de scheepvaart.

Aldaar zullen de tegels prefab uitgevoerd worden en mbv een drijvende bok worden geplaatst.

Daar waar de tegels in onderwaterbeton worden uitgevoerd, zal een prefab wapeningsnet in de vooraf
gebaggerde put geplaatst worden. Op dit net is de staalplaat, die de aanslag zal vormen voor de
vijzel pen al bevestigd. Tevens is de bekisting al aan het net bevestigd. De tegelput is vooraf voorzien
van een laag grind en is vlak afgewerkt. Na plaatsen en stellen van het prefab wapeningsnet kan het
onderwaterbeton worden gestort (zie bijlage 1).

De volgende argumenten hebben geleid tot de keuze om de tegels in onderwaterbeton uit te voeren
zijn:

• minder hijsmassa om mee te manoeuvreren - het gewicht van het wapeningsnet incl. staalplaat
en aangekoppelde bekisting (10 ton) is aanzienlijk minder dan de prefab betontegel (100 ton);
beter handelbaar tijdens de betreffende "afzink-operatie" ; zowel voor de duikers als voor het be-
treffende hijswerktuig. Oe kans op schade aan de stempels wordt hiermee kleiner.

• De ontlastsleuven langs de combiwand vormen een belemmering voor het inhijsen van de prefab
tegels; zeer zware kraan nodig voor de benodigde grote vlucht met de redelijk zware last.

• vlakheidtoleranties zijn beter beheersbaar - de staalplaat is in hoogte verstelbaar (stel hoogte be-
draagt 100 mm) en kan dus altijd horizontaal gesteld worden voor de stort.
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• plaatsingstoleranties zijn nauwkeuriger dan bij een prefab tegel - de meetonnauwkeurigheid tij-
dens het meten mbv van het meetframe is de enige factor, die de plaatslnqstolerantles van de
staalplaat bepaalt.

1.2 Uitvoeringsaspecten •

Zie ook de schets in bijlage 1

In het bovennet worden 4 stortopeningen aan iedere rand van de kist aangebracht. Vanuit deze ope-
ningen kan het beton geleidelijk uitvloeien in de kist. Bij het ontwerp van de kist is met dit uitvloeige-
drag van beton rekening gehouden; aan de randen zal de tegel een grotere dikte hebben dan in het
midden tpv de staalplaat. Op deze manier zal de staalplaat niet onder gebetonneerd worden en zal de
beton altijd onder de staalplaat aan liggen.

Om de kwaliteit van het beton onder de staalplaat te verzekeren, zullen er ontwateringgaten in de
plaat aangebracht worden. Tevens kan op deze manier gecontroleerd worden of de beton onder de
staalplaat aanwezig is.

De rubberenflap, die onderaan de kist wordt aangebracht, dient ervoor om uitvloeiing van het beton
onderaan de kist te voorkomen. Reden hiervoor is; het grindbed kan nooit geheel vlak worden afge-
werkt, mbv de flap kunnen deze oneffenheden worden opgevangen.

De reden, dat er een grindbed in de put wordt aangebracht is; de mogelijkheid tot slibberging in de
gebaggerde tegelput. Grind heeft een slibbergend vermogen, waardoor de aanwezige slib kan worden
opgenomen. De kist wordt nu op een "slibvrije" ondergrond geplaatst; dit komt de kwaliteit van de be-
tonnen tegel ten goede. Daamaast kan met de grindlaag het juiste beton niveau reeds worden bena-
derd.

Indien de tegelput te diep wordt ontgraven kan dit opgelost worden door een hoger grindbed toe te
passen enlof het wapeningsnet meer uit te vullen door meer "broodjes" toe te passen. De afmetingen
van de rubberflap en de kist worden hierop gedimensioneerd.

1.3 Het plaatsen van dewapeningskorf

In principe zal de korf met behulp van een kraan geplaatst worden, afhankelijk van wat er op dat mo-
ment aan materieel al dan niet aanwezig is op de bouwplaats.

Het toepassen van een kraan hangt onder meer af van de beschikbaarheid aan ruimte om de kraan te
kunnen plaatsen. Conflicten kunnen zijn: .

• Aanwezigheid en grootte van de ontlastsleuven.
• Aanwezigheid vancverkluizlnçen.
• AI of niet aanwezig zijn van werkwegen.
• Overige werkzaamheden van CCT.

Daar waar het niet mogelijk zal zijn, om het net met behulp van een kraan te plaatsen, zal gebruik
gemaakt worden van een ponton. Vanaf dit ponton zal het net vervolgens worden afgezonken.
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Bij beide optieszullen duikers aanwezig zijn, om de juiste positie van het net te garanderen en de
kwaliteit van de tegelput te checken.

1.4 Het storten van de onderwaterbeton

Met behulp van een vaste pompopstelling op de wal wordt de onderwaterbeton verpompt. Vervolgens
worc:ltde onderwaterbeton verpompt met behulp van een lange betonslang naar het wateroppervlak,
alwaar een ponton boven de betreffende tegelput drijft. De betonslang wordt door het ponton heen
gevoerd. Op deze manier fungeert het ponton als een soort dobbber en worden de schokkende be-
wegingen van de betonslang wat gedempt, zodat de betonstort nauwkeuriger kan verlopen. De beton
wordt door de stortopeningen in het bovennet aangebracht en geleidelijk wordt de tegel gevuld.

1.5 Eindcontrole

Na gereedkomen van de tegel wordt de hoogte van de tegel nogmaals ingemeten en gecontroleerd.
Tevens wordt de vlakheid van de staalplaat door duikers gecontroleerd op betonresten e.d,
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