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Zinkvoegomranding 28 Beneluxtunnel, VERSIE B

Beste Jacob,

Naar aanleiding van jouw vraag voor de voor-, nadelen en discussiepun-
ten voor het eventueel toepassen van een zinkvoegomranding conform de
0resundlink toe te passen het volgende lijstje met aandachtspunten.

A. Een stukje geschiedenis

De volgende overwegingen hebben een rol gespeeld bij het accepteren van
de gewijzigde zinkvoegomranding bij de 0resundlink:

1. Het systeem, dus het geheel aan voorzieningen zoals verder hieronder
omschreven, dient in zijn geheel toegepast te worden (het zomaar

van losse onderdelen daarvan is niet wenselijk).

2. k van de voorgestelde bouwmethode.
doorsnede wordt in een keer gestort, waardoor geen

over de doorsnede ontstaan.
Het storten vindt plaats in gecontroleerde omgevingscondities,
dus binnen.
Er wordt gebruik van een stalen kist waardoor de nauwe
toleranties geheeld konden worden. De aannemer had zichzelf de
volgende maximaal toelaatbare toleranties opgelegd:

: ± 5 rum
rum
is ook het van Trel-

*

*

*

ontworpen.
IDe stalen kist garandeerde tevens een hoge mate van maatvastheid
van de zinkvoegomranding omdat de ze tegen de stalen kopkist
wordt angesc~h fd.
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3. Het qebruik maken van een Gina-profiel dat voldoende initiële
waterdichting garandeert de gegeven toleranties (introductie van
het zachte neusje van 40 ~~) en welke na het kwispelen nog voldoende
veiligheid heeft tegen waterdichtheid.

4. Het kwispelen van de tunnelelementen na het legen van de zinkvoeg is
als een standaard procedure in het draaiboek afzinken opgenomen.

Daarnaast heeft zich nog een discussie afgespeeld over de exacte vorm
van het gezette staalprofiel en de voorzieningen daar rondom heen. In
het kort ~ing het hierover:

Aan de achterzijde n twee deuvels aan de staalplaat gelast voor
de verankering in de constructiebeton.
Aan de binnenzijde moest een anker worden opgenomen voor het voorko-
men van het loslaten van de staalplaat t.p.v. de Omega.
Twee injectieslangetjes n aan de achterzijde opgenomen om achter-
loopsheid te ondervangen.
De losse stukken, lengtes van 12 m, moesten volledig doorgelast
worden om lekkage over de kopse kanten te voorkomen.
Er zijn aan de achterzijde geen verstijvingsschotjes toegepast om
eventuele lekkage hierlangs te voorkomen.
De volledige zinkvoeg moest geïsoleerd worden van de wapening om
versnelde corrosie te voorkomen (zwerfstromen door treinen) .

Samengevat levert dit de volgende voor en nadelen op.

Voordelen:
Besparing op materiaal en tijd, in dit geval minder staal, grout
e.d. en minder meetwerk.
De nieuwe Gina heeft een hogere mate van sluitingszekerheid door het
zachte neusje. Voordeel in kortere operatie.

Nadelen:
Geen herstel mogelijkheid bij onverhoopt grote afwijkingen. Bij meer
dan een paar cm slopershoogte.
Stalen frame is moeilijk te handelen: buig- en torsieslap, koppeling
van losse delen.
Verplichting tot kwispelen.

B. Welke toepassing zou nu mogelijk zijn voor de 2~eneluxtunnel.

Op het eerste oog
mogelij k

n er voor de 26Beneluxtunnel nu twee oplossingen

1). Bestaande zinkvoeg oplossing.

volgens SATO en het bestek. Zie bij 1, 2 en 3.

2). Een mix van de bestaande met de van de 0resundlink oplossing.

Gedacht zou kunnen worden aan toch een kleine mix van de
hierboven genoemde en de traditionele oplossing.

a) . De primaire zinkvoeg zou volgens de traditionele manier
opgelost kunnen worden. Een I met een ingelaste
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plaat waarop de Gina bevestigd wordt. Zie bijlage 1, 2 en
3.

b) . De secundaire zinkvoeg kan dan met een gezet L-vormig of U-
vormig profiel opgelost worden. Zie bijlage 4 en 5.

c) . Het toepassen van het nieuwe Gina-profiel van TreIlenborg-
Bakker. Dit profiel biedt de eerder genoemde voordelen
tijdens de afzinkoperatie. Zie bijlage 4 en 5.

deze ze zou het mogelijk moeten n om tot een aanpassing
van het bestek te kunnen komen. Let wel, het contramallen van de
primaire aan de secundaire zinkvoegomranding is dan een vereiste
en het kwispelen zou dan min of meer tot een standaard procedure
verheven moeten worden. Verdere discussie kan dan nog gevoerd
worden over de exacte layout van de secundaire zinkvoegomranding
(L- of U-vorm, ankertjes, conservering, etc.).

In mijn persoonlijke optiek is er echter nog een derde oplossing
mogelijk.

3). Het geheel overnemen van de 0resundlink oplossing

Met een aantal detailwijzigingen zou het mogelijk moeten ZlJn,
mits de aannemer bereid is keiharde garanties te geven over de
maatvastheid van de zinkvoegen en het standaard opnemen van het
kwispelen na het om de gehele oplossing over te nemen.
Zie voor de principes bijlage 4 en 5.

N.B.: Ik ben in het bezit van tekeningen van de zinkvoeg zoals deze bij
de 0resundlink is toegepast, alleen zijn deze absoluut niet
bedoeld voor verdere verspreiding. Dit is mij zowel door de
opdrachtgever als de aannemer aldaar op het hart gedrukt.

C. Conclusie.

Het bovengelegen gedeelte van de notitie, inclusief de f tekeningen
in de lage, is met een aantal mensen besproken. Cowmentaar op dat
betreffende deel van de heren L. Tan en L. Leeuw is in de bijlagen
toegevoegd.

Aanvullend is door L. Leeuw een risico-inventarisatie a.h.v.
met andere tunnel, waa ronde r de Wij kertunnel, gemaakt voor het

sen van een kende vorm van de zinkvoegomranding. Ook deze is
in de toegevoegd.

met diverse betrokken is besloten af te zien van een
vorm van de zinkvoegomranding en te bI ven bij de

. Dit is om de volgende redenen:
$ Het risico op kingen wordt te groot geacht.
e De beheersbaarheid van de toegestane toleranties op de

voor, dens en na het storten wordt als zeer
moeilijk ervaren.
Na overleg met de HCB bleek dat

als standaard
deze het aangepaste Gina-profiel en

niet wilden toepassen.
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Daarmee was eigenlijk verder onderzoek naar een alternatief overbodig.

Na telefonisch overleg met C. Brandsen in Denemarken, Projectmanager
tunnel 0resundlink, blijkt dat ze daar toch nog wel wat problemen
ondervinden met de alternatieve zinkvoeg.

Op grond hiervan is afgezien van het verder onderzoeken van een
mogelijk alternatief. Dit is dens de werkbespreking van 14 oktober
1997 ook aan de HCB medegedeeld.

N.B.: Er dient wel gezegd te worden dat voor toekomstige projecten wel
steeds naar een alternatief gezocht mag worden. Het
besteksantwerp is misschien onder bepaalde omstandigheden best
voor verandering vatbaar.
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Memo

Aan

J. van Vliet

Van

Albert Gerrits
Doorkiesnummer

Datum

29 september 1997
Onderwerp

Zinkvoegomranding 2e Beneluxtunnel

Bijlage(n)

5 'Ó'NTVANGEN -7 OKT.'997

1 ARCHIEF
Beste Jacob,

Naar aanleiding van jouw vraag voor de voor-, nadelen en discussiepun-
ten voor het eventueel toepassen van een zinkvoegomranding conform de
0resundlink toe te passen het volgende lijstje met aandachtspunten.

A. Een stukje geschiedenis

De volgende overwegingen hebben een rol gespeeld bij het accepteren van
de gewijzigde zinkvoegomranding bij de 0resundlink:

1. Het systeem, dus het geheel aan voorzieningen zoals verder hieronder
omschreven, dient in zijn geheel toegepast te worden (het zomaar
toepassen van losse onderdelen daarvan is niet wenselijk) .

. ...,.' ".7!;,

2. Het systeem i~ afhankelij k van de voorgestelde __1?~uwmethode.
* De gehele doorsnede wordt in een keer gestort, waardoor geen

krimpverschillen over de doorsnede ontstaan.
* Het storten vindt plaats in gecontroleerde omgevingscondities,

dus binnen.
* Er wordt gebruik gemaakt van een stalen kist waardoor de nauwe

toleranties geheeld konden worden. De aannemer had zichzelf de
volgende maximaal toelaatbare toleranties opgelegd:

bekistingstoleranties: ± 5 mm
ongelijkmatige krimp: ± 5 mm

Dus in totaal ± 10 mm. Hierop is ook het Gina-profiel van Trel-
lenborg-Bakker ontworpen.
1De stalen kist garandeerde tevens een hoge mate van maatvastheid
van de zinkvoegomranding omdat de ze tegen de stalen kopkist
wordt aangeschroefd.

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Postadres: Postbus 20000, 3502 LA Utrecht

Bezoekadres: Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht

Telefoon 030 857600

Telefax 030883103
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3. Het gebruik maken van een Gina-profiel dat voldoende initiële
waterdichting garandeert bij de gegeven toleranties (introductie van
het zachte neusje van 40 mm) en welke na het kwispelen nog voldoende
veiligheid heeft tegen waterdichtheid.

4. Het kwispelen van de tunnelelementen na het legen van de zinkvoeg is
als een standaard procedure in het draaiboek afzinken opgenomen.

Daarnaast heeft zich nog een discussie afgespeeld over de exacte vorm
van het gezette staalprofiel en de voorzieningen daar rondom heen. In
het kort ging het hierover:

Aan de achterzijde zijn twee deuvels aan de staalplaat gelast voor
de verankering in de constructiebeton.
Aan de binnenzijde moest een anker worden opgenomen voor het voorko-
men van het loslaten van de staalplaat t.p.v. de Omega.
Twee injectieslangetjes zijn aan de achterzijde opgenomen om achter-
loopsheid te ondervangen.
De losse stukken, lengtes van 12 m, moesten volledig doorgelast
worden om lekkage over de kopse kanten te voorkomen.
Er zijn aan de achterzijde geen verstijvingsschotjes toegepast om
eventuele lekkage hierlangs te voorkomen.
De volledige zinkvoeg moest geïsoleerd worden van de wapening om

corrosie te voorkomen (zwerfstromen door treinen).

Samengevat levert dit de volgende voor en nadelen op.

Voordelen:
Besparing op materiaal en d, in dit geval minder staal, grout
e.d. en minder meetwerk.
De nieuwe Gina heeft een hogere mate van sluitingszekerheid door het
zachte neusje. Voordeel in kortere operatie.

Nadelen:
Geen herstel mogelijkheid bij onverhoopt grote afwijkingen. Bij meer
dan een paar cm slopershoogte.
Stalen frame is moeilijk te handelen: buig- en torsieslap, koppeling
van losse delen.
Verplichting tot kwispelen.

,j,.B. Welke toepassinq zou nu moqelijk zijn voor de 2~eneluxtunnel.

Op het eerste oog zijn er voor de 2eBeneluxtunnel nu twee oplossingen
mogelijk

1) • Bestaande zinkvoeg oplossing.

Oplossing volgens SATO en het bestek. Zie bijlage 1, 2 en 3.

2). Een mix van de bestaande met de van de 0resundlink oplossing.

Gedacht zou kunnen worden aan toch een kleine mix van de
hierboven genoemde maatregelen en de traditionele oplossing.

a) . De primaire zinkvoeg zou volgens de traditionele manier
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opgelost kunnen worden. Een IPE-profiel met een ingelaste
plaat waarop de Gina bevestigd wordt. Zie bijlage 1, 2 en
3.

b) . De secundaire zinkvoeg kan dan met een gezet L-vormig of U-
vormig profiel opgelost worden. Zie bijlage 4 en 5.

cl. Het toepassen van het nieuwe Gina-profiel van Trellenborg-
Bakker. Dit profiel biedt de eerder genoemde voordelen
tijdens de afzinkoperatie. Zie bijlage 4 en 5.

Op deze wijze zou het mogelijk moeten zijn om tot een aanpassing
van het bestek te kunnen komen. Let wel, het contramallen van de
primaire aan de secundaire zinkvoegomranding is dan een vereiste
en het kwispelen zou dan min of meer tot een standaard procedure
verheven moeten worden. Verdere discussie kan dan nog gevoerd
worden over de exacte layout van de secundaire zinkvoegomranding
(L- of U-vorm, ankertjes, conservering, etc.).

In mijn persoonlijke optiek is er echter nog een derde oplossing
mogelijk.

3). Het geheel overnemen van de 0resundlink oplossing

Met een aantal detailwijzigingen zou het mogelijk moeten n,
mits de aannemer bereid is keiharde garanties te geven over de
maatvastheid van de zinkvoegen en het standaard opnemen van het
kwispelen na het afzinken, om de gehele oplossing over te nemen.
Zie voor de principes bijlage 4 en 5.

N.B.: Ik ben in het bezit van tekeningen van de zinkvoeg zoals deze bij
de 0resundlink is toegepast, alleen n deze absoluut niet
bedoeld voor verdere verspreiding. Dit is mij zowel door de
opdrachtgever als de aannemer aldaar op het hart gedrukt.
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2e Beneluxtunnel

Alternatief zinkvoeg omranding

1. Tolerantie IPE 500=IPE 500
- lasfase staalplaat mini max
- eindfase na afzinken
- praktijk Wijkertunnel IPE 500

2 x 20/ 25 mm wordt 1 x 20 / 25 mm
Tolerantie aan U staal
- aflevertoleranties

2. waterdichtheid
- lekweg t.o.v IPE 500

keuze bovenflens met ankers en injectieprofiel =
dubbele zekerheid
atlassen dopmoeren omega
gina op U profiel en aflassen daopmoeren
injectieslang in onder en boven flens

3. Gina bevestiging op U profiel
- Op IPE 500 daardoor stelruimte achter staalplaat, geen
dopmoeren

4. Eisen aan U profiel
- vlakheid onderlinge lassen van platen
- waterdichtheid van lassen
- waterdichtheid profiel
- vormvastheid tijdens instorten (extern stelframe)
- toleranties van afleveren

5. Stelframe voor U profiel
- doorbuiging
- vlakheid frame
- bevestiging frame aan U profielbouten

6. Ginaprofiel
- type neustl.v.m breedte/ hoogte
- indrukking inj relatie tot aantrekkracht
- Gina op U profiel bevestigen



Wijkertunnel
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1D 146 164 128 36
lA 66 77 34 43
5A 149 161 136 .: 25
2D 154 179 141 /·...--38
2A 147 164 130· 34
5D 146 155 133 22
3D 157 181 137 44
3A 145 158 133 25
4A 147 156 132 24
4D 157 165 146 19.
6D 140 155 102 53
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Memo Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Aan

Jacob van Vliet

INGEKOMEN -3 OKT. 1997

Van
G.L.Tan
Datum

1 oktober 1997
Onderwerp
Zinkvoeg 2e Bentun

Doorkiesnummer

(030) 285 77 45
Bijlage(n)

BesteJacob.

Hierbij enig commentaar naar aanleiding van de memo van Albert d.d. 29 september j.l.
Voor het opnemen van de detail in de SATO en tijdens het maken van het bestek had-
den wij overwogen een U-profiel voor de secundaire eind toe te passen.
Mijn overweging was tijdwinst. ,.•
Dit werd door onze buitendienst mannen, indertijd afgewezen om praktische redenen.
Bij het maken van het bestek had ik leo geconsulteerd en voorgelegd. Ook hij wijst het
afen heeft liever twee inlasplaten. De motivatie is dat je de tolerantie in twee voegvlak-
ken kan delen waardoor de scheefstand van de inlasplaten tot een minimum kan beper-
ken.Voorai omdat je de Gina moet bevestigen heb je kans dat je dopmoeren aanliggen
of zelfs verhindert de inlasplaat op de juiste plaats te stellen. Jemoet overgaan naar het
bevestigen van je Gina aan de U-profiel die in zijn vlak slap is. EenU-profiel wordt niet
gewalst maar gebogen (gestanst) en de tolerantie van de vlakheid is groot
Een I-profiel wijs ik pertinent af. De besparing weegt niet op t.o.v. de kans op achter-
loopsheid. Het wordt weliswaar geinjecteerd maar na het injecteren kan door tempera-
tuurswerking in het dok nog altijd loskomen. Een I-of U-profiel is vele malen stijver. Al-
bert zei dat het jJtijd"bnder druk is. Dat is wel juist maar de gelijkmatige druk is naar mijn
mening niet voldoende om de plaat om te buigen. De deuvels achter de plaat is erg stijf
en zal de kracht opnemen waardoor de spleet nooit dichtgedrukt wordt
Past liever geen injectieslang toe in het vlakke deel maar een sponsje in de afgeronde
hoeken. De bevestiging van de slangen veroorzaken altijd grondnesten. Eensponsje
wordt op het staal gelijmd en door het beton altijd ingedrukt waardoor de kans op het
ontstaan van grindnesten bijna nihil is.
Wat de Ginabetreft is des aannemer. Ik kies liever voor kleine tolerantie in combin
met stijve neus en niet kwispelen dan grote tolerantie met zachte neus (ook duurd r) e
kwispelen.
Met vriendelijke groet,

liong

Bouw?ienst Rijkswaterstaat

Postbus 20000, 3502 LA UTRECHT

Griffioenlaan 2. 3526 LA UTRECHT

Telefoon (030) 285 76 00

Telefax (030) 289 74 18

X.400 C=NL; A=400NET; P=MINVENW; O=MINVENW;

OU1=RWS;OU2=BWD; S=TAN; I=GL

Bereikbaar vanaf station CS met buslijn 116 of sneltram Utrecht lichting Nieuwegein of IJsselstein (halte Westraven)
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Onderwerp alternatief zinkvoeg omranding

1. Evaluatie van metingen aan ingestorte IPE 500 profielen
geven aan grote afwijkingen, varierend van ca. 22 tot
zelfs 53 mm per zijde!

2. Indien gekozen wordt voor een traditionele oplossing IPE
500 met de nieuwe variant (L), betekend dit dat:

a) de nieuwe variant tenminste een U profiel zou moeten zijn
met daarin de twee te plakken injectiesponsrubbers voor
een optimale garantie van waterdichtheid.
het gina profiel op de nieuwe variant (U profiel) zou
moeten bevestigd om de maximale speling in het IPE 500 te
kunnen realiseren. De dopmoeren voor de bevestiging van
het GINA profiel worden dus ingestort.

c) Er een enorme hypotheek wordt gelegd op een stelframe
t.b .v het slappe U profiel, om binnen nog nader op te
stellen toleranties, dit in te kunnen storten.
Eis oresund is +- 5 mmo Dit lijkt mij in onze situatie
niet haalbaar. (breed 45.001 hoog 8.00)
Hoe garantie?
Tolerantiebeschouwing maken maaksitu en eindsitu om
tolerantiegrootte ( U profiel) te kunnen bepalen.
Bij keus bestaanden eenzelfde Gina is indrukking per TE
verschillend, het bestaande Gina is t.a.veen breedte
45.00 mI niet in staat om onderlinge grote verschillen op
te vangen, waardoor kans niet sluiten sluitvoeg wordt
vergroot.

e) Aanpassen IPE 500 met in te lassen platen is beperkt, min
en max opstéllen.

";.

Conclusie zou m.i zijn:
1) Alternatief heeft voordelen in de tijd

tijdrovende inlassen en meten van platen
vervallen (50 %).

2)

omdat het
zou kunnen

Doch hierdoor wordt de tolerantie ruimte zodanig
verkleind dat deze in de praktijk alleen met grote
inspanningen zou kunnen worden behaald.
Er is geen terugvalpositie en we zitten op het kritieke
pad.
Kwispelen is niet aan te bevelen vanwege
stremmingstijd scheepvaart en inzet meetploegen.

extra
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