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VOORWOORD

Kennis en ervaring op het gebied van ondergronds bouwen in zachte grond is belangrijk als
Nederland de actualiteit wi! volgen en de (inter)nationale positie van de Nederlandse ontwer-
pers en bouwers wi! handhaven. Door een breed forum van partijen uit bedrijfsleven, overheid
en kennisinstituten is in 1994 het Impulsprogramma Kennisinfrastructuur Ondergronds
Bouwen opgesteld.

Het doel van dit Impulsprogramma is te komen tot een duurzame versterking van de kennis-
infrastructuur. De kern van deze kennisinfrastructuur vormt het Centrum Ondergronds Bouwen
(COB), dat onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van ondergronds bouwen initieert en
coordineert. COB maakt gebruik van de werkwijze en infrastructuur van het Civieltechnisch
Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) te Gouda. De activiteiten van het COB
worden uitgevoerd onder de noemer CUR/COB. Een leerstoel "Ondergronds Bouwen" aan de
TU Delft is nauw gelieerd aan het COB. In CUR/COB participeert een breed scala aan bedrij-
Yen, branche-organisaties, onderzoeksinstellingen, wetenschappelijke instituten en overheden.
Via een bijdrage van de Interdepartementale Commissie voor het Economisch Structuurbeleid
(ICES) in het Impulsprogramma stimuleert de overheid de totstandkoming van deze kennisin-
frastructuur.

Het onderzoek en ontwikkelingswerk van CUR/COB worden verricht in het kader van een veel
omvattend uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma kent in eerste instantie vier the-
rna's, te weten "Boren in zachte grond", "Verkennen, voorspellen en monitoren", "Economische
tunnelbouw" en "Construeren, beheren en onderhouden". De thema's worden ingevuld met uit
te voeren onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Een belangrijk project binnen het eerste
thema is "Ontwerpmethoden en rekenmodellen voor boortunnels" (CUR/COB commissie
L500), De kern van dit onderzoeksproject bestaat uit het optimaliseren van bestaande en het
zonodig ontwikkelen van nieuwe toepassingsgerichte en gevalideerde ontwerpmethoden en
rekenmodellen op het gebied van ondergronds bouwen, in het bijzonder voor boortunnels in de
Nederlandse situatie. Een belangrijk eindproduct vormt een Toetsingsrichtlijn Boortunnels,
waarin deze methoden en modellen staan beschreven.

Het voorliggende rapport bevat deze richtlijn, welke is samengesteld op basis van de door
L500 goedgekeurde werkrapporten. Een lijst van deze werkrapporten is achterin deze richtlijn
opgenomen.
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1 INLEIDING

1.1 Waarom een toetsingsrichtlijn voor boortunnels ?

Boortunnels als nieuw altematief voor bovengrondse aanleg
De noodzakelijke versterking van de verkeersinfrastructuur in Nederland wordt belernrnerd
doordat de bovengrondse ruimte inrniddels voor vele doeleinden is ingerlcht.
Verkeersinfrastructuur zal daarom in toenemende mate ondergronds moeten worden aangelegd.
Conventionele bouwmethoden, waarbij vanaf maaiveld tunnels worden gebouwd volgens de
'cut and cover' -methode, worden steeds moeilijker toepasbaar vanwege de daarbij optredende
overlast op het maaiveld tijdens de bouwfase.

Toepassing van boortechnieken kan de bouwhinder sterk beperken. Ervaringen in het buiten-
land hebben aangetoond dat boortechnieken het mogelijk maken om een tunnel te construeren
over een grote lengte zonder de bovengrondse infrastructuur en bebouwing emstig aan te tas-
ten. Echter, de buitenlandse ervaring betreft daarbij met name tunnels in stijvere en/of samen-
hangende gronden, terwijl in Nederland juist sprake is van een gelaagde structuur met veelal
slappe grondlagen bene den de grondwaterspiegel. De buitenlandse ervaringen zuilen dus voor-
alsnog kritisch benaderd moeten worden.

Constructieve betrouwbaarheid van boortunnels
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 ver-
wezen naar de bouwnormen in de NEN 6700 serle, de zogenaamde TGB's. 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 modeilen;. berekening op basis van karakteristieke waarden en partiele factoren, om de geeiste

betrouwbaarheid(s-index) te bereiken;
. onderbouwing vanuit een probabilistische achtergrond.

De grenstoestanden laten zich verdelen in grenstoestanden van bruikbaarheid en uiterste draag-
kracht. Zowel de constructie als de omgeving komen daarbij in bouw- en eindfase 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 op de mechanic a gebaseerde rekenmo-
deilen gepresenteerd. Daamaast worden de veiligheidsmarges aangegeven die aan belasting- en
sterktekant gehanteerd dienen te worden.

Het is van belang dat ook voor boortunnels een dergelijke aanpak wordt gehanteerd. In
Nederland wordt thans (2000) per project aangegeven welke eisen en rekenregels voor de con-
structieve beoordeling gehanteerd moeten worden. Het ontbreekt op dit moment aan een cen-
trale uitwerking in de vorm van een specifieke norm of leidraad voor tunnelbouw, dan wel aan-
wijzing in de vorm van een NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn). Het gevaar van een dergelij-
ke situatie is dat er voor een project gewerkt kan worden met een inconsistente set van normen
en voorschriften. Belangrijker echter is het ontbreken van een objectieve betrouwbaarheids-
toets. Deze toetsingsrichtlijn beoogt deze lacune op te vuilen.
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1.2 Inhoud van deze toetsingsrichtlijn

De belangrijkste doelstelling van COB commissie L500 is het bereiken van een eenduidig en
samenhangend toetsingsconcept voor het constructief ontwerp van boortunnels. Het eindresul-
taat van het werk van de commissie is de voorliggende toetsingsrichtlijn.

Teneinde te komen tot een eenduidige ontwerpbenadering is het onderzoek gericht op boortun-
nels voor weg- en railverbindingen. Deze boortunnels kennen tunneldiameters tussen circa 3
en 12 meter, waarbij de tunnelwand direct achter de tunnelboormachine (TBM) wordt aange-
bracht. Boortunnels met een kleinere diameter betreffen meestal geperste tunnels. Veel ont-
werpregels zijn geldig voor beide typen tunnels, maar met name de constructieve ontwerpre-
gels kunnen kenmerkend verschillen.

Deze richtlijn geeft een aanzet tot een algemene beoordelingssystematiek voor de constructieve
betrouwbaarheid van boortunnels in de bouw- en eindfase, voor de tunnel en de omgeving.
Deze beoordelingssystematiek dient volledig te zijn en aan te sluiten op de Nederlandse nor-
menserie NEN 6700.
In deze richtlijn wordt aangegeven:. welke grenstoestanden worden beschouwd, voor tunnel en omgeving;. welke rekenmodellen worden gehanteerd, mede in verband met duurzaamheid;. welke belastingen in rekening worden gebracht en hoe deze zijn bepaald;. welke materiaaleigenschappen worden gehanteerd.

Deze richtlijn concentreert zich op rekenmodellen voor de tunnel wand (lining), voor de stabili-
teit van de grond aan het boorfront en voor de grond-constructie-interactie. De richtlijn voor-
ziet niet in de gedetailleerde beschrijving van rekenmodellen voor het ontgravingsproces, zoals
bijvoorbeeld modellen voor de berekening van snijkrachten en vijzelkrachten.
Als toetsingsrichtlijn wordt niet nader ingegaan op de wijze, waarop bijvoorbeeld het horizon-
taal en verticaal alignement of de wanddikte van de tunnel wordt bepaald. Deze grootheden
volgen veelal uit functionele eisen en omgevingseisen, dan wel uit de keuze voor een type
TBM. Deze toetsingsrichtlijn maakt het wel mogelijk vast te stellen of de doorwerking van
deze grootheden in diverse mechanismen leidt tot het voldoen aan de daarbij gestelde criteria.

Thnnelconstructies
De toetsingsrichtlijn beperkt zich tot boortunnels met een grote diameter in een typisch
Nederlandse bodem. In het algemeen zijn de volgende constructietypen voor boortunnels te
onderscheiden:. Staalsegmenten-lining (SSL);. Betonsegmenten-lining (BSL);. Extruded concrete lining (ECL);. in-situ gewapend beton lining (in-situ BL);. meervoudige liningsystemen.

Zowel bij de staalsegmentenlining als de betonnen segmentenlining bestaat de tunnelwand uit
direct achter de tunnelboormachine gemonteerde geprefabriceerde ringen. Deze tunnelringen
worden een voor een opgebouwd uit een groot aantal segmenten. In de voegen wordt een
waterafdichtend materiaal toegepast. De boormachine zet zich door middel van vijzels af tegen
de reeds geplaatste segmentconstructie.
De ruimte die overblijft tussen de segmenten en de grond (als gevolg van het werken met een
tunnelboormachine, waarvan de diameter van het schild groter is dan de diameter van de seg-
menten) wordt vol geperst met bijvoorbeeld een cement-groutmengsel. De BSL is vooral ont-
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wikkeld met het oog op kostenbesparing ten opzichte van de SSL.
De overig genoemde liningtypen zijn fu deze richtlijn niet nader uitgewerkt. De BSL is, als
meest toegepaste constructietype bij de modeme boortunnels, als uitgangspunt gekozen voor
de beschrijving van de ontwerpmethoden.

Voor wat betreft de tunnelconstructies moet bedacht worden, dat deze ontwikkeld zijn voor
buitenlandse omstandigheden met relatief veel vastere bodems. Toepassingen in met Nederland
vergelijkbare slappe bodemomstandigheden zijn schaars en beperken zich veelal tot de I1klas-
sieke" geboute stalen lining (onder andere Hamburg) of meervoudige systemen (Japan).
Bij toepassing in Nederlandse bodem zal dus veelal sprake zijn van een zekere mate van
"extrapolatie". Aanpassingen van detaillering dienen daarom nadrukkelijk de aandacht te krij-
gen om de toepassingsgebieden te vergroten. Bij de totstandkoming van deze richtlijn is daar-
om gebruik gemaakt van de resultaten van het monitoring programma dat bij praktijkproject
''Tweede Heinenoordtunnel" is uitgevoerd door COB commissie KlOO [lit. 1.1].

Rekenmodellen
De richtlijn geeft een overzicht van de te stellen criteria en eisen waaraan de constructie in
bouw- en eindfase dient te voldoen. Bij het beschrijven van de rekenmethoden is gezocht naar
praktisch hanteerbare methoden, waarbij gelijkwaardigheid van benadering van de diverse te
stellen criteria een belangrijke randvoorwaarde vormde.

Met name de intemationale literatuur geeft een breed scala aan benaderingen en rekenmodel-
len. Voor deze richtlijn zijn rekenmethodieken geselecteerd op een aantal kenmerken:. Het rekenmodel moet praktisch hanteerbaar en daardoor voor een brede groep ontwerpers

toepasbaar zijn.. Het rekenmodel moet een fysisch mechanisme op eenduidige en inzichtelijke wijze
beschrijven, waardoor naast een rekentechnisch resultaat gevoel kan worden verkregen over
de wijze waarop het mechanisme zich instelt. De complexiteit van de rekenmethode dient
zich te verhouden tot het relatieve belang van het bijbehorende criterium. De complexiteit
van de rekenmethode dient derhalve niet extreem groter te zijn dan die van de methoden
gebruikt bij andere relatief even belangrijke criteria.. Veel belang wordt gehecht aan de mogelijkheid tot validatie. De rekenmethode moet geva-
lideerd zijn voor het gekozen gebruiksgebied. De gebruiker moet immers kunnen vertrou-
wen op de geldigheid ervan.

Naast de in deze richtlijn behandelde rekenmethodieken en modellen bestaan er nog vele ande-
re, die bij nadere beschouwing ook zouden kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Voor de
beoordeling van deze methoden kan deze richtlijn van dienst zijn. Uiteindelijk is de ontwerper
verantwoordelijk voor het al of niet toepassen van een rekenmethode.

Veiligheidsfilosofie
Deze toetsingsrichtlijn richt zich op een complete beschrijving van de te stellen criteria, de
daarbij te hanteren rekenmethoden en de veiligheidsfilosofie per criterium. Met name de vei-
ligheidsfilosofie vormt een kenmerkend onderdeel van de in deze richtlijn gekozen benadering.
De veiligheidsfilosofie weerspiegelt het spanningsveld tussen het belang van het criterium en
het vertrouwen dat kan worden gesteld in de berekende waarde. Juist de veiligheidsfilosofie
bevat impliciet de specifieke kennis van het gedrag van de slappe, weinig samenhangende
gronden uitgaande van reeds bekende aandachtsgebieden bij het boren van tunnels.
De geldigheid van de benadering is gefundeerd op de drie-eenheid criterium, rekenmethode en
veiligheidsfilosofie.
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1.3 Leeswijzer

. Veiligheidsfilosofie, grenstoestanden en criteria. De richtlijn beschrijft eerst de algemene
veiligheidsfilosofie, de grenstoestanden en de criteria die hieraan dienen te worden gesteld
(hoofdstuk 2). Hierbij komen criteria aan de orde ten aanzien van grondmechanische aspec-
ten, bestaande constructies, tunnelconstructie en milieu. Het grondprofiel alsmede de
bestaande constructies bepalen namelijk in sterke mate de mogelijkheden voor de aanleg en
het gebruik van een boortunnel. Bestaande constructies betreffen enerzijds belendingen,
anderzijds leidingen, wegen, spoorwegen en waterkeringen. Voor al deze constructies gel-
den constructieve eisen en functionele eisen, die beide invloed kunnen hebben op de eisen
te stellen aan de boortunnel, zowel tijdens de bouwfase als tijdens de gebruiksfase.
Belangrijk zijn ook eisen gesteld vanuit het milieu. Bijzondere aandacht wordt daarbij
geschonken aan de aspecten van trillingshinder tijdens de bouwfase en gedurende exploita-
tie in de vorm van lawaai, contactgeluid en trillingen, welke hinderlijk zijn voor de mens of
het functioneel gebruik van de belendende ruimten (bijvoorbeeld computers, etcetera). De
mogelijke beYnvloedingvan de grondwaterstroming door de aanleg van een boortunnel is
eveneens een belangrijk aandachtspunt.
Vanzelfsprekend grijpen bovengenoemde aspecten sterk in elkaar. Vaak ook worden dezelf-
de of vergelijkbare rekenmodellen gebruikt voor het beschrijven van aspecten die nu in ver-
schillende mechanismen zijn ondergebracht.. Richtlijnen voor belastingen en sterkteparameters. Vervolgens worden richtlijnen gege-
yen voor de bepaling van belastingen en sterkteparameters (hoofdstuk 3). Vanzelfsprekend
vindt hier een onderverdeling in permanente, veranderlijke en bijzondere belastingen plaats.
Bijzondere belastingen zijn bijvoorbeeld explosies, brand en botsingen met de tunnelwand,
welke worden behandeld overeenkomstig de huidige kennis en inzichten. Deze kennis is
echter (ook intemationaal) onvoldoende om zonder aanvullende maatregelen de vereiste
betrouwbaarheid van boortunnels in geval van dergelijke belastingen bevredige:ijd aan te
tonen. Deze richtlijn gaat er van uit dat de beheerder van boortunnels door maalregelen
(bijvoorbeeld door een verbod op vervoer van licht ontvlambare en explosieve stoffen) een
betrouwbaar gebruik van de tunnel mogelijk maakt.
Bij de sterkteparameters wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de grondmechanische
sterkte. De reden hiervoor ligt in het feit, dat anders dan voor andere materialen, zoals
beton, de grondmechanische eigenschappen dienen te worden vastgesteld voor het specifie-
ke geval van een boortunnel. Beschreven wordt aan welke eisen een grondonderzoek dient
te voldoen indien men bezig is met het ontwerp van een boortunnel. Belangrijk daarbij is
dat er onderscheid wordt gemaakt in het specifieke doel van een dergelijk onderzoek, zoals
voorontwerp of uitvoeringsfase. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van de in het
ontwerp te hanteren grondparameters in relatie tot het gebruik in de later te benoemen
rekenmodellen. Hierbij wordt vanzelfsprekend onderscheid gemaakt in typen tunnelboor-
machine en de verschillende mechanismen in de grond, zowel momentaan als op de langere
termijn. Aandacht wordt besteed aan een adequate modellering van de grond in verband
met de analyse van het gedrag van de grond zelf en de interactie met de tunnelconstructie.. Rekenmodellen. In hoofdstuk 4 worden de rekenmodellen behandeld, zowel voor de bere-
kening van stabiliteit en deformaties van de grond rondom de tunnel als voor de tunnelcon-
structie zelf. Zoals hierboven reeds aangegeven, zijn hoofdzakelijk die rekenmodellen gese-
lecteerd, die inzichtelijk, praktisch toepasbaar en gevalideerd zijn.. Betrouwbaarheid. Gegeven deze rekenmodellen, en de in de voorgaande hoofdstukken
behandelde belastingen, sterkteparameters, grenstoestanden, toetsingscriteria en algehele
veiligheidsbenadering wordt in hoofdstuk 5 de semi-probabilistische ontwerpmethodiek
gedetailleerd behandeld, onder meer aan de hand van een aantal voorbeelden.
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2 GRENSTOESTANDEN EN TOELAATBARE OVERSCHRIJDINGSKANSEN

2.1 Inleiding

Zoals in hoofdstuk I reeds aangegeven beoogt dit rapport een algemene beoordelingssystema-
tiek te geven voor de constructieve betrouwbaarheid van boortunnels in de bouw- en eindfase,
voor de tunnel en de omgeving. Deze beoordelingssystematiek dient volledig te zijn en aan te
sluiten op de Nederlandse normenserie NEN 6700.

De beoordeling van de constructieve betrouwbaarheid vindt in NEN 6700 plaats door de kans
op overschrijden van grenstoestanden te toetsen aan de toelaatbare overschrijdingskansen.
Deze toelaatbare overschrijdingskansen zijn uitgedrukt in de betrouwbaarheidsindex ~.
In dit hoofdstuk komt eerst de algemene veiligheidsf1losofie conform NEN 6700 aan de orde
(paragraaf 2.2), toegespitst op de specifieke eisen die aan boortunnels te stellen zijn (paragraaf
2.3).

Vervolgens worden in de paragrafen 2.4 en 2.5 de grenstoestanden en bijbehorende criteria
voor boortunnels en de invloed van het boren op de omgeving meer in detail uitgewerkt.
Onderscheid wordt gemaakt tussen grenstoestanden van bruikbaarheid en grenstoestanden van
uiterste draagkracht. Er is gekozen voor een hoofdindeling in:. omgevingsaspecten (paragraaf 2.4);. constructieve aspecten (paragraaf 2.5).

Bij de omgevingsaspecten staat het grondgedrag tijdens de bouwfase centraal. Wanneer de tun-
nelbuis de boormachine heeft verlaten en de groutvulling in de startspleet is verhard, zullen tij-
dens de verdere levensduur - afgezien van calamiteiten en consolidatie en kruip van de grond -
geen substantiele vervormingen meer optreden die de omgeving beYnvloeden.
De constructieve aspecten daarentegen richten zich hoofdzakelijk op de gebruiksfase.
Weliswaar treden in de bouwfase ook belangrijke belastingen op - in sommige gevallen zijn
deze zelfs maatgevend voor de dimensionering -maar het inzicht in deze montagebelastingen
bij betonsegmenten linings is nog beperkt. Wel wordt inspanning geleverd om deze montage-
belastingen te inventariseren en hun invloed op het ontwerpproces zoveel mogelijk te minima-
liseren. am deze reden is in paragraaf 2.6 apart aandacht besteed aan de aspecten van montage
en de manier waarop hier in de veiligheidsbenadering rekening mee dient te worden gehouden.

2.2 Algemene veiligheidsrIIosofie

2.2.1 Fundamentele betrouwbaarheidseis

Voor een willekeurige bouwconstructie kan de fundamentele betrouwbaarheidseis conform
NEN 6700 als voIgt worden geformuleerd:
De constructie mag:. de gedefinieerde uiterste grenstoestanden,
. gedurende de vastgestelde referentieperiode,
. met de vastgelegde mate van betrouwbaarheid
niet overschrijden.

In aanvulling hierop wordt meestal geeist dat voldaan wordt aan een aantal bruikbaarheidsei-
sen en dat zowel de realisering als het onderhoud economisch verantwoord dienen te zijn. De
economie van het onderhoud kan leiden tot het formuleren van expliciete duurzaamheidseisen
(paragraaf 2.2.7).
Voor ieder bouwconstructietype kunnen de fundamentele eisen nader worden uitgewerkt.
Grenstoestanden, referentieperiode en betrouwbaarheidsniveaus moeten worden gespecificeerd
(paragraaf 2.2.2). Vervolgens worden de abstracte faalkanseisen vertaald naar een set van con-
crete belastinggevallen waarbij de constructie met voorgeschreven materiaaleigenschappen de
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vastgestelde grenstoestanden niet mag overschrijden (paragraaf 2.2.3). Deze vertaalslag kan op
verschillende niveaus worden onderbouwd, al naar gelang de beschikbare gegevens en moge-
lijkheden. De vertaalslag dient in ieder geval rekening te houden met de gehanteerde rekenme-
thoden en de daarmee samenhangende nauwkeurigheid.

2.2.2 Grenstoestanden, referentieperiode en veiligheidsklasse

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

Uiterste grenstoestanden
Als uiterste grenstoestanden dienen te worden beschouwd alle situaties die tot volledig functie-
verlies van de constructie leiden. Algemene voorbeelden zijn:. verlies van statisch evenwicht van de constructie of een deel daarvan, waarbij de construc-

tie is beschouwd als star lichaam (kantelen, glijden, opdrijven);. breuk van (delen) van de constructie als gevolg van het overschrijden van de materiaal-
sterkte;. het ontstaan van een bezwijkmechanisme in de constructie of in een gedeelte van de con-
structie;. instabiliteit van de constructie of een gedeelte van de constructie;. verlies van samenhang.

In de TGB 1990 wordt de uiterste grenstoestand aangeduid als grenstoestand 1 (GTl).
Voor de uiterste grenstoestand gelden minimum veiligheidseisen waaraan elk bouwwerk in
Nederland juridisch moet voldoen. De basis daarbij is steeds NEN 6700 met de daarin opgeno-
men eisen aangaande betrouwbaarheid en referentieperiode. In paragraaf 2.3 worden deze
nader omschreven.

Bruikbaarheidsgrenstoestanden
Als bruikbaarheidsgrenstoestanden dienen te worden beschouwd alle situaties die het normale
gebruik c.q. aanzien van de constructie afbreuk doen. Algemene voorbeelden zijn:. verlies van functionaliteit;. verminderd comfort;. verminderde esthetische eigenschappen;. onevenredig hoog onderhoud;. schade of hinder naar de omgeving.

In de TGB 1990 wordt de bruikbaarheidsgrenstoestand aangeduid als grenstoestand 2 (GT2).
In de meeste gevallen hangen bruikbaarheidsgrenstoestanden samen met het optreden van
grote vervormingen, van trillingen, scheurvorming en dergelijke.
De grenstoestanden worden verder uitgewerkt in de paragrafen 2.4 en 2.5.

Referentieperiode
De referentieperiode voor de gerede tunnel bedraagt 100 jaar. Een dergelijke periode is zowel
nationaal als intemationaal gangbaar voor dergelijke constructies. Ter vergelijking: NEN 6700,
lid 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, lid 5.2.2).

Veiligheidsklasse
Voor elke grenstoestand dient de veiligheidsklasse ofwel de streefwaarde voor de betrouwbaar-
heid te worden vastgesteld. Een betrouwbaarheidseis dient strenger te zijn als de gevolgen em-
stiger zijn. Tevens geldt dat bij relatief lage meerkosten veelal een hogere eis wordt nage-
streefd.
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 vei-
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ligheidsklasse 3 van deze norm. Hiermee correspondeert een betrouwbaarheidsindex gelijk aan
3,6 voor de genoemde referentieperiode (zie paragraaf 2.3). 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 veiligheids-
klasse (NEN 6702, artikeI5.1). Uiteraard bestaat de vrijheid om in bepaalde situaties een hoger
veiligheidsdoel te stellen.
Voor de bruikbaarheidsgrenstoestanden gelden voor tunnels geen wettelijke of in NEN 6702
vastgestelde eisen. Hier dient de ontwerper/opdrachtgever dus zelf keuzes te maken. In para-
graaf 2.3 worden aanbevelingen gedaan voor boortunnels.

2.2.3 Betrouwbaarheidsanalyse

Om 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 n 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 uitge-
voerd. Ook in deze richtlijn wordt deze weg gevolgd.

Of de gewenste betrouwbaarheid nu echter via een probabilistische of een semi-probabilisti-
sche berekening wordt aangetoond, in beide gevallen dient eerst een goede inventarisatie
gemaakt te worden van de verschillende belastingen en mechanismen waardoor het goed func-
tioneren van de tunnel in de bouw- en gebruiksfase wordt bedreigd. Het volledig vergeten of
onderschatten van een belasting of faalmechanisme is meestal veel dramatischer dan het hante-
ren 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 rele-
vante. grenstoestanden;. belastingen;. materiaaleigenschappen;. mechanismenmet bijbehorenderekenmodellen.
De hoofdstukken2 tot en met 4 van deze richtlijn sluiten hier in dezelfde volgorde op aan.

In tweede instantie 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 con-
structie 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 vol-
gende 5 stappen:. bepaal het gewenste betrouwbaarheidsniveau (dat wi! zeggen de maximaal aanvaardbare

faalkans );. kwantificeer de onzekerheden (dat wil zeggen bepaal gemiddelden, standaardafwijkingen,
enzovoort);. stel de mogelijke rekenwaarden vast voor alle onzekere (stochastische) variabelen;. voer een gevoeligheidsanalyse uit via het rekenmodel;. doe de uiteindelijke beoordeling.

In de navolgende paragrafen 2.2.4 tlm 2.2.6 zijn de stappen in deze betrouwbaarheidsanalyse
nader uitgewerkt. In deze richtlijn wordt gewerkt met een semi-probabilistische (niveau I)
benadering.
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2.2.4 Bepaling van het gewenste betrouwbaarheidsniveau

Bepaling van het gewenste betrouwbaarheidsniveau is de eerste stap in de betrouwbaarheids-
analyse. In paragraaf 2.2.2 is reeds het begrip "veiligbeidsklasse", zoals gehanteerd in NEN
6700, ge'introduceerd. In het algemeen dient het veiligbeidsniveau af te hangen van de gevo1-
gen van het overschrijden van de beschouwde grenstoestand. Zo worden voor uiterste grens-
toestanden (GT1) hogere veiligheidsniveaus geeist dan voor bruikbaarheidsgrenstoestanden
(GT 2). Maar ook binnen die categorieen kan een verdere differentiatie gewenst zijn. In het
algemeen zoekt men voor bruikbaarheidsgrenstoestanden de minimaal vereiste betrouwbaar-
heidsindices (zie hieronder) in de orde van 0 tot 2, terwij1 voor uiterste grenstoestanden de
orde 3 tot 5 meer voor de hand ligt. Hoe hoger ~, hoe lager de kans op overschrijden van de
grenstoestand. De keuze van ~kan, met name voor die grenstoestanden die uits1uitend tot eco-
nomische schade leiden, mede worden ingegeven door de hogere kosten die met het verwezen-
lijken van een hoger veiligheidsniveau gepaard gaan.

Theoretisch hangt de betrouwbaarheidsindex een op een samen met de toe1aatbare faalkans via
de standaard normale verdelingsfunctie:

P(F) =tt>(-~)

P(F) =Faalkans
tt>(..) =Verde1ingsfunctie voor de standaard normale verdeling

(2.1)

De re1atie tussen de betrouwbaarheidsindex en de faalkans is weergegeven in tabe12.1.
Vo1gens NEN 6702 moet voor be1angrijke constructies aangehouden worden dat ~= 3.6 voor
de ontwerp1evensduur. De reden om de index ~te gebruiken om de vereiste veiligheid vast te
1eggen en niet de faalkans, heeft te maken met de discrepantie die in de rege1 aanwezig is tus-
sen de berekende faalkans en de frequentie van falen in de praktijk. Door de betrouwbaarheids-
index als maat voor de veiligbeid te kiezen wordt benadrukt dat niet zozeer de exacte faalfre-
quentie wordt gezocht, maar dat primair op een consistente manier met spreidingen en onze-
kerheden wordt omgegaan (zie tabe1 2.1 hiemaast).

Een be1angrijk punt van overweging bij de keuze van de waarde van de betrouwbaarheidsindex
is het systeemgedrag van de constructie. Bij goede herverdelingsmogelijkheden kan met een
1agere betrouwbaarheidsindex worden vo1staan dan wanneer dit niet het geval is. Als de draag-
kracht na bezwijken van een constructieonderdee1 gehee1 wegvalt, kan er sprake zijn van
voortschrijdende instorting.

In deze richtlijn worden, mede ook op basis van toetsing aan referentie projecten, de vo1gende
marges voor de betrouwbaarheidsindices gehanteerd: (zie tabe1 2.2 hiemaast)

In paragraaf 2.3 wordt op basis hiervan, voor elke grenstoestand die relevant is voor een tunne-
lontwerp, een voorste1 gedaan.

2.2.5 Kwantificeren van de onzekerheden

De tweede stap in de betrouwbaarheidsanalyse is het kwantificeren van onzekerheden. In de
betreffende hoofdstukken van deze richtlijn worden schattingen gegeven voor de onzekerheden
in respectievelijk de be1astingen en de materiaa1modellen (hoofdstuk 3) en de rekenmodellen
(hoofdstuk 4). Het vaststellen van deze onzekerheden en spreidingen is gedee1telijk gebeurd op
basis van objectieve gegevens (metingen, berekeningen), maar ook is een beroep gedaan op de
intu'itie van ontwerpers en deskundigen.

Ben specifiek prob1eem in de betrouwbaarheidsanalyse vormt de tijd- en p1aatsafhankelijkheid
van de verschillende onzekere grootheden. [ L550 - 01 ] Bij verschillende in de tijd varierende
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Tabe12.1: Tabel voor de omrekening van betrouwbaarheidsindex naar faalkans (nonnale verdeling).

Tabel 2.2: grenstoestanden en betrouwbaarheidsindices ~.

1 hoe groter ~, des te kleiner de overschrijdingskans voor de betreffende grenstoestand.

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 (bij-
voorbeeld asymmetrische belastingen waar op papier een symmetrische belasting aanwezig
lijkt) en volume-effecten of lengteeffecten (grotere of kleinere spreidingen als de constructie
groter wordt). In deze richtlijn wordt dit effect verwerkt door eerst een betrouwbaarheidseis
voor de tunnel neer te leggen en vervolgens daaruit een eis op doorsnede- of puntniveau af te
leiden. Verder komt dit aspect aan de orde bij de bepaling van de rekenwaarden van een aantal
grondparameters. Voor sommige mechanismen kan de ruimtelijke variabiliteit van de grondpa-
rameters worden verwaarloosd omdat alleen het ruimtelijk gemiddelde een rol speelt (zie
hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.3.2).
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2.2.6 Verificatie van de betrouwbaarheid

2.2.6.1 Betrouwbaarheidseis

De stappen 3 t/m 5 in de betrouwbaarheidsanalyse (rekenwaarden vaststellen voor aile onzeke-
re (stochastische) variabelen, gevoeligheidsanalyse uitvoeren via het rekenmodel en uiteindelij-
ke beoordeling) vormen samen de feitelijke betrouwbaarheidsverificatie. In hoofdstuk 5 zijn
deze stappen aan de hand van berekeningsvoorbeelden uitgewerkt. De in deze richtlijn gehan-
teerde methode wordt ook wel de "semi-probabilistische verificatieprocedure" genoemd.
Deze betrouwbaarheidscontrole kan algemeen worden omschreven als:

P(Z<O) < toelaatbare waarde = <1>(-~d)

Z =Z(Xl' X2 ... Xn)

(2.2)

Z = "grenstoestandsfunctie"(ook wel "betrouwbaarheidsfunctie"genoemd);
Xi =stochastische variabele (bijvoorbeeld parameter m.b.t. sterkte, belasting, geometrie of

modelonzekerheid);
<1>() =verdelingsfunctievoor de normale verdeling;
~d =streefwaarde voor de betrouwbaarheidsindex.

De grenstoestandsfunctie is de combinatie van de beschouwde grenstoestand en het rekenmo-
del voor de relevante mechanismen. De functie is zodanig gedefinieerd dat Z<O overeenkomt
met "falen" en Z>Omet "niet falen". Deze functie kan expliciet en relatief eenvoudig zijn,
maar ook impliciet en complex. In de grenstoestandsfunctie kan bijvoorbeeld een compleet
eindig- elementenmodel zijn opgenomen.

De eis dat P(Z<O) kleiner moet zijn dan de bepaalde toelaatbare faalkans, kan ten behoeve van
praktische berekeningen worden vertaald in de equivalente eis:

Z{Xdl' Xd2 Xdn} > 0 (2.3)

Xdi = rekenwaarde van de variabele Xi

Hier wordt dus gecontroleerd of voor de rekenwaarden van de stochastische variabelen de
grenstoestand al dan niet wordt overschreden.
Voor de bepaling van de rekenwaarde zijn in deze richtlijn twee methoden uitgewerkt, die in
principe tot hetzelfde eindresultaat moeten leiden:. rechtstreekse afleiding van rekenwaarden (paragraaf 2.2.6.2); en. bepaling van rekenwaarden via partiele factoren (paragraaf 2.2.6.3).
Eerstgenoemde methode geeft de gebruiker de meeste vrijheid om de rekenwaarden zelf af te
leiden afhankelijk van de ontwerpuitgangspunten (met name: vereiste betrouwbaarheidsindex,
verdelingsfuncties van de stochasten en invloed van de stochast op de onzekerheid in de grens-
toestandsfunctie). De tweede methode is eenvoudiger en sluit aan op de Nederlandse en
Europese normen, maar geeft minder mogelijkheden tot aanpassing aan de ontwerpuitgangs-
punten. Onderstaand zijn beide methoden nader beschreven.

2.2.6.2 Rechtstreekse afleiding van rekenwaarden

Als rekenwaarde worden in de regel de volgende vier mogelijkheden onderscheiden (zie figuur
2.1):. een dominante hoge waarde;. een niet dominante hoge waarde;. een niet dominante lage waarde;. een dominante lage waarde.
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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 (..)

dominant
.~ /

dominant

Figuur 2.1: Definitieschets van dominante en niet dominante hoge en 1age 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 verwach-
tingswaarde van die variabele zalliggen.

Veel variabelen werken verder uitsluitend gunstig of ongunstig. Indien dat is vastgesteld hoeft
ook nog slechts naar deze twee mogelijkheden gekeken te worden. 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. Wel is de waarde die gehanteerd wordt probabilistisch
onderbouwd.

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

Xdi = Jli - ~~dcri = Jli (1 - ~~d Vi) (2.4a)

~d =vereiste betrouwbaarheidsindex
~ =probabilistische invloedscoefficient
Jli =gemiddelde waarde van de stochastische variabele Xi
cri =standaardafwijking van de stochastische variabele Xi
Vi =variatiecoefficient (cri I J.1i)

Voor een lognormaal verdeelde variabele gaat bovenstaande uitdrukking over in:

Xdi =Jli exp{-~~Vi} (2.4b)

Via de benadering exp(x) =1+x voor kleine x valt in te zien dat voor relatief lage 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) = «I>(-a~),met «1>(..)de verdelingsfunctie voor de normale verdeling. [lit. 2.6 ]

Om de ontwerpwaarde van een grootheid Xi te kunnen vaststellen moeten de statistische eigen-
schappen, het gewenste betrouwbaarheidsniveau en de probabilistische invloedscoefficient
beschikbaar zijn.
Het betrouwbaarheidsniveau is hierboven reeds besproken en de variatiecoefficienten voor de
verschillende variabelen komen aan de orde in de hoofdstukken 3 en 4.
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Voor de bepaling van de invloedscoefficient a is 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 tabel2.3 en gemustreerd
in figuur 2.1.

Tabel 2.3: Standaardwaarden voor ~.

NB: lndien aileen sterkteparameters van belang zijn kan men eigenlijk beter de twee
belangrijkste sterkteparameters als dominant beschouwen, dat wil zeggen twee sterktepara-
metershebben a =0,8, de overige 0,32 en aile belastingparameters -0,28. Analoog, als
aileen belastingparameters 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 zeker welke variabelen als
"dominant" moeten worden beschouwd. Soms is ook niet duidelijk welke variabelen als gun-
stig of ongunstig voor het goed functioneren beschouwd moeten worden, 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 aile denkbare com-
binaties te beschouwen. Dit is echter een vrijwel onmogelijke opgave.
Meestal is via een lange praktijkervaring het karakter van de meeste variabelen wel bekend.
Voor boortunnels is dat echter niet altijd het geval. Daarom worden, ter vereenvoudiging, in
deze richtlijn aile variabelen als dominant beschouwd (meestal een conservatieve aanname) en
wordt verder een speciale strategie ontwikkeld (zie paragraaf 2.2.6.5) om te onderzoeken of
een variabele een "belasting" of een "sterkte" karakter heeft. Indien later mocht blijken dat het
als dominant beschouwen van alle variabelen oneconomisch strenge eisen met zich meebrengt,
kunnen daarop altijd nog correcties worden aangebracht. De uit te voeren gevoeligheidsanalyse
(paragraaf 2.2.6.5) geeft daartoe dan meestal voldoende aanwijzingen.

2.2.6.3. Bepaling van rekenwaarden via partiiHefactoren

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.

Als de partiele factoren juist worden gekozen is er geen verschil met de voorgaande bereke-
ningsmethode. Het is alleen een verschil in presentatie.

De rekenwaarden van de belastingen worden dan bepaald door de representatieve waarden van
de belastingen te vermenigvuldigen met de bijbehorende belastingfactoren:

Xd ="fs Xrep

Xrep =representatieve of karakteristieke waarde
Xct =rekenwaarde of ontwerpwaarde
"fs =partiele factor voor belasting
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Bij belastingen, die niet dominant zijn voor de betreffende grenstoestand en die derhalve in
combinatie met wel dominante belastingen voorkomen, kan aan de partiele factor de 1 s nog
een reductiefactor \jf worden gekoppeld ( \}I* 1 s ) .

De representatieve waarden Xrep kuooen zijn:. karakteristieke waarden met een voorgeschreven overschrijdingskans (meestal 5%);. 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, bijvoorbeeld coeffi-
cienten.

In NEN6702 worden de karakteristieke waarden voor variabele belastingen gedefinieerd met
behulp van een herhalingstijd van 50 jaar (uitgezonderd vloerbelasting); geometrische eigen-
schappen en massa-dichtheden worden meestal nominaal genomen.

Ook de bepaling van de rekenwaarden voor de materiaaleigenschappen geschiedt in de prak-
tijk meestal met behulp van representatieve waarden en partiele materiaalfactor ( 1m ). In dit
geval wordt door de factor gedeeld:

Xd = Xrep I 1m

Hiervoor kan men in eerste instantie de factoren nemen volgens de huidige NEN 6700-serie.
De representatieve waarde is meestal gelijk aan de karakteristieke waarde, waarvoor een waar-
de met 5% onder- of overschrijdingskans wordt genomen. Volgens NEN 6740 mag voor de
representatieve waarde ook een nominale waarde worden genomen, die op basis van deskundig
inzicht wordt vastgesteld.

2.2.6.4 Atbankelijkheid

Als variabelen gecorreleerd zijn zoals bijvoorbeeld de sterkte en stijfheid bij grond, dan zijn er
drie mogelijkheden (alleen positieve correlatie wordt beschouwd):. de correlatie wordt genegeerd;. de variabelen worden als volledig gecorreleerd beschouwd, dat wil zeggen alleen combina-

ties van allemaal hoge rekenwaarden of allemaallage rekenwaarden worden meegenomen,
de mix van hoge rekenwaarden voor sommige parameters (XdU) en lage rekenwaarden voor
andere parameters (XdL) wordt dus buiten beschouwing gelaten. (zie paragraaf 2.2.6.5);. de gecorreleerde variabelen worden getransformeerd naar ongecorreleerde variabelen en
voor de ongecorreleerde variabelen wordt de eerdere procedure toegepast.

Methode lis conservatief, maar daardoor mogelijk oneconomisch. Methode 2 is wel econo-
misch, levert minder werk op, maar is mogelijk onveilig. Methode 3 is correct maar bewerke-
lijk en theoretisch lastig.

2.2.6.5 Strategie voor de berekeningen in deze richtlijn

Indien een constructie niet erg gevoelig is voor een variabele kan zonder emstige 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 en deze aanpak wordt in deze richtlijn gevolgd.

Variabelen in een rekenmodel kuooen verder, zoals hierboven uiteengezet, "gunstig" of
"ongunstig" werken. Om de veiligheid te controleren moet men voor variabelen die gunstig
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werken een lage waarde kiezen en variabelen die ongunstig werken een hoge waarde. Indien
van te voren niet met zekerheid valt aan te geven of een bepaalde variabele gunstig of ongun-
stig werkt dienen dus zowel hoge als lage waarden te worden onderzocht.

De hoge en lage rekenwaarden van de stochasten worden in afwijking van tabel 3.13 volgens
de formules(2.4) met a =0,7 of a =-0,7 respectievelijk gegeven door:

x 1- =11exp( -0,7 ~V) - 1l(1-0,7~V)
X ~=11exp( +0, 7 ~V) - 11(1+0, 7~V)

(2.5a)
(2.5b)

met
L =lower value
U =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 log-
normaal verdeelde variabelen met een lage spreiding of een lage a.
De keuze van lal =0,7 voor zowel sterkte als belasting (in tegenstelling tot tabeI2.3) is alleen
ter vereenvoudiging.

Bij de start van de berekening is in het algemeen dus niet bekend welke variabelen als gunstig
of ongunstig werken. Het nagaan van alle mogelijke combinaties van gunstig en ongunstig is
een vrijwel onmogelijke opgave. Daarom wordt hier de volgende bruikbare berekeningsgang
van drie stappen voorgesteld:

1. Basisrun
In de basisrun wordt voor iedere variabele Xi op basis van ervaring en inzicht een zo goed
mogelijke schatting gemaakt of deze gunstig of ongunstig werkt. Gekozen wordt dus

Xi =ongunstige van X 1- en X ~ (2.6)

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 overeenkomsti-
ge sterkteparameter:

e =Sd I ~ (2.7)

In de praktijk is Sd vaak de optredende spanning in een bepaald kritisch punt en Rd de vloei-
of breukspanning. 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.

Opgemerkt wordt dat men ook andere methoden dan de unity check kan gebruiken om aan te
geven of de constructie voldoet of niet.
lndien men een unity check kleiner dan 1,0 vindt, kan men de veiligheid ten aanzien van de
uitgevoerde controle 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 XL gekozen terwijl dit XU had moeten zijn.
am dat te onderzoeken wordt een aantal gevoeligheidsanalyses uitgevoerd.

2. 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
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bestaat wordt een ruwe gevoeligheidsanalyse gemaakt. 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. Indien 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 belastingparame-
ters dominant zijn. De minder dominante variabelen kan men eventueel een a =0,4 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 belastinggroothedenzijn (zie ook N.B. onder tabel2.3).

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.

2.2.6.6 Modelfactoren

Naast de belasting en sterkte parameters en hun onzekerheid kan het ook noodzakelijk zijn de
onzekerheid in het gebruikte rekenmodel mee te nemen. De modelonzekerheid wordt dan als
stochastische grootheid gedefinieerd, waarvan het gemiddelde en de variatiecoefficient afuan-
gen van het model. De rekenwaarde van de modelonzekerheid wordt ook wel modelfactor
genoemd. De hoge en lage rekenwaarde van de modelonzekerheid, ofwel de modelfactor, wor-
den aangeduid met respectievelijk Il\1Uen mdL. Welke waarde men kiest hangt van het type
model af (zie hoofdstuk 4.6).
Op overeenkomstige wijze als hierboven beschreven voor belasting en voor sterkte wordt de
berekeningsuitkomst dan vermenigvuldigd met de modelfactor. Deze modelfactor is in wezen
ook een partiele factor, maar dan voor het hele model. De partiele factor die daarmee corre-
spondeert is dan:

Ymodel = ffictU of Ymodel = l/ffictL (2.8)

Een goed rekenmodel zal een kleine spreiding hebben als deze wordt vergeleken met de wer-
kelijkheid. Er kan daarom worden gewerkt met een lage modelfactor (=partiele factor 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 uitkomsten,
maar niet op tussenresultaten. Dit punt speelt met name bij de liningberekening. De grondbe-
lasting 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 tunnelwandberekend. De modelfactoren werken clan dus niet op de "grond-
belasting" maar 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 "tussenre-
sultaat", 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 grondbe-
lasting moet worden ingevoerd. Het punt is dus dat dit volgens de theorie helemaal niet moet:
volgens de theorie moeten de factoren op de uitkomsten worden ingevoerd.
Een modelfactor wordt pas ingevoerd op het moment dat de rekenuitkomst wordt gebruikt
voor toetsing tegen het bijbehorende criterium. In een geval van een keten van gebruikte
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modellen is de vaststelling van de modelfactor uitgelegd in paragraaf 4.6.5.
Bij niet-lineaire eindige elementen-methode-berekeningen kunnen zich nog wel enkele andere
moeilijkheden voordoen. lndien men bijvoorbeeld aIle variabelen direct op de ontwerpwaarde
zet, kan men een probleem hebben gedefmieerd 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 Iastig zijn de unity check te defmieren. In het uiterste gevaI kan men bijvoor-
beeld aIleen zeggen: de constructie blijft stabiel (dus e < I) of er treedt onder de ontwerpom-
standigheden bezwijken op (dus e > 1). Formee1 is de zaak echter volle dig in orde aIs zowel de
basisrun aIs alle variantberekeningen een e < 1 te zien geven. Men heeft dan echter alleen geen
idee of men heel veilig is of tegen de grens aanzit.

2.2.6.7 Rekenvoorbeelden: verificatie van de betrouwbaarheid

Rekenvoorbeeld 1: basisgeval
Ter illustratie van de bovenbeschreven verificatie van de betrouwbaarheid wordt een elemen-
tair basisgevaI uitgewerkt.
Het elementaire basisgevaI be staat uit een sterkteparameter R en een belastingparameter S, bei-
den normaal verdeeld. De grenstoestandsfunctie is dan Z =R-S. De semi-probabilistische pro-
cedure verloopt dan aIs voIgt:

(1) stel faalkans P{F} =10-4, dan:
(2) volgens paragraaf 2.2.6.5:
(3) daarmee volgen de ontwerpwaarden:

(4) gecontroleerd moet dan worden:

~=3,7 (zie tabeI2.1)
aR =0,7 (in afwijking van tabeI2.3) en as = -0,7
Rd = (R - 2,59 aR en Sd = I-Ls+ 2,59 as
(formule 2.4a)
Rct> Sd

Als de representatieve waarden worden ingevoerd aIs:
Rrep = I-L R - 1,64a (R)
Srep=I-L(S)

dan kunnen de partiele factoren worden uitgerekend:
"fm=RreJRn
"fs=SctlSrep

-

Numeriek voorbeeld:
Neem I-L (R) = 100, VCR) =0,10, I-L(S) = 40, V(S) = 0,25

Rrep = 100-16,4 = 83,6
Srep= 40
Rd = 100-2,59 x 10=74
Sd = 40 + 2,59 x 10 = 66

Het ontwerp voldoet; verder wordt gevonden dat "fm= 83,6/74 = 1,2 en "fs= 66/40 = 1,65.

Rekenvoorbeeld 2: Belastinggevallen bij twee onafhankelijke belastingbronnen
Beschouw twee onathankelijke belastingen S 1 en S2' Stel dat ~s =as ~, met ~ het gewenste
betrouwbaarheidsniveau en as =0,7. Er moeten nu twee belastinggeva1Ien worden doorgere-
kend.

Belastinggevall
Hierbij wordt SI aIs dominant en S2 aIs "overig" genomen, dus:

P{SI > SId} = <1>(-~s)

P{S2> S2d} = <1>(-0,4~s)
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Als S 1 en Sz normaal verdeeld zijn:

SId =J.l(SI)+ ~s s (SI) =J.l(SI) + as ~O"(SI)
SZd =J.l(Sz) + 0,4 ~s O"(Sz) = J.l(Sz) + 0,4 as ~ O"(SI)

Belastinggeva12
Dit is precies "het omgekeerde":

SId =J.l(SI)+ 0,4 as ~ O"(SI)

SZd = J.l(Sz) + as ~ O"(SI)

Numerieke uitwerking:
Neem ~=4,0, a =0,7, J.l(SI)= 100 kN, O"(SI)= 10 kN, Il(Sz) = 80 kN en O"(Sz)= 30 kN, dan:

Gevall: SId = 100+ 0,7 * 4 * 10 = 128kN
SZd= 80 + 0,4 * 0,7 * 4 * 30 = 113kN

Geval2: SId = 100 + 0,4 * 0,7 * 4 * 10 = 111 kN
SZd= 80 + 0,7 * 4 * 30 = 164 kN

Als bijvoorbeeld het belastingeffect wordt gegeven door S 1+Sz dan is geval 2 maatgevend; als
het belastingeffect daarentegen wordt gegeven door S 1+Sz/l 0 dan is geval 1 maatgevend.

2.2.7 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 reparatie of voortijdig onderhoud noodzakelijk zijn. Bij ondergrondse constructies, zoals
boortunnels, doet zich hierbij de verzwarende ornstandigheid voor dat grote delen van de con-
structie (buitenzijde tunnelwand, voegvlakken, binnenzijde van de tunnelwand voor zover
afgedekt door het (spoor)weglichaam of de brandwerende bekleding enzovoort) niet toeganke-
lijk zijn voor inspectie of onderhoud. Als extra ontwerpeis wordt daarom gesteld, dat binnen de
ontwerplevensduur de kans op de noodzaak van reparatie voldoende klein moet zijn, zie [lit.
2.7 tlm 2.9].

2.3 Grenstoestanden voor boortunnels, toelaatbare faalkansen, mechanismen
en criteria

2.3.1 Overzicht grenstoestanden voor boortunnels

Ten behoeve van het dimensioneren van tunnels kunnen op basis van de in voorgaande para-
graaf algemeen geformuleerde omschrijvingen de grenstoestanden voor boortunnels als voIgt
nader worden gepreciseerd:

Uiterste grenstoestanden (GT1):. boorfrontinstabiliteit (actief bezwijken, passief bezwijken);
. bezwijken van de lining (globaal, lokaal);
. opdrijven van de gehele tunne1buis;. uitknikken van de tunnelwand.

Bruikbaarheidsgrenstoestanden (GTI):. verplaatsingen en vervormingen (globaal en lokaal);. lekkage;. scheurvorming;. schadeaande omgeving.
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Bruikbaarheidsgrenstoestanden voor de tunnel kunnen zodanig emstige consequenties hebben
voor de belendingen, dat daar een uiterste grenstoestand ontstaat. Het geeiste betrouwbaar-
heidsniveau zal in dat geval sterk worden bepaald door de mogelijke schade aan belendingen.
Waar relevant moeten de bovengenoemde grenstoestanden zowel in de bouwfase als in de
gebruiksfase worden beschouwd. In de paragrafen 2.4 en 2.5 voIgt een verdere uitwerking.

2.3.2 Toelaatbare faalkansen en betrouwbaarheidsniveaus
Voor de verschillende grenstoestanden dient een vereist betrouwbaarheidsniveau te worden
vastgesteld. In een kwantitatieve betrouwbaarheidsanalyse gebeurt dat gewoonlijk via de
betrouwbaarheidsindex ~(zie paragraaf 2.2.4). Per grenstoestandmoet een streefwaardevoor
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 volledi-
ge bezwijkmechanismen blijkt te beschikken dient per individueel mechanisme een hogere vei-
ligheid te worden gekozen. Dit lengte- of volumeeffect wordt in onderstaande formule meege-
nomen. De kans op bezwijken in de tunnel wordt dan een functie van de kans op lokaal
bezwijken:

P(Ftunnel) =lL P( Flocaal) (2.8)

L
&

is de lengte van de tunnel, in tabel 2.4 is gekozen voor L =4 kilometer
is een lengte, waarover het falen gecorreleerd is (invloedslengte)

Toelichting
Er zijn in totaal drie lengteschalen van belang (zie figuur 2.2):
L = de totale lengte waarover een bepaald mechanisme van belang is;
a = de fysieke lengte van een mechanisme wanneer het optreedt.;
&= de correlatielengte van de fluctuaties.

Invloedslengte mechanisme a

~
2

correlatielengte M

fS

Tunnellengte L

Figuur 2.2: Ruimtelijke fluctuatie variabele X (bijvoorbeeld steIkte grond), fysieke lengte mechanisme a en correla-
tielengte &. van de fluctuaties. Rechts een mechanisme waarvoor a groot is tegenover dL; links de <

omgekeerde situatie

. De totale lengte L waarover een mechanisme van belang is zal vaak de gehele tunhellengte
zijn. In sommige gevallen kan het ook alleen een bepaald deel zijn, zoals bijvoorbeeld het
mechanisme opbarsten dat zich kan beperken tot het diepste deel van de rivieronderdoor-
gang.. De lengte a waarover het mechanisme optreedt, hangt primair af van drie-dimensionale
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effecten. Voor opbarsten moet bijvoorbeeld gedacht worden aan minimaal driemaal de tun-
neldiameter: een korter deel kan eenvoudig niet opbarsten omdat het dan wordt vastgehou-
den door de rest van de constructie.. De correlatielengte M. is de kenmerkende fluctuatieschaal van een in lengte-richting varie-
rende grootheid. Elke variabele die in lengte-richting varieert heeft een dergelijke kenmer-
kende lengte. AI deze lengten hebben een invloed op de correlatielengte van het mechanis-
me. De correlatielengte kan beperkt worden tot de belangrijkste variabele, in de meeste
gevallen de grond.

In een probabilistische berekening wordt de faalkans voor de hele tunnel berekend als:

P( Ftunnel ) = { L 1M.} P (Fdoorsnede)'

Het kan ook zijn dat de faalkans voor de doorsnede over de tunnellengte niet constant is. In dat
geval wordt de tunnel opgedeeld in n =Ui'lL tunnelmoten. De faalkans voIgt dan via somma-
tie van de n faalkansen per moot:

P( Ftunnel ) =L P (Fdoorsnede i)

waarbij i van I tot en met n loopt. In deze benadering dragen alle onderdelen dus in meer of
mindere mate bij aan de faalkans. Er is dus niet zoals in de deterrninistische benadering sprake
van een "maatgevend stuk". Wel kunnen uiteraard de stukken met een significant lagere faal-
kans in de berekening worden verwaarloosd.

De mechanisme-afmeting a speelt een rol bij de berekening van P(Fdoorsnede)'Er zijn twee
extremen: a»M. en a«M.. In het eerste geval speelt binnen de mechanismeberekening alleen
de in lengterichting uitgemiddelde waarde van de variabele een roL In het tweede geval gaat
het om de locale variatie. Zie ook hoofdstuk 3. Uiteraard is er een geleidelijke overgang.
Om het ontwerp op veiligheid te kunnen toetsen moet bovenstaande redenering in omgekeerde
volgorde worden toegepast. Uitgangspunt vormt in de meeste gevallen de kans op falen van
een tunneL Hieruit moet dan de faalkans voor een doorsnede worden afgeleid:

P( Fdoorsnede) = { L 1M.} P (Ftunnel)'

Vervolgens moet per doorsnede de rekenwaarde van de variabelen worden vastgesteld, uit-
gaande van de betrouwbaarheidsindex Pdie voIgt uit <I>(-P)=P(Fdoorsnede)'

Bij mechanismen die een zeer grote faalkans hebben (zoals zeer lokaal bezwijken of sommige
bruikbaarheidsgrenstoestanden) is het niet zo zinvol om uit te gaan van de faalkans van de
constructie. Men kan dan beter uitgaan van een acceptabele kans van falen per eenheid van
lengte, bijvoorbeeld een ring of een kilometer.

De waarde van M. hangt van de correlatielengten, spreidingen en invloed van de stochastische
variabelen af en kan derhalve per mechanisme verschillen, zie bovenstaande toelichting. Tabel
2.4 toont voor verschillende mechanismen de vereiste locale en globale betrouwbaarheid, bij
een zekere M. en bij L =4 kilometer. In het onderbeschreven voorbeeld is aangegeven op
welke wijze de vaststellingvan M. kan plaatsvindenop basis van engineeringjudgement. De
in tabel 2.4 aangegevenwaarden voor i'lLper mechanismezijn derhalve indicatief en dienen
door de ontwerpervoor iedere specifieke situatie en per grenstoestandte worden vastgesteld.
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Tabel 2.4: Voorgestelde minimaal aan te houden betrouwbaarheidsniveaus.

1 P=3.5 wanneer geen emstige schade aan bestaande infrastructuur te verwachten is en
P=3.7 wanneer wel emstige schade aan bestaande infrastructuur te verwachten is.

2 In.de bouwfase wordt dezelfde Pals voor de lokaal bezwijken in de eindfase vereist, omdat
falen in de bouwfase (ongemerkt) ook kan leiden tot falen in de eindfase

De werkwijze is dus als voIgt:. stel het benodigde veiligheidsniveau Ptunnelvast voor de tunnel als geheel, eventueel met
behulp van tabel 2.4;. beoordeel per grenstoestand over welke lengte AL van de tunnel en bijbehorend grondvolu-
me het falen gecorreleerd is. Deze beoordeling vergt veel inzicht in de grenstoestand en in
de interactie tussen tunnel en grond. Boorfrontstabiliteit bijvoorbeeld speelt zich af over een
kleine tunnellengte (het boorfront), maar het volume grond dat bij bezwijken gemobiliseerd
wordt, is bij voortschrijding van het boorproces over zekere lengte (vrijwel) hetzelfde. Ook
de heterogeniteit van de grond die in het bij de grenstoestand behorende mechanisme wordt
aangesproken, speelt hier een rol in.

. Naast de ruimtelijke correlatie via de grond kan er bij dit mechanisme ook ruimtelijke cor-
relatie zijn via de belasting, wanneer de boorfrontdruk min of meer constant wordt gehou-
den.. Uiteindelijk werkt de gekozen AL lineair door in de lokale faalkans via de hierboven gege-
yen relatie. In tabel 2.4 is deze vertaling van Ptunnelnaar Plocaaluitgevoerd voor de in de
tabel aangegeven aannamen voor AL en uitgaande van een tunnellengte van 4 kilometer.
Uiteraard kan de gebruiker hier zelf keuzen in maken. In plaats van de tunnellengte kan ook
uitsluitend die lengte van de tunnel worden ingevoerd, die een bijdrage levert aan de faal-
kans. Bijvoorbeeld voor het mechanisme opdrijven bij een rivierkruising kan het zo zijn,
dat alleen het gedeelte onder de rivier relevant is. In dat geval wordt voor de lengte L alleen
het gedeelte onder de rivier gehanteerd.
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Voorbeeld
Een tunnel met een lengte van 3 kilometer kruist een rivier en dient op passief bezwijken te
worden gecontroleerd. De diepteligging onder de oevers is zodanig, dat passief bezwijken
daar niet kan optreden. De lengte van de rivierkruising is 1000 meter.
Het minimaal aan te houden betrouwbaarheidsniveau voor de gehele tunnel voIgt uit tabel
2.4: Ptunnel=2,4. Bij Ptunnel=2,4 hoort een faalkans P(Ftunnel)(tabel 2.1 of tabel van de
normale verdeling) van 8,2*10-3. Deze mag volledig worden toegerekend aan de rivierkrui-
sing met een lengte van 1000 meter, de overige tunneldelen geven geen significante bijdra-
ge aan de totale kans op passief bezwijken. Theoretisch kan op iedere lopende meter van de
rivierkruising passief bezwijken optreden. Verwacht mag worden, dat het passief bezwijken
zich zal uitstrekken tot een zekere afstand voor de boormachine. A1s de grondslag over die
lengte weinig varieert en ook de hoogteligging van de rivierbodem varieert niet, dan is een
in rekening te brengen lengte voor passief bezwijken rninimaal 2 a 3 maal de tunneldiame-
ter tot orde 100 meter. Als echter de rivierbodem sterke variatie vertoont kan de dekking
over 25 a 40 meter al significant varieren. De lengte ilL zal dan korter worden. Hetzelfde
geldt als de grondslag sterk varieert. Als in een homogeen zandpakket een dichtgeslibde
geul van 25 meter breed aanwezig is, dan is het logisch om deze doorsnede op passief
bezwijken te controleren uitgaande van ilL =25 meter. Bij deze berekening dienen ook de
grondparameters te worden bepaald op basis van het grondonderzoek betrokken alleen op
deze lengte.
Voor de rivierkruising gelden dan voor onderscheidende doorsneden als gevolg van een
licht varieren van de hoogteligging van de rivierbedding:. 10 delen van ilL =100 meter; derhalve faalkans per deel P(Flokaal) =

100/1000*8,2*10-3 =8,2*10-4 .
In een van deze lengtes bevindt zich de met slib gevulde slenk. Deze 100 meter wordt
gesplitst in:. 1 deel van ilL =75 m; derhalve faalkans P(Flokaal) =75/1000*8,2*10-3 =6,15*10-4. 1 deel van ilL =25 m; derhalve faalkans P(Flokaal) =25/1000*8,2*10-3 = 2,05*10-4
Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat de ontwerper bepaalt welke doorsneden hij toetst op
welk mechanisme en wat dat betekent voor de te hanteren lokale betrouwbaarheidseis.

Waar relevant, moeten de grenstoestanden zowel in de bouwfase als in de gebruiksfase nader
worden bezien. Voor hinder bovengronds dient per geval, afhankelijk van de mogelijke gevol-
gen, het juiste betrouwbaarheidsniveau te worden vastgesteld.

2.3.3 Mechanismen en criteria

Nadat de grenstoestanden en de bijbehorende toelaatbare faalkansen zijn gedefinieerd (zie hier-
boven), dient verificatie plaats te vinden of aan de eisen wordt voldaan. Hiertoe is het noodza-
kelijk om de veelal in abstracte vorm gedefinieerde grenstoestanden nader te preciseren in de
vorm van criteria. Bij "bezwijken lining" als grenstoestand bijvoorbeeld, is in de vorm van een
aantal criteria aangegeven hoe dit mogelijk bezwijken getoetst moet worden. Verder is het
noodzakelijk om de mechanismen, die kunnen leiden tot het optreden van een grenstoestand, te
beschrijven teneinde de grenstoestand en het bijbehorende criterium voor berekening toeganke-
lijk te maken.
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2.4 Nadere uitwerking grenstoestanden en criteria voor de omgeving van de
boortunnel

2.4.1 Inleiding

Voor de omgeving van de boortunnel zijn de volgende grenstoestanden relevant:. actief bezwijken van het boorfront;. passief bezwijken van het boorfront;. zettingen van het maaiveld en grondvervormingen;. bemvloeding van gebouwen en overige belendingen;. trillingshinder.

Deze grenstoestanden kunnen zowel het karakter van een uiterste grenstoestand hebben aIs het
karakter van een bruikbaarheidsgrenstoestand. De gevolgen van actief bezwijken van het boor-
front bijvoorbeeld, kunnen in sommige gevallen voor de omgeving beperkt blijven, maar in
andere gevaIlen desastreus zijn. In de criteria die aan een dergelijke grenstoestand worden
gesteld dient dit verschil in gevolgschade naar voren te komen.

2.4.2 Actief bezwijken boorfront

Inleiding
In Nederlandse omstandigheden zaI een tunnel in bijna aIle gevallen beneden de grondwater-
spiegelliggen. In het aIgemeen zaI, om instroming van water in de boorkarner te voorkomen,
de steundruk aItijd groter moeten zijn dan de waterspanning aan het boorfront. Het compense-
ren van de waterdruk is meestaI veruit de grootste component van de totale steundruk. De
tweede component van de steundruk bestaat uit het compenseren van de horizontaIe korrel-
druk. lndien de compenserende druk niet hoog genoeg is treedt een actief bezwijken van het
boorfront op, hetgeen kan leiden tot tijdverlies bij het bouwproces en mogelijk ook tot schade
voor de omgeving.

Dcotg~
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r
- - - - - grondwig

Figuur 2.3 Schema van het faalmechanisme boorfrontinstabiliteit (actief bezwijken).

Dermitie actief bezwijken
Actief bezwijken van het boorfront is het verschijnsel waarbij het grondmassief aan het boor-
front bezwijkt aIs gevolg van de vorming van een of meerdere actieve glijvlakken. Hierbij ver-
plaatst de grond zich ongecontroleerd naar het boorfront toe.

lndien de afpleisterende werking van het bentonietrnengsel onvoldoende is, treedt
"microinstabiliteit" aan het boorfront op. Dit is het verschijnsel, waarbij korrels of groepen
korrels onder invloed van de zwaartekracht, eventueel versterkt door uittredend grondwater, uit
het boorfront vaIlen.
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Oorzaken. Te lage stenndruk in de graafkamer (respectievelijk lucht-, vloeistof- of gronddruk). Er
treden glijvlakken op en grotere delen van het boorfront storten in. In zandgrond zal de
instorting abrupt zijn, in kleigrond geleidelijk.. Te weinig bentoniet toegevoegd (geldt alleen voor cohesiearme (zand)grond, waardoor
onvoldoende membraan (ftlterkorrels) is opgebouwd en er geen effectieve overdracht van
steundruk naar de grond plaatsvindt).. a) Ongeschikte grondlagen voor vloeistofschilden (zeer los gepakt zand, zeer grof zand of

grind).
b) Ongescbikte grondlagen voor gronddruk-balansschilden (grofkorrelige grondsoorten).. Obstakels
Obstakels kunnen meegesleurd worden door het snijrad en grote beschadigingen van het
boorfront veroorzaken gevolgd door instortingen en/of plotseling verlies van steundrukken,
eveneens gevolgd door instortingen.. Wateroverspanning (vloeistofschild)
Door het snijrad wordt de bentonietlaag afgeschraapt, waardoor de afpleisterende werking
van deze laag verloren kan gaan. Dit kan zowel het gevolg zijn van het normale boorproces,
of als een onbedoeld effect optreden. Voorbeelden hiervan zijn een te grote voortgangsnel-
heid of mechanische beschadiging tijdens inspecties van onder luchtdruk gezette graafka-
mer (bijvoorbeeld ten gevolge van uitdrukken/terugtrekken van steunplaten). Bij verlies van
de afpleisterende werking van de bentonietlaag vindt er indringing van (steun)vloeistof in
het grondmassief plaats, waardoor de waterspanning in het grondmassief toeneemt. Hoe
langer dit proces duurt, hoe groter het gebied waarover de waterspanningen toenemen,
athankelijk van de eigenschappen van de bodernlagen waarin geboord wordt. am instorting
van het boorfront te voorkomen is een hogere steundruk nodig. Bij te lange stilstand van de
boormachine kan de pleisterlaag van bentoniet verouderen en daardoor rninder effectief
worden, met dezelfde gevolgen als hierboven beschreven.. Zettingsvloeiing
Bij zeer los gepakte zandgronden beneden de kritische dichtheid kunnen mechanische tril-
lingen door het snijrad en/of steundrukfIuctuaties zettingsvloeiingen veroorzaken. Het
zware zand-vloeistof mengsel verdringt hierbij de lichtere steunvloeistof aan het boorfront.. Passief bezwijken van het boorfront (zie paragraaf 2.4.3) kan actief bezwijken tot gevolg
hebben door het verlies aan steunvloeistof.

Gevolgen. Macro-instabiliteit boorfront
Doorgaande bezwijkvlakken in de grond met gevolgen voor de omgeving en belendingen.. Prodnctieverlies
a Het mengsel vloeistof/grond wordt te rijk aan vaste stoffen, waardoor de afvoertransport-

capaciteit wordt gehinderd.
b Het snijrad wordt teveel gehinderd en gaat langzamer draaien.. Verstopping
Als onder a, maar het transportsysteem raakt verstopt en het productieproces komt geheel
tot stilstand.

Criteria actief bezwijken. lndien macro-instabiliteit verwacht wordt: dit is een grenstoestand voor de omgeving van
de tunnel, die vermeden dient te worden. De berekening van deze grenstoestand kan plaats-
vinden volgens het rekenmodel van paragraaf 4.2. Het criterium voor een analytische bere-
kening is, dat er evenwicht dient te zijn. Bij een eindige-elementenberekening is het criteri-
um, dat geen excessieve verplaatsingen aan het boorfront mogen optreden. Afhankelijk van
de mogelijke gevolgen dient een betrouwbaarheidsniveau te worden vastgesteld: zie para-
graaf 2.3.2 en tabel 2.4.. lndien er uitsluitend productieverlies verwacht wordt: De toelaatbare kans op optreden
dient door de ontwerpende/uitvoerende partij te worden vastgesteld. Wat men acceptabel
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acht hangt sterk af van de mogelijke herstelmaatregelen. Als praktische maat zou men bij-
voorbeeld maximaal een verwachte gebeurtenis per boortraject van een kilometer kunnen
afspreken.. [ndien er totale sti/stand van het productieproces verwacht wordt: De toelaatbare kans op
optreden moet eveneens door de ontwerper/uitvoerende partij worden vastgesteld in relatie
tot de herstelmaatregelen en vervolgschade. Hier zou een strenger criterium op zijn plaats
zijn, bijvoorbeeld maximaal een gebeurtenis per boortraject van vijftig kilometer.

2.4.3 Passief bezwijken boorfront

Inleiding
Het boorfront kan door een te hoge steundruk passief bezwijken. Het optredende bezwijkme-
chanisme is afhankelijk van de wijze van ondersteuning van het graaffront, van de grondop-
bouw en de diepteligging van de boortunnel.
Bij een ondersteuning van het boorfront door vloeistofdruk of luchtoverdruk treden bij een te
hoge steundruk in eerste instantie deformaties op (opdrukken van de grondlagen boven de tun-
nel), waama door scheurvorming de steunvloeistof of luchtoverdruk naar het maaiveld kan
ontsnappen. Bij een gronddrukschild zal het passief bezwijken van de grond plaatsvinden in de
vorm van het wegdrukken van de grondlagen voor en boven het boorfront.

Defmitie passief bezwijken
Passief bezwijken van het boorfront is het verschijnsel waarbij door te hoge steundruk de
grond voor en boven het boorfront wordt weggedrukt, waarbij scheuren kunnen ontstaan en
steunvloeistof of luchtdruk kan ontsnappen.

Het ontstaan van scheuren waardoor steunvloeistof of luchtoverdruk zeer lokaal het grondmas-
sief binnendringen (veelal ter plaatse van laagscheidingen) wordt "hydrofracture" genoemd.
Het ontsnappen van steunvloeistof of luchtoverdruk door de ontstane scheuren of via reeds
aanwezige zwakke plekken in de ondergrond wordt "blow-out" genoemd.

Oorzaken. Te hoge steundruk
De grond wordt omhoog gedrukt waama scheurvorming optreedt (vloeistofschild, lucht-
drukschild). Steunvloeistof of lucht ontsnapt naar het maaiveld: als gevolg hiervan valt de
steundruk plotseling weg en voIgt actief bezwijken.. Discontinuiteitenlgelaagde grond
a) Boorgaten, getrokken palen: kunnen "blowout" inleiden.
b) Plotselinge veranderingen van grondlagen:

deze kunnen leiden tot (te) grote steundrukvariaties.

Gevolgen. Vastlopen snijrad: stilstand boorproces; mogelijk hoge kosten voor stilstand en/of
maatregelen.. Actief bezwijken van het boorfront (zie paragraaf 2.4.2).. Relatiefgrote deformatiesen spanningsveranderingenin de ondergrond.Mogelijk schade
aan bebouwde omgeving en/of infrastructuur.

Criteria passief bezwijken
lndien macro-instabiliteit verwacht wordt: dit is een grenstoestand voor de omgeving van de
tunnel, die vermeden dient te worden. De berekening van deze grenstoestand kan plaatsvinden
volgens het rekenmodel van paragraaf 4.2.3 Het criterium voor een analytische berekening is,
dat er evenwicht dient te zijn. Bij een eindige-elementenberekening is het criterium, dat geen
excessieve verplaatsingen aan het boorfront mogen optreden.
Afhankelijk van de mogelijke gevolgen dient een betrouwbaarheidsniveau te worden vastge-
steld: zie paragraaf 2.3.2 en tabel 2.4.
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2.4.4 Deformaties van bet maaiveld en grondvervormingen

InIeiding
Vervorming in de ondergrond ten gevolge van het boorproces is een zich met de tunnelboor-
machine voortbewegend, driedimensionaal fenomeen. Ten gevolge van het boorproces ontstaan
er vertic ale en horizontale vervormingen in de asrichting van de tunnel en in de richting lood-
recht daarop.

Oorzaken van de vervormingen
Het ontstaan van vervormingen in de ondergrond is het gevolg van het tijdens het boorproces
verwijderen van meer volume dan er in de vorm van de tunnel wordt teruggebracht. Dit ver-
schil wordt veelal aangeduid met de term volumeverlies. De grootte van het volumeverlies
bepaalt de omvang van de vervormingen. De uiteindelijke vervormingen als gevolg van het
boorproces kennen de volgende bijdragen:

Vervorming aan het boorfront
De steundruk aan het boorfront is nooit exact gelijk aan de oorspronkelijk heersende horizonta-
Ie druk in de ondergrond, waardoor er een nieuw evenwicht wordt ingesteld en er vervorming
zal optreden. De herverdeling van spanningen en bijbehorende vervorming heeft een sterk
driedimensionaal karakter.

Vervormingbovenhet schild
Het schild van de boormachineheeft over het algemeeneen conische vorm, waarbij de diame-
ter aan de voorzijde enkele centimeters groter is dan die aan de achterzijde. Dit om te voorko-
men dat de tunnelboormachine (TBM) vastloopt. Door het zich voortbewegen van de tunnel-
boormachine ontstaat er derhalve enig volumeverlies, omdat er meer grond per strekkende
meter wordt ontgraven dan het volume dat per meter door de achterzijde van de boormachine
wordt ingenomen.

Vervormingbij de staartspleet
De samengestelde segmentringen van de tunnellining verlaten de TBM aan de achterzijde. De
overblijvende spleet tussen het geboorde gat en de lining dient zo goed en zo snel mogelijk te
worden opgevuld met een grout. In de praktijk blijkt dit groutproces moeilijk perfect te beheer-
sen. Ais gevolg hiervan wordt de spleet niet altijd volledig gevuld en is de spanningstoestand
in het grout nooit geheel gelijk aan de oorspronkelijke omringende grondspanningen. Hierdoor
treden zettingen,vervormingenen spanningsveranderingenin de grond op.

njdsafhankelijke vervorming
De tijdens het boorproces opgetreden spanningsveranderingen in de ondergrond kunnen zich
nog lang na het gereedkomen van de tunnellaten gelden, waardoor additionele vervormingen
in de ondergrond kunnen ontstaan (na-ijl effecten). In geval van zeer slappe gronden kan hier-
door een aanzienlijke toename van de vervormingen in de ondergrond ontstaan.

Additionele vervormingenten gevolgevan bochten
Bochten in het boortrace zijn van invloed op de grootte van de vervormingen. In een bocht
ontstaat door oversnijding van de boormachine een groter volumeverlies dan wanneer in een
rechtstand wordt geboord. De zettingstrog als gevolg van het bochtverlies is a-symmetrisch
van vorm. Aan de binnenbocht ontstaat een duidelijk steiler verloop, terwijl aan de buitenbocht
een veel flauwer verloop ontstaat. De rnaximale zetting ligt verschoven ten opzichte van het
hart van de tunnel.

Criteria
De criteria voor de vervormingenvan de grond zijn moeilijk algemeen te formuleren,omdat
de aard van de bestaandebebouwingen infrastructuurzeer diverse grenzen oplegt aan aard en
grootte van de vervormingvan de grond. Kabel- en leidingbeheerdersstellen bijvoorbeeld spe-
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cifieke eisen aan de toelaatbare defonnaties. Veelal zijn de criteria, die aan vervonningen van
infrastructuur te stellen zijn, onathaIJkelijk van het type bouwactiviteit. Om deze reden worden
deze criteria niet nader beschreven. Het boren van een tunnel kan vervormingsverschillen aan
het maaiveld genereren over relatief korte afstand en in relatief korte tijd. Met name voor
defonnatiegevoelige gebouwen kan deze specifieke bemvloeding door het boren nadelig zijn.
Om deze reden wordt in paragraaf 2.4.5 aan de beYnvloedingvan gebouwen apart aandacht
besteed.

Ais criterium voor maaiveldzakkingen wordt meestal een maximale zakking van het maaiveld
of een maximale hoekverdraaiing van het maaiveld gesteld.

Voor de maximale maaiveldzakking wordt vaak uitgegaan van 25 millimeter 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 millimeter als eis
gesteld. Met een dergelijke eis wordt ook een meer algemeen doel gediend dan beperking van
de zakkingen alleen, namelijk om een zorgvuldig boorproces te stimuleren.

2.4.5 Bei"nvloeding van gebouwen

Inleiding
De mate waarin een belendend gebouw door de bodemdefonnaties bij het boren wordt beYn-
vloed, hangt af van een aantal eigenschappen van het gebouw, waaronder funderingswijze,
locatie, geometrie en staat waarin het gebouw verkeert. De bemvloeding kan vervolgens wor-
den gekwalificeerd door de schadesoort en -omvang in te delen in een 5-tal schadeklassen. De
te verwachten vervorming van een gebouw kan, gegeven de berekende vervormingen van de
grond bij afwezigheid van het gebouw ("groene weide" vervormingen) en enkele eigenschap-
pen van het gebouw, eenvoudig worden berekend.
Uit de vervorming van het gebouw kan met behulp van een aantal ontwerpdiagrammen voor
massieve metselwerkmuren en voor metselwerkgevels een schadepredictie worden uitgevoerd.

De genoemde elementen in de beoordeling van de beYnvloeding van gebouwen - eigenschap-
pen van het gebouw, schadeklassen, berekening vervonning en schadepredictie - zijn hieron-
der nader beschreven. Voor meer infonnatie wordt verwezen naar [L540-01]

Eigenscbappen van bet gebouw
junderingswijze

Bij funderingen op staal zijn alleen de grondverplaatsingen op funderingsniveau (meestal
bij benadering maaiveldniveau) relevant.
Bij paalfunderingen is de situatie complexer [L520 - 22.5 Funderingen]. De grootte van de
grondverplaatsingen is niet overallangs de paal hetzelfde, zodat de uiteindelijke invloed op
de paal het resultaat is van een interactieproces tussen paal en grond.
Voor puntdragende palen zal in eerste instantie naar de zettingen worden gekeken, welke op
paalpuntniveau optreden. Afhankelijk van de positie van de paal in het vervormingsveld
(athankelijk van paallengte en horizontale afstand van de bouwwerkzaamheden) dienen
echter ook vervormingsverlopen op verschillende dieptes te worden beschouwd. Er kunnen
gebieden zijn waar de paalpunt zich buiten het invloedsgebied van de boortunnel bevindt,
maar waar op paalkopniveau nog zettingen kunnen optreden. De invloed van deze maai-
veldzettingen zou kunnen worden benaderd door aan te nemen, dat tengevolge ontwikke-
ling van negatieve kleef, de paal nagenoeg de maaiveldzettingen zal volgen.
Voor kleefpalen zijn de interactieprocessen over de paallengte nog moeilijker te voorspel-
len. Ais bovengrensbenadering wordt ook hier aanbevolen, zettingsverlopen op verschillen-
de dieptes te beschouwen en het maatgevende geval voor de schadevoorspelling aan te hou-
den.
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Gebouwlocatieen -geometrie
lndien een gebouw zich buiten het invloedsgebied van de bouwwerkzaamheden bevindt wordt
ervan uitgegaan, dat geen zettingschade door de bouwwerkzaamheden kan worden veroor-
zaakt. Het invloedsgebied wordt hierbij vastgelegd a1shet gebied waarbinnen maaiveldzettin-
gen groter dan lmm worden verwacht.
Binnen het invloedsgebied is onder meer de lengte/hoogte - verhouding van de draagconstruc-
tie van het gebouw van belang.

Sterkte,stijfheid en staatvan het gebouw
Relevante gebouweigenschappen zijn de sterkte en stijtheden van de samenstellende materia-
len. De vervormingscapaciteit van een gebouw wordt verder bepaa1d door reeds opgetreden
verschilvervormingen en daaruit volgende scheurvorming en herverdeling van belastingen in
het gebouw en op de fundering. Deze initiele verschilvervormingen kunnen te wijten zijn aan
funderingsgebreken of aan andere bouwactiviteiten in de omgeving.
De informatie over de huidige conditie van een pand kan worden verkregen uit een bouwkun-
dige inspectie of een funderingslcasco-onderzoek.

Schadeklassen
Voor een indicatie van de mate van schade wordt internationaa1 een tabel gehanteerd. Deze
toont verschillende schadeklassen en een bijbehorend indicatief schadebeeld, in de vorm van te
verwachten scheurwijdten, functionele of structurele schade. De zogenaamde "ease of repair"-
tabel is weergegeven in tabeI2.5.

Tabel 2.5 "Ease of repair" tabel, opgesteld door het Building Research Establishment (BRE).
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Het perceptieniveau van schade is cu1tuurgebonden en kan tot een aanpassing van de schade-
klassen, zoals gehanteerd in tabe1 2.5, 1eiden.

Berekening van de vervorming van het gebouw en bepaling van de schadeklasse
Voor het bepalen in welke schadeklasse een gebouw valt als gevo1g van de deformaties bij het
boren dient een analyse van de verwachte vervorming van het gebouw p1aats te vinden.
Hiertoe worden enerzijds de berekende vervormingen als gevo1g van het boren gebruikt en
anderzijds de karakteristieke eigenschappen (zie hierboven) van het gebouw. In paragraaf 4.4
is de te vo1gen rekenmethode beschreven. De vervorming van het gebouw wordt hierbij geka-
rakteriseerd door de te verwachten re1atieve hoekverdraaing ~ (met een andere betekenis dan
~in NEN 6740, lid 3.24, daar aangeduid als ~) en door de horizontale rek ten gevo1ge van
horizontale grondvervormingen.

2.4.6 Trillingshinder voor de omgeving

Voor trillingshinder voor de omgeving is zowe1 de boorfase als de gebruiksfase van be1ang. De
boormachine veroorzaakt trillingen, die naar de opperv1akte en de funderingen van be1endin-
gen overgedragen kunnen worden. Hetzelfde ge1dt in de gebruiksfase voor trein- en wegver-
keer. Voor de beoordeling van trillingshinder in be1endingen zijn richtlijnen vastgeste1d door
SBR [lit 2.1]. In de beschouwing van de tril1ingshinder fungeert de tunnel (of in de bouwfase
de boormachine) als.trillingsbron, die de trillingen overdraagt aan de grond. De grond fungeert
als transportmedium voor deze trillingen, waarbij druk- en schuifgo1ven zich door de grond
verp1aatsen. Hierbij ontstaan ret1ecties door zowe1 grond1agen als ook het maaive1d.
Drukgo1ven kunnen daarbij transformeren naar schuifgo1ven. De beschrijving van de grond als
transportmedium voor tril1ingen is daarmee complex en sterk athankelijk van grondeigen-
schappen en ge1aagdheid van de grond.
Tens10tte worden de trillingen door de grond overgedragen aan de be1endingen (via ke1der of
paalfundatie). Het gebouw zal deze trillingen op eigen wijze doordragen naar wanden en v1oe-
ren. Eerst dan is de toets tegen de SBR-richtlijnen mogelijk.
Door de CURICOB-commissie L400 zijn modu1en ontwikke1d voor de bron, de grond en het
gebouw, waarmee prognoses voor trilling shinder mogelijk zijn [lit. 2.2]. De brongegevens van
boormachine of treinbe1asting dienen daarbij te worden gespecificeerd in termen van dominan-
te frequenties en tijdsduur van de trillingen.

2.5 Constructieve grenstoestanden

2.5.1 Algemene ontwerpbeschouwingen

De tunnelconstructie van de vandaag meest toegepaste betonsegmentlining (BSL) berust op
een samenwerking van de lining en de omringende grond. Indien een van beide componenten
lining en grond bezwijkt, bezwijkt de gehe1e constructie.
Dit basisprincipe ge1dt ook in mindere of meerdere mate voor andere de lining-types SSL,
ECL en in-situ-BL, zoals gedefmieerd in het inleidende hoofdstuk 1 van deze richtlijn.

Figuur 2.4 Betonsegmentlining.
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De constructeur van een BSL dient zich er rekenschap van te geven dat er in beginsel geen
constructief verband aanwezig is in de lining. Het verband tussen de losgestapelde "stenen"
ontstaat pas door de belasting ervan door grond en water: de hierdoor veroorzaakte nonnaal-
krachten drukken de voegen dicht en geven bij excentrisch aangrijpen ook een momentcapaci-
teit in de voeg. Dit laatste geldt strikt genomen niet voor de andere lining types, waar sprake is
van continue ringen (cilinders).
Het tweede en meestal belangrijkste constructieve verband wordt geleverd door de ondersteun-
de werking van grond zelf: "de grondbedding".

De "lining" of "Auskleidung" is in zijn oorspronkelijke toepassing niet bedoeld als samenhan-
gende constructie, welke belastingen uit de omgeving moet kunnen opnemen. Men komt het
woord "lining" oorspronkelijk tegen bij oeverbekledingen van kanalen en later, bij uitgehakte
tunnels in rots, als beveiliging tegen afvallende losse stenen. Van een constructieve berekening
is hierbij nauwelijks sprake: het "ontwerp" berustte hoofdzakelijk op constructief gevoel en
ervaring.

Bij latere toepassingen, in minder samenhangende grond, waar bij het gat niet op zichzelf sta-
biel was, ging men over tot de open schild methode, waarin de lining binnen de tijdelijke
ondersteuning van het schild werd opgebouwd.
Nog later werd hetzelfde liningprincipe toegepast in doorlatende waterhoudende gronden, met
gebruikrnaking van de gesloten schild methode. Deze toepassing geldt nog voor de huidige
boortunnels.

Bij de moderne toepassing van een lining dienen dus in het algemeen twee belangrijke con-
structieve functies te worden vervuld:. grondkering (korrels);. waterkering.

Bij toepassing van een BSL komt de grondkering tot stand door gewelfwerking als gevolg van
het samenspel van los gestapelde segmenten en de omringende grond. De ringen worden
meestal aan bovenzijde en de onderzijde belast door actieve korreldrukken en dan de zijkanten
gesteund door passieve korreldrukken.
De waterkering komt tot stand door het aanbrengen van flexibele afdichtingen tussen de beton-
nen segmenten. De waterdruk helpt bij het dichtdrukken van de voegen, mits de tunnel geheel
onder water ligt.

De toepassing van BSL vindt de laatste tijd plaats in steeds slappere en minder samenhangende
gronden en geheel onder grondwaterniveau.
Vooral in Duitsland is men er daarom toe overgegaan de BSL uit te voeren als een min of meer
samenhangende "constructie" . Door de ringen ten opzichte van elkaar te verdraaien ontstaat er
een soort "halfsteensverband". Indien er een nonnaalkracht tussen de onderlinge ringen aanwe-
zig verondersteld mag worden, en voldoende wrijving tussen contactvlakken, is er in beginsel
een stabiele betonconstructie ontstaan. Omdat deze nonnaa1kracht echter zonder langsverbin-
dingen niet te garanderen is (bij afkoeling als gevolg van bijvoorbeeld seizoenswisseling valt
deze gemakkelijk weg!) ging men dwarskrachtnokken toepassen. Deze laatste, typisch Duitse
bouwwijze, zie [lit. 2.3 en 2.4] geeft tot op vandaag aanleiding tot discussie. Bezwaren tegen
de toepassing van dwarskrachtnokken zijn:. moeilijk te bepalen belastingen en onduidelijke krachtoverdracht (een en ander is mede het

gevolg van de voor montage noodzakelijke "speling");
. oorzaak van veel schades tijdens de bouw.

Voordelen van dwarskrachtnokken zijn:. betere vonnvastheid van de ringen dus grotere betrouwbaarheid van waterdichtheidsfunctie;. "stille" veiligheid tegen instorten bij calarniteiten;
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. pennanente koppeling in geval van wegvallen van de axiale voorspanning.

Met name bij de huidige Franse ontwerppraktijk worden (constructieve) nokken in de dwars-
voegen achterwege gelaten. Elke tunnelring staat hierbij op zichzelf, zodra het wrijvingscon-
tact in de ringvoegen wegvalt. De stijtheid van de tunnel neemt hierdoor af en de vervorrnin-
gen nemen toe.

In figuur 2.5 zijn de twee principe oplossingen voor de ringvoeg aangegeven.

Vertande voeg (Duitse praktijk) Vlakke voeg (Franse praktijk)
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Figuur 2.5 Ringvoeg principes.

De constructeur van de lining zal uit beide ontwerpprincipes een verantwoorde keuze moeten
maken. Hij zal zich daarbij moeten realiseren dat hij in geval van de keuze voor "constructieve
nokken" zich vooral moet richten op de betrouwbaarheid van de sterkte. Indien geen nokken
worden toegepast ligt de nadruk vooral op de betrouwbaarheid van de vervormingen.

In deze richtlijn kan nog geen expliciete aanbeveling worden gedaan voor het ene (Duitse) en
het andere (Franse) systeem voor toepassing in Nederlandse bodemomstandigheden.
Enerzijds zijn de kracht-vervorrningsrelatie en de sterkte van de dwarskrachtnok moeilijk een-
duidig vast te leggen binnen de gewenste grenzen van betrouwbaarheid. Hierbij spelen fabric a-
ge- en inbouwtoleranties mede een rol.
Anderzijds rnaakt het ontbreken van constructieve nokken de tunnelconstructie gevoeliger voor
grondvervorrningen. Deze vervorrningen kunnen niet zonder meer binnen de grenzen van de
beoogde veiligheid vooraf worden bepaald. Bij toenemende onbetrouwbaarheid van de grond
zal men grondverbetering moeten overwegen of wellicht de toevlucht moeten nemen tot een
continu liningsysteem (SSL, ECL, of in-situ BL) dan wel tot de toepassing van een tweede,
constructieve lining, zoals bijvoorbeeld in Japan vaak wordt toegepast.

Het vervolg van dit hoofdstuk zal hoofdzakelijk ingaan op de grenstoestanden, mechanismen
en criteria voor de betonsegmenten lining (BSL).
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2.5.2 Grenstoestanden en mechanismen: algemeen

In paragraaf 2.3.1 zijn de grenstoestanden voor boortunnels aangegeven.
De constructieve mechanismen, die kunnen leiden tot het optreden van deze grenstoestanden,
zijn te verdelen in drie categorieen:. sterktemechanismen;. vervormingsmechanismen;. stabiliteitsmechanismen (opdrijven, uitknikken).

Daamaast kunnen aantastingsmechanismen de sterkte, de vervorming en de stabiliteit ongun-
stig beYnvloeden.

In tabel 2.6 is het verband tussen grenstoestanden en mechanismen aangegeven. In het restant
van deze paragraaf 2.5 worden per aspect - sterkte, vervorming en stabiliteit - telkens de re1e-
vante grenstoestanden aangegeven, worden de bijbehorende mechanismen beschreven en wor-
den de criteria vermeld. Aan het eind van de paragraaf worden de aantastingsmechanismen en
bijbehorende criteria behandeld.

Tabel 2.6 Verband tussen grenstoestanden en mechanismen.

2.5.3 Grenstoestanden sterkte ('bezwijken van de lining' en 'scheurvorming')

2.5.3.1 Beschrijving van de grenstoestanden

Bezwijken van de lining

Globaal bezwijken,tunnel niveau
Globaal bezwijken treedt op als de tunnel over een grote lengte zijn samenhang verliest en
instort. Voor het berekenen van een dergelijke grenstoestand is momenteel geen methode voor-
handen. Meestal wordt een analyse beperkt tot het mechanisme waarbij op lokaal niveau de
draagkracht wordt overschreden, bijvoorbee1d de spanningen in de lining-e1ementen of in de
voegen.

Voor de beoorde1ing van het globaal bezwijken van de lining is het feitelijk nodig zowe1 voor
de grond als voor de constructie een niet-lineair rekenmodel te gebruiken om alle herverde-
lingsmogelijkheden te benutten. Indien men dit achterwege 1aat en zich beperkt tot het contro-
leren van relatief 10kale bezwijkvormen, heeft men in principe een veilige benadering.

Lokaal bezwijken,ringniveau
In de lining ontstaan als gevo1g van de verschillende be1astingen doorsnedekrachten en
-momenten. Deze kunnen leiden tot 10kaal bezwijken van de lining. Voor de contro1e ten aan-
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zien van bezwijken wordt meestal alleen naar de ringwerking gekeken, waarbij de samenwer-
king in lengte-richting wordt gesimuleerd door twee gekoppelde ringen achter elkaar mee te
nemen. Naast de lining-elementen zelf kunnen uiteraard ook de langs- en ringvoegen (nokken)
bezwijken, de laatste ten gevolge van de zogenaamde koppelkrachten tussen de ringen.

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 tunnel-
buis. Hierbij neemt de doorsnede van de tunnel de vorm aan van een staand ei. Indien de geYn-
tegreerde analyse conform paragraaf 4.5.3 wordt uitgevoerd, komt men dit mechanisme auto-
matisch tegen.

Lokaal bezwijken, detailniveau
De lining kan ook zeer lokaal beschadigen als gevolg van grote vijzelkrachten of andere mon-
tage-effecten in het bouwstadium. Deze lokale beschadigingen zijn vermoedelijk niet van
direct constructief belang, maar kunnen wel (indien aanwezig aan de buitenzijde) de duur-
zaamheid beYnvloeden(zie ook 2.6.3 en 2.6.4), zodat mogelijk het gewenste kwaliteitsniveau
niet wordt bereikt.

Scheurvorming
''Te grote scheurvorming" is een bruikbaarheidsgrenstoestand voor de tunnel.

Scheurvorming kan ook tot andere bruikbaarheidsgrenstoestanden leiden. Door scheurvorming
kan lekkage optreden en kan via corrosie van de wapening de duurzaamheid worden aangetast.
am die reden dient het optreden van te grote scheuren te worden beperkt.

2.5.3.2 Sterktemechanismen

De volgende sterktemechanismen worden onderscheiden voor de lining (BSL):. scheurvorming in de lining;. vloeischarnier of breuk van de lining;. scheurvorming in de dwarskrachtnokken;. afschuiven van de dwarskrachtnokken;. splijt-scheuren in de kopvlakken ter plaatse van de voegen;. overschrijden van druksterkte van segmenten.

Er zullen dus reken- en/of fysische modellen beschikbaar moeten zijn die de krachtswerking
in voldoende mate beschrijven.
De volgende effecten dienen ten minste worden bepaald:. ringwerking (2D) voor radiale momenten, dwarskrachten en normaa1krachten;. deuvelwerking (3D of semi-3D) voor de krachtswerking in de dwarskrachtnokken;. liggerwerking (2D) voor de momenten dwarskrachtenen normaa1krachten in de lengte-

richting;. splijtwerking ten gevolge van het rotatie-normaalkrachteffect (langsvoegen) ;. splijtwerking ten gevolge van de vijzelbelastingen (dwarsvoegen).

Voor de splijtkrachtbepaling moet onderscheid gemaakt worden tussen de langsvoegen en de
dwarsvoegen (= ringvoegen).
In de langsvoegen speelt de combinatie normaalkracht-hoekverdraaiing een dominante rol.
Men baseert zich hierbij hoofdzakelijk op fysische modelproeven.
In de dwarsvoegen spelen de geconcentreerde vijzelbelastingen een dominante rol. Bestaande
betonvoorschriften geven rekenmodellen voor het bepalen van de splijtwapening.

Voor het bepalen van de krachtswerking tijdens fabricage (krimpscheuren) en transport en
opslag zijn eveneens algemeen bekende mechanicamodellen toe te passen.
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Bijzondere sterktemechanismen kunnen optreden als gevolg van calarniteiten zoals:. brand;. explosie;. botsing.

Bij brand is vooral sprake van een verlies van sterkte. Men dient zich hierbij geheel te baseren
op fysische modelproeven: brandproeven.

In hoofdstuk 3 (belastingen) en 4 (rekenmodellen) wordt nader ingegaan op de sterkte- en ver-
vormingsberekening van de lining.

Tijdens de montagefase van de BSL is er sprake van bijzonder complexe sterkte-/vervormings-
mechanismen, waarbij onder andere het aantal segmenten, de voegdetaillering, het groutproces
van de staartspleet en de grondgesteldheid een belangrijke rol spelen. In paragraaf 2.6 wordt
hieraan nader aandacht besteed.

2.5.3.3 Sterktecriteria

Bezwijken van de lining
De sterkte van de lining moet getoetst worden aan de geldende Nederlandse betonvoorschriften
en het Bouwbesluit.

Voor de bezwijkcapaciteit van de langsvoegen moeten experimenten worden uitgevoerd.
Globaal is de rotatie-normaalkrachtcapaciteit af te leiden uit bestaande modelproeven, zoals
verricht door Baumann [lit.2.5] en figuur 2.6.

q>
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normaalkracht capaciteit
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Figuur 2.6 Normaalkrachtcapaciteit als functie van de voegrotatie: toepassingsgebieden voor vlakke en convexe
langsvoegen.

De bezwijkcapaciteit van de dwarskrachtnokken, indien toegepast, moet eveneens uit experi-
menten worden vastgesteld.
De wapening voor het opnemen van de splijtbelastingen van de vijzels kunnen uit bestaande
Nederlandse betonvoorschriften worden afgeleid.
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Scheurvorming
Globaal gesproken kan men ten aanzien van scheurvorming de volgende criteria hanteren:. de betontrekspanning moet kleiner zijn dan nul (met andere woorden: overal moet druk

heersen), of
. de betontrekspanning moet kleiner zijn dan de betontreksterkte, Of. de staalspanning moet begrensd zijn, Of. 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). Tenslotte is de vierde mogelijkheid de meest
rationele, maar het is moeilijk op dit moment een algemeen geaccepteerd model voor de bere-
kening te vinden.

Een bijzonder probleem bij scheurvorming zijn de lokale axiale krachten vanuit de TBM tij-
dens 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.

2.5.4 Grenstoestanden vervormingen ('verplaatsingen, vervormingen' en 'lekkage')

2.5.4.1 Beschrijving van de grenstoestanden

Verplaatsingen en vervormingen van de tunnel
De bruikbaarheid van de tunnel kan worden bedreigd door te grote verplaatsingen en vervor-
mingen van de tunnel. Hierbij zijn de volgende componenten van belang:. te grote globale vervormingen van de tunnelas. te grote ovalisatie van de tunneldoorsnede. te grote 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 (staal)fundering 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 tun-
neL Globale zettingen en vervormingen kunnen zowel in de bouw- als eindfase optreden.

Voor zover bekend gelden er in Nederland geen algemene eisen met betrekking tot globale zet-
tingen en vervormingen. Uiteraard wordt met de mogelijkheid van extreme vervormingen wel
rekening gehouden. Daarbij worden eisen geformuleerd ten aanzien van dergelijke vervormin-
gen, die zijn afgeleid van het bedoeld gebruik van de tunnel. Zo zal bij een spoortunnel een eis
worden gesteld aan de langsvlakheid van het tunnel alignement.
De tweede component van de vervorming is de ovalisatie. Deze voIgt nit de ringanalyse.
Opgelet moot worden dat er verschillende definities van ovalisatie zijn. Meestal neemt men
(zie figuur 2.8):

Ovalisatie =2 uxm of
Ovalisatie =Uyb - Uyo

Uxm = horizontale verplaatsing middenvezel (naar bniten is positief)
Uyb = verticale verplaatsing kruin (naar boven is positief)
Uyo = verticale verplaatsing zadel (naar boven is positief)

Bij een 'horizontaal ei' is Uxm =u, u b =-u en u 0 =u, waardoor in beide gevallen de ovali-
satie gelijk is aan 2u. Aangenomen is hlerbij dat ;fu tunnelomtrek niet verandert door de ovali-
satie. Ovalisatie kan leiden tot voeg-openstanden en (bij ongelijkrnatige ovalisatie van opeen-
volgende ringen) tot voogverschuivingen
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Figuur 2.7 Defmitie ovalisatieparameters.

De verschuivingen van de segmenten ten opzichte van elkaar volgen uit een lokale overschrij-
ding van de dwarskrachtcapaciteit in de langs- of dwarsvoeg. Deze hangt op zijn beurt af van
de normaalkracht en de wrijving. Ook overschrijding van de constructieve sterkte van een nok
kan leiden 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. Indien dat niet meer zou kunnen ontstaat er een
(groot) probleem. In geval van wegtunnels zal de maximale doorrijhoogte beperkt moeten wor-
den. In het geval van spoortunnels zal, in het extreme geval, de tunnel onbruikbaar kunnen
worden voor railverkeer. Men heeft dus eigenlijk alleen problemen als de tunneldoorsnede
krap sluit om het profiel van vrije ruimte (PVR). Dit is meestal niet van praktisch belang.
Indien vervormingseisen worden gesteld is dit meestal in verb and met lekkage.

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 regen-
water weg te pompen. Ben bepaald debiet kan daardoor altijd worden weggewerkt. Bepalend is
vaak de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld in de winter in verb and met opvriezingsgevaar.
Vervolgens zou, uitgaande van de waterdrukken, het voeggedrag en het betongedrag, het optre-
dend 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 onderlingeverschuivingvan afdichtingsprofielen.

De openstand van de voegen wordt berekend met behulp van de rekenmodellen voor de lining.
Op basis van de voegeigenschappen is dan een maximaal aanvaardbare voegopenstand te bepa-
len die niet overschreden mag worden. Dit is dan de vervangende grenstoestand. Op dezelfde
wijze worden de normale scheurvormingseisen (bijvoorbeeld gesteld uit esthetische of duur-
zaamheidoverwegingen) gebruikt als vervangende eisen voor lekkage.
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Bij de eisen ten aanzien van lekkage dient men ook te letten op de veranderingen in grond- en
waterspanning en het eventueel wegspoelen van kleine gronddeeltjes door de lining naar de
binnenzijde van de tunnel. Wanneer de gronddichtheid van de tunnellining in het geding is, is
dit een directe bedreiging voor de standzekerheid van de tunnelwand en voor de omgeving.

2.5.4.2 Vervormingsmechanismen

Vervormingsmechanismen zijn van toepassing op zowel het geometrische gedrag van de lining
als op het grondgedrag:

Grondgedrag. elasto-plastische vervormingen van de grond;. kruip en relaxatie van de grond;. zwelgedrag van klei;. dichtheidsveranderingen in losgepakt zand (zettingsvloeiing).

Geometrisch gedrag. ovalisatie van de lining;. zettingen (opdrijven) van de lining;. voegverplaatsingen in de lining, zowel in radiale als in axiale richting van de tunnelbuis;. elasto-plastische vervormingen van voegplaatmateriaal;. uitzetting en krimp van de lining als gevolg van temperatuur verschillen;. voegspeling en maattoleranties.

Er zullen dus rekenmodellen en/of fysische modellen beschikbaar moeten zijn die bovenstaand
vervormingsgedrag in voldoende mate beschrijven. In hoofdstuk 4 wordt mer uitgebreid aan-
dacht aan besteed.

De volgende effecten dienen tenminste te worden bepaald:. ringwerking (2D) voor gecombineerd radiaal vervormingsgedrag van lining en grond. Het
model moet in staat zijn het langsvoeggedrag zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven.
Hierin dienen de excentriciteiten en het elastoplastische gedrag van eventuele drukverde-
lingsplaatjes te zijn verdisconteerd. De voegspeling en de maattoleranties dienen achteraf
op de meest ongunstige wijze bij de berekende voegverplaatsingen en hoekverdraaiingen te
worden opgeteld.. temperatuurwerking voor het axiale vervormingsgedrag en de beoordeling van de reductie
van de normaalkrachten in axiale richting.

In de meeste gevallen zal de contactdruk in de betonvoegen geheel wegvallen bij afkoeling en
weer in werking treden bij opwarmen. Bij analyses van de liggerwerking zal dus met beide
uiterste toestanden rekening moeten worden gehouden. De afdichtingprofielen blijven echter
wel onder druk als gevolg van hun relatief grote vervormingscapaciteit, mits voldoende grond-
wrijving gemobiliseerd kan worden. Dit laatste is met het geval bij vrije uiteinden, ter plaatse
van overgangen naar schachten dient derhalve een actuele voorspanning ('doorkoppeling')
over een aantal ringvoegen te worden aangebracht.

Bijzondere mechanismen kunnen optreden bij calamiteiten zoals:. brand;. explosie;
. botsing.

Bij brand is vooral sprake van verlies aan stijfheid van de lining. Bij explosies en botsingen
dient vooral rekening te worden gehouden met voegverschuivingen en voegrotaties.

44



2.5.4.3 Vervormingscriteria

Vervormingscriteria dienen gesteld te worden ten aanzien van:. het profiel van vrije ruimte (PVR);. toleranties in het alignement;. de waterdichtheid;. de gronddichtheid.

Profiel van vrije ruimte (PVR)
Het PVR moet gerealiseerd kunnen worden binnen het gebouwde en belaste tunnelprofieL
Bij de bouwtoleranties op de tunneldoorsnede dienen de berekende extreme radiale en axiale
vervormingen en voegspelingen te worden verdisconteerd.

Toleranties in het alignement
Vanuit het beoogd gebruik van de tunnel kunnen eisen worden gesteld aan de langsvlakheid of
het absolute alignement. In algemene zin zijn hiervoor geen criteria te geven.
Met name bij spoortunnels gelden er eisen, die mede bepalend blijken voor het tunnelontwerp.
Deze eisen worden sterk bepaald door rijsnelheid, type spoorstaafbevestiging en nastelbaarheid
van de spoorstaaf. Dit betekent dat het beoogde gebruik voor een tunnel zalleiden tot specifie-
ke absolute eisen.

Waterdichtheid
De waterdichtheid is afhankelijk van de vervormingen en de vervormingscapaciteit van de
flexibele voegafdichtingen. De berekende extreme vervormingen ter plaatse van de voegaf-
dichting bestaan uit twee componenten:. voegrotatie;. voegverschuiving.

De voegrotatie veroorzaakt een ontspanning van het afdichtingsprofieL De voegverschuiving
veroorzaakt een reductie van het contactvlak van de afdichting. Ook kan het afdichtingsprofiel
hierbij sterk vervormen of uit zijn sponning worden getrokken
De waterdichtheid wordt uiteindelijk bepaald door het samenspel van drie elementen:. de contactdruk;. de zijdelingse verschuiving;. de heersende waterdruk.

De te kiezen voegafdichting dient experimenteel te worden onderworpen aan de ongunstigste
combinaties van berekende vervormingen en waterdrukken. De ontwerper dient een criterium
te stellen aan de hoeveelheid lekwater. Veelal wordt gesteld dat de bruikbaarheidsgrenstoestand
wordt bereikt wanneer enige lek optreedt.
Een globaal ontwerpcriterium voor de voegrotatie bedraagt circa 2% (0,02 rad), resulterend in
een ontspanning van 5 tot 8 millimeter, afhankelijk van de liningdikte en de detaillering. De
maximaal toelaatbare verschuiving bedraagt circa 20 millimeter, zie [lit. 2.5].

Plaatsingsnauwkeurigheid
Theoretisch vormen de segmenten een perfecte ring. Deze perfect zuivere ring is echter in de
praktijk niet realiseerbaar. Er dient rekening gehouden te worden met rotaties om de lengteas
van de voeg van circa 0,5% (0,005 rad) bij een zorgvuldige montage.

Fabricagetoleranties
De segmenten behoren onder goed geconditioneerde omstandigheden, in zeer stijve stalen mal-
len, te worden gestort. Hierdoor is het mogelijk een grote mate van vormvastheid te behalen.
Er zal echter altijd nog enige afwijking ontstaan. Wanneer de afwijkingen klein genoeg zijn
kunnen additionelevoegrotaties onder de 0,5% (0,005 rad) worden gehouden.
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In de huidige praktijk worden in het algemeen strenge tot zeer strenge maattoleranties toege-
past op de betonsegmenten. De plaatsingsnauwkeurigheid en de fabricagetoleranties dienen in
mindering te worden gebracht op het criterium voor de voegvervorming.

Gronddichtheid
De gronddichtheid kan van belang zijn in verband met het instortingsrisico.
Bij calamiteiten als brand, explosies en botsingen met de tunnelwand kunnen er openingen
ontstaan waardoor met het water ook grond kan worden meegevoerd. Dit kan leiden tot verlies
van (passieve) grondsteun. Hierdoor zullen de vervormingen nog verder toenemen en kan de
tunnel bezwijken door stabiliteitsverlies (uitknikken). Een voortgaand bezwijken ('progressive
collapse') is zelfs niet ondenkbaar!
Een criterium voor de maximaal toelaatbare opening is in algemeen geldende zin niet aan te
geven. In voorkomende gevallen, waarbij de kans op dergelijke calarniteiten niet verwaarloos-
baar klein is, dienen fysische modelproeven uitgevoerd te worden.

2.5.5 Grenstoestanden stabiliteit ('opdrijven' en 'uitknikken')

2.5.5.1 Beschrijving van de grenstoestanden en mechanismen

Er is sprake van een grenstoestand ten aanzien van stabiliteit als er een doorgaande vervorming
optreedt zonder toename van de belastingen.
Bij een boortunnel zijn de volgende stabiliteitsmechanismen te onderscheiden:. het opdrijfmechanisme;. het uitknikmechanisme.

'opdrijven' en 'uitknikken' beschrijven dus zowel de grenstoestand als het mechanisme dat tot
stabiliteitsverlies leidt.

Opdrijfmechanisme
Bij opdrijven is de opwaartse kracht als gevolg van de waterdruk op de tunnel groter dan de
som van de tegenwerkende krachten, zoals gewicht van grond en tunnel en wrijvingsweerstand
van de grond.

Uitknikmechanisme
Het uitknikken van de tunnelwand kan optreden na extreme calamiteitbelastingen
Onderscheiden kunnen worden:. plooi (bij liggerwerking): globaal binnenwaarts uitknikken van de buis door (tangentiele)

normaa1krachten, bij boortunnels vermoedelijk niet maatgevend vanwege de gunstige dia-
meter - wanddikte verhouding;. doorslag (bij gesegmenteerde lining): lokaal uitknikken van segmenten ('driescharnierspan-
ten' met verende ondersteuning),zie figuur 2.8;

. afschuiven:lokaal uitknikkenna bezwijken door dwarskrachten,zie figuur 2.9;
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Figuur 2.8 Lokaal uitknikken: doorslagmechanisme.
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Figuur 2.9 Lokaal uitknikken na afschuiven langsvoeg.

Het langsverband in de dwarsvoegen, voorzover niet reeds bezweken, speelt een stabiliserende
roL

Voor het uitknikken van boortunnels zijn geen eenvoudige algemene rekenmodellen
beschikbaar. Indien gerekend wordt met geometrisch niet-lineair gedrag wordt de mogelijkheid
van uitknikken echter automatisch verdisconteerd. In voorkomende gevallen, waarbij calami-
teitsbelastingen een rol van betekenis kunnen spelen, dienen speciale analyses te worden
gemaakt en zonodig modelproeven te worden uitgevoerd. In het bijzonder bij kruisingen van
boortunnels met hoogwaterkeringen kunnen deze belastinggevallen maatgevend zijn, omdat
dan een zeer hoog betrouwbaarheidsniveau geeist wordt.

2.5.5.2 Stabiliteitscriteria

Het opdrijven van de tunnel moet worden verhinderd door voldoende gronddekking boven de
tunneL Hierbij moet rekening gehouden worden met mogelijke toekomstige, al of niet toevalli-
ge, ontgravingen.
Verder moet rekening gehouden worden met eventueel zeer slappe, holocene lagen, direct
boven de tunnel, waarin de tunnel eventueel zou kunnen indringen bij het opdrijven.
Tenslotte moeten eventuele zwelbelastingen en overspannen grondwater aan de onderzijde van
de tunnel worden verdisconteerd.

De overall veiligheid tegen opdrijven ES. is in de huidige praktijk gedefmieerd als;

som van de gewichten van tunnel en bovenliggende grond
ES. =

som van de opdrijf krachten

voor de bouwfase geldt ES. ~ 1,05
voor de gebruiksfase geldt ES. ~ 1,10

Hierbij moet rekening gehouden worden met de karakteristieke grond- en lininggewichten.
Grondwrijving mag in bovenstaande formule niet in rekening worden gebracht.

Beter kan bier ook de (semi- )probabilistische aanpak worden gevolgd, die in deze richtlijn
voor de overige mechanismen wordt gehanteerd. De deftnitie van de grenstoestand luidt:

som van eigen gewicht en gemobiliseerde grondweerstand minus som van de
opdrijf krachten =0. .

De kans dat deze grenstoestand wordt overschreden dient aan te sluiten bij de geeiste betrouw-
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baarheid, zie paragraaf 2.3.2, waarbij volgens tabel 2.4 op lokaal niveau ~=4,0 wordt afge-
leid. Het verschil in geeiste betrouwbaarheid tussen de bouwfase en de gebruiksfase in
genoemde tabel komt voort uit de relevante tunnellengte per fase.

Aangetoond moet worden dat de grond boven de tunnel niet plastisch bezwijkt als gevolg van
opdrijven.

Het vereiste betrouwbaarheidsniveau bij uitknikken wordt bepaald door de eisen, die aan
voorkbmen van schade aan de omgeving worden gesteld.

2.5.6 Aantastingsmecbanismen en -criteria

Aantastingsmechanismen veroorzaken een afname van de sterkte- en de vervormingscapaciteit
van de tunnelconstructie.
De volgende aantastingsmechanismen zijn van belang:. ten aanzien van de voegafdichting. veroudering van het voegmateriaal (neopreen);. chemische aantasting;. mechanische beschadiging tijdens de fabricage en het inbouwproces;. brand en/of zeer hoge temperatuur.. ten aanzien van de betonsegmenten. chemiscbe aantasting van bet betonskelet;. corrosie van de wapening;. veroudering van het betonskelet (toename E-modulus, brosheid);

. brand ('afspatten' beton; sterkteafname wapening);. mechanische beschadiging tijdens de fabricage en het inbouwproces.. ten aanzien van de grond. sterkteafname (kruip, relaxatie, oxidatie);. dichtheidsverandering ten gevolge van trillingen.

De te stellen criteria hebben betrekking op drie aspecten:. de levensduur;. calarniteiten tijdens de levensduur;. beschadigingentijdens de bouw.

Het realiseren van de levensduur en de behandeling van calarniteiten vereisen beide een proba-
bilistische aanpak, zie bijvoorbeeld [lit. 2.6]. Hieruit kan bijvoorbeeld de vereiste betondekking
worden afgeleid.
De referentieperiode van een tunnel voor de verkeersinfrastructuur bedraagt 100 jaar.

Ten aanzien van aantasting tengevolge van calarniteiten wordt meestal de eis gesteld dat de
tunnel "herstelbaar" moet zijn. Totaal bezwijken (instorten) moet echter gebonden worden aan
een maximale kans van optreden tijdens de referentieperiode. Ter indicatie gelden bij de in
hoofdstuk 3 gedefmieerde calarniteiten (explosie, brand en zinken van een schip) de volgende
kansen van optreden, wanneer geen bijzondere maatregelen worden getroffen:. maatgevende explosie (paragraaf 3.2.12): 10-4 per jaar;. maatgevende brand (paragraaf 3.2.13): 10-3 per jaar;. zinken van een schip boven de tunnel (paragraaf 3.2.16): 10-5per jaar.

Beschadigingen tijdens de bouw komen bij BSL veelvuldig voor, met name tijdens het ring-
bouwproces in en direct achter de TBM. Er moeten zware eisen gesteld worden aan het voor-
komen van deze beschadigingen, die vaak zeer moeilijk te repareren zijn.
Eventuele beschadigingen aan de buitenkant (scheuren, afboeren) kunnen vaak zelfs niet meer
worden gedetecteerd!
Om deze reden dienen 'montagebelastingen' zorgvuldig te worden geanalyseerd en als primai-
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re belastingsgevallen bij het ontwerp te worden meegenomen. Hiervoor wordt verwezen naar
paragraaf 2.6 'Montage-aspecten bij Betonsegmenten Lining (BSL)'.

Aan diverse overige beschadigingen tijdens fabric age en transport ('fabricagefouten') moeten
atkeurcriteria worden gesteld.

2.6 Montageaspecten bij Betonsegmenten Lining (BSL)

2.6.1 Belastingen en sterkte tijdens montage

Montagebelastingen zijn belastingen, welke optreden gedurende de bouwfase van de tunnel.
Zij zijn een direct gevolg van de wijze van boren van de tunnel, het aanbrengen van en het
zich afzetten van de TBM op de segmenten, de geometrie van de segmenten en de voegen
daartussen en de wijze van vullen van de staartspleet met grout. Deze belastingen leiden in de
regel tot mogelijk maatgevende spanningstoestanden voor de betondoorsneden van de segmen-
ten, openstanden van de voegen en het bezwijken van de voeg.
Overigens kunnen montagespanningen worden gereduceerd door:. gecontroleerde krachtsoverdracht via geschikte dimensionering;. nauwkeurige plaatsing.

Figuur 2.10 Axiale spanningen door groutdruk en vijzels bij montage.

2.6.2 Oorzaken van montagebelastingen

Vijzelkrachten,globale invloed;
De vijzelkrachten op de lining moeten in de eerste plaats evenwicht maken met de boorfront-
drukken en de mogelijke wrijving van het schild met de grond. In de tweede plaats dienen de
vijzelkrachten zodanig te worden ingesteld, dat de TBM zich in de juiste richting voortbe-
weegt, waarbij verticaal verloop als gevolg van de niet uniforme gewichtsverdeling in de
asrichting van boormachine en lining dient te worden gecompenseerd. Hierdoor dient de resul-
tante van de vijzelkrachten excentrisch ten opzichte van de tunnelas aan te grijpen. Op de
lining (als ligger) wordt dus behalve een normaa1kracht ook een buigend moment uitgeoefend
(in een horizontale bocht ook een moment in dwarsrichting). In figuur 2.10 is zichtbaar, dat als
gevolg hiervan de axiale spanningen aan de onderzijde van de tunnel groter zijn dan aan de
bovenzijde.
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Vijzelkrachten,lokale invloed;
De TBM zet zich door middel van vijzels af op de ringen van de achterliggende lining. De vij-
zels geven forse puntlasten op de segmenten. In figuur 2.10 is het gevolg hiervan te zien. Als
gevolg van de vervorming van de achterliggende ringen en de irnperfectie van de segmenten
kan de hoge vijzelkracht lokale reactiekrachten oproepen, waarbij de splijtspanning de aanwe-
zige treksterkte overschrijdt.

Plaatsingsnauwkeurigheidenmaattolerantiesvan de segmentenen in het bijzonder van de
sluitsteen;
De segmenten van een ring zijn uniek, dat wi! zeggen, niet tussen ringen uitwisselbaar. De seg-
menten vormen binnen de toegelaten nauwe toleranties een perfecte ring. Tijdens het inbouwen
worden de segmenten een voor een geplaatst en direct weer door vijzels belast. Hierdoor ont-
staan plaatsingsfouten, die leiden tot een imperfecte ring. Als laatste element wordt de sluit-
steen aangebracht, welke tijdens het plaatsen enige opspanning kan veroorzaken in de ring. Als
gevolg van de imperfectie kan dit aanleiding zijn tot grote aandrukkrachten en schade aan de
sluitsteen en de aanliggende segmenten (figuur 2.10).

Ovalisatie;
Als gevolg van de over de omtrek varierende uitwendige druk ovaliseert de ring na het verla-
ten van de TBM. Dit levert relatieve vervormingen tussen aanliggende ringen op en als gevolg
daarvan onderlinge belastingen, zie figuur 2.10.

Groutdruk;
De grout wordt in de staartspleetaangebrachtom deze op te vullen. In geval van een zeer
vloeibare grout levert dit een goede drukverdeling langs de omtrek van de ring op, waarbij zich
overigens de hydrostatische drukverdeling over de hoogte zal vertalen in varierende belastin-
gen in de ring. In geval van een stijver groutmengsel (hetgeen kan ontstaan door het ontwate-
ren van het groutmengsel in zandige lagen) vloeit de grout niet gelijkmatig rond de ring. Dit
kan aanleiding zijn tot sterk varierende groutdrukken rond de ring en grote interne krachten en
momenten in de ring, zie paragraaf 4.5.

Vormgeving langsvoegen;
De vormgeving van de langsvoegen kan bij beton-op-betoncontacten aanleiding zijn tot hoge
contactspanningen. Met name de maatafwijking en de irnperfecte vlakheid van deze contact-
vlakken kan aanleiding zijn tot zulke hoge krachten, dat direct nabij het contactpunt de splijt-
spanning de treksterkte overschrijdt. Daamaast is de vormgeving van de voeg mede bepalend
voor de over de voeg optredende invering van het afdichtingsprofiel als gevolg van de rotaties
en verplaatsingen. In geval van een sterk vervormde voeg kan de resulterende kracht in het
afdichtingsprofiel te gering zijn om de waterdichting te garanderen.

2.6.3 Gevolgen

De gevolgen van te hoge montagebelastingen zijn in de regel:. het afboeren (afspringen van schollen) van de randen van het beton als gevolg van deuvel-
werking in delangsvoegen. Dit kan zowel aan de binnenzijde (controleerbaar) als aan de
buitenzijde (niet visueel waameembaar) zijn;. splijten en stuiken ter plaatse van spanningsconcentraties;. het ontstaan van scheuren in de segmenten zonder dat afboeren optreedt. Omdat het scheur-
vorming als gevolg van splijtkrachten betreft zullen het in de regel scheuren zijn over de
gehele dikte van de segmenten;. het ontstaan van lekkages over de voeg als gevolg van het ontspannen van het afdichtings-
profiel of het onder het afdichtingsprofiel doorlopen van een scheur of van het afboeren;. een afname van de levensduurverwachting van de tunnel, omdat aantastingsmechanismen
een grotere kans krijgen.

50



2.6.4 Criterium en ontwerpaanpak

Het atboeren van beton treedt op als gevolg van complexe spanningstoestanden, die mede een
gevolg zijn van voegdetaillering, maattoleranties en inbouwtoleranties. Dit maakt het moeilijk
de belastingen en de hieruit volgende criteria voor splijten, stuiken en atboeren eenduidig vast
te stellen. Wel kan worden gesteld, dat het aan de buitenzijde atboeren van beton hogelijk
ongewenst is, aangezien wapening bloot kan komen te liggen. Hierbij is er geen mogelijkheid
tot reparatie, zodat er geen zekerheid is dat de wapening gepassiveerd wordt of blijft.
Vanuit de gedachte dat dit mechanisme niet zou mogen optreden met een betrouwbaarheidsni-
veau van ~ = 4,8 (conform tabel2.4), lijkt dit probleem thans slechts conceptueel hanteerbaar
te maken door:. de kans op atboeren binnenzijde (visueel waarneembaar) te beperken, evenals de kans op

afschuiven van de nok (ook zonder gekoppelde ring is meestal sprake van een stabiel seg-
ment gedrag). Daarnaast dient de kans op atboeren van de buitenzijde (niet controleerbaar)
vrijwel nihil te zijn, door het voegontwerp en nok ontwerp hierop aan te passen, overigens
zonder goed gedefmieerd betrouwbaarheidsniveau;. het uitvoeren van proeven op voegdetai1leringen.

2.6.6 Rekenmodellen en fysische modellen

Voor het berekenen van de zeer complexe effecten tijdens montage zijn op dit moment nog
geen betrouwbare rekenmodellen beschikbaar. Voor het verkrijgen van voldoende betrouwbaar-
heid dienen dus vooralsnog grootschalige fysische modelproeven te worden uitgevoerd.
Het meten en beheersen van de groutdrukken tijdens de uitvoering is een cruciale factor. Het
structureel meten en analyseren van groutdrukken moet de basis gaan vormen voor een gerich-
te beheersing van de groutdrukken. Pas dan hebben geavanceerde rekenmodellen of model-
proeven een toegevoegde waarde. Deze situatie is thans nog niet bereikt.
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3 BELASTINGEN EN STERKTE

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de randvoorwaarden van het ontwerp: belastingen en mate-
riaalsterkte.

De belastingen worden een voor een toegelicht. Voor de meeste belastingen worden de gernid-
delde waarde en de variatiecoefficient aangegeven. Voor sommige belastingen wordt of het
model voor het bepalen van de waarde beschreven, of worden ontwerpwaarden benoemd.

Bij de sterkteparameters wordt onderscheid gemaakt tussen parameters voor beton, grond en
voegen tussen de segmenten voor de lining.

In bijlage 3.1 wordt een overzicht gegeven van de partiele factoren voor de belasting- en sterk-
te parameters.
In bijlage 3.2 is een overzicht gegeven van grondonderzoeksmethoden toegespitst op het ont-
werp van boortunnels.

3.2 Belastingen

3.2.1 Algemeen

De meest relevante belastingen voor het ontwerp van een geboorde tunnel zijn:. eigen gewicht;. rustende belasting;. grondwaterstanden;. rivierwaterstanden;
. grondbelasting;
. groutdrukken;
. bovenbelastingen en ontgravingen;. aanwezigheid nabije tunnelbuis;. belastingen vanuit de TBM;. verkeersbelasting;. temperatuurbelasting;. bijzondere belastingen: explosie, brand, aanrijdbelasting, aardbevingen, zinkende schepen,

vallende of slepende ankers.

Niet al deze belastingen worden bij alle tunnels gespecificeerd. Verder dient rekening te wor-
den gehouden met belastingen door vormafwijkingen. Ook kunnen andere belastingen een rol
spelen, zoals eventuele belastingen ten gevolge van bevriezen van grond naast de tunnelbuis of
belastingen door inbrengen respectievelijk trekken van damwanden. Deze worden verder niet
behandeld in de richtlijn.

3.2.2 Eigen gewicht van de tunnel

Onder het eigen gewicht van de tunnel wordt verstaan het gewicht van de betonnen elementen.
De groutschil wordt daarmee expliciet bij de grond gerekend. De belasting wordt bepaald door
de massadichtheid van de materialen en de afmetingen van de tunnelring.

Massadichtheden van beton en staal zijn weergegeven in tabel3.1 (gerniddelde J.Len variatie-
coefficient V) zie volgende pagina. De variaties in afmetingen zijn vermeld in tabel 3.2 op de
volgende pagina.
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Tabe13.1 - Massadichtheden staal en gewapend beton.

*) Het gewicht van deuvels en wapening is in het gewicht van het beton verdisconteerd.

Tabel 3.2 -Afmetingen.

*)voor hoogwaardig prefab beton.

3.2.3 Niet constructieve gewichtsbelasting

De niet constructieve gewichtsbelasting wordt gevormd door het eigengewicht van de inrich-
ting van het tunnel, de wegdekconstructie en de asfaltbekleding. Ter indicatie zijn enkele gege-
yens vermeld in tabel3.3.

Tabel 3.3 - Gegevens niet constructieve gewichtsbelasting (indicatief).

3.2.4 Grondwaterstanden

Aangezien de tunnels in Nederland meestal onder de grondwaterstand liggen, vormt de water-
druk een belasting op de tunnel. 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 deze stijghoogten zal nadere
informatie moeten worden ingewonnen over de gemiddelden, fluctuaties en mogelijke extre-
men.
De variatie van de grondwaterstand kan tevens worden bepaald aan de hand van de peilbuis
gegevens, die door TNO-NlTG worden beheerd.

3.2.5 Rivierwaterstanden

Fluctuaties in grondwaterdrukken kunnen het gevolg zijn van een in de tijd varierend peil van
het oppervlaktewater, zoals zich dat voordoet in rivieren. De drukverandering door het varie-
rende peil van het oppervlaktewater wordt, al dan niet gedempt, doorgegeven aan het grondwa-
ter. 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
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grondwater, veroorzaakt door een lage waterstand in een rivier, optreedt wanneer de rivierwa-
terstand inrniddels weer een hoge stand heeft bereikt. De omgekeerde situatie 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. Afhankelijk van de geografische locatie waar een tunnel
wordt ontworpen, moet het gedrag van de rivier en zijn invloed op de omgeving worden gemo-
delleerd.

3.2.6 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 zon-
der tunnel en vervolgens rekening te houden met het volledige proces van boren, grouten, con-
solidatie inclusief effecten van eventuele ophoging, afgraving en drainage. Voor bepaling van
deze belasting wordt verwezen naar paragraaf 4.3 (gronddeformaties) en paragraaf 4.5 (ont-
werp van de lining).

3.2.7 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 120-150 millimeter. Deze ruimte wordt tijdens het boren opgevuld met grout dat onder
druk in de staartspleet wordt gebracht. Bij een kwalitatief goed boorproces wordt het grout

Impressie achterzijde TBM Tweede Heinenoordtunnel.
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onder een zodanige druk in de spleet aangebracht dat het optreden van zettingen boven de tun-
nel wordt tegengegaan. Dit betekent dat de groutdruk aan de bovenkant van de tunnel minimaal
gelijk is aan de daar heersende gronddruk (korrel + waterdruk).
Omdat een exacte groutdruk verdeling niet bekend is, wordt hieronder een aantal mogelijke
extreme groutdrukken gegeven, waarrnee het ontwerp getoetst moet worden.
Voor de groutdruk kunnen de waarden uit tabel 3.4 worden aangehouden. De bijbehorende ver-
deling over de tunneldoorsnede is gegeven in figuur 3.1.
Op de gegevens in tabel 3.4 wordt in paragraaf 4.3.4.5 nader ingegaan.

Tabel 3.4 - Rekenwaarden groutdrukbelasting

+
bovenzijde

onderzijde
h

....-

.-
.........

t ~

Figuur 3.1- Mogelijke verdelingen van groutdruk over tunneldoorsnede:

I: Bovenzijde en onderzijde lage waarde;
II: Bovenzijde laag, onderzijde hoge waarde;
ill: Bovenzijde hoog, onderzijde lage waarde;
IV: Bovenzijde en onderzijde hoge waarde.

Voor de groutdruk wordt de gemiddelde waarde genomen als rekenwaarde. Uiteraard bestaat de
mogelijkheid om ook de groutdrukken weer te geven met een normale verdeling, bijvoorbeeld
door een gemiddelde en spreiding te bepalen voor de druk aan de top en de gradient. Omdat in
de huidige boorpraktijk groutdrukmeting doorgaans nog niet plaatsvindt (er wordt meestal volu-
megestuurd gemjecteerd) is het niet mogelijk om voor bovengenoemde parameters betrouwbare
intervallen te geven. Het isimmers nog niet duidelijk hoe (en met welke 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 bovenge-
noemde cases.
In de praktijk zijn groutdrukken gemeten, waarbij vanuit de symmetrie langs de tunnelomtrek
en in absolute grootte ongunstiger situaties kunnen optreden dan hier als ontwerpuitgangspunten
zijn aangegeven. Derhalve dient bij het hanteren van de hier gegeven cases enige mate van con-
trole tijdens de uitvoering plaats te vinden op de toe te passen groutdrukken (keuze injectiepun-
ten, drukbegrenzing, mengselkeuze, enzovoort). Bij een verdergaande mate van beheersing van
de groutdruk gedurende de uitvoering kunnen de cases in gunstige zin worden bijgesteld.
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3.2.8 Bovenbelastingen en ontgravingen

Bij het ontwerp van boortunnels zal veelal rekening gehouden moeten worden met belastingen
op het maaiveld, zowel voorafgaand aan de bouw van de tunnel als na voltooiing. Deze belas-
tingen kunnen bestaan uit:

. terreinophogingen of ontgravingen;. verkeersbelastingen.

Bij plaatselijke belastingen dient rekening te worden gehouden met belastingspreiding in de
ondergrond. Nagegaan zal moeten worden op welke locatie de plaatselijke belasting de ongun-
stigste uitwerking heeft voor de tunne1constructie. Ook het effect van een plaatselijke ontgra-
ving boven de tunne1constructie 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 buig-
stijfheid van de tunnelbuis zal de tunnel de zetting van de grond min of meer kunnen volgen
en zal de liggerwerking van de tunnel worden aangesproken. De zettingsverschillen kunnen
abrupt zijn ter plaatse van overgangen naar star ondersteunde constructies, zoals bijvoorbeeld
schachten.
De belastingen door ophoging of ontgraving kunnen worden gekarakteriseerd door een gemid-
delde waarde (Jl) gelijk aan de nominale waarde en een variatiecoefficient V van 0,10.

De (zwel)belastingen kunnen berekend worden met eindige-elementen programma's. Deze
kunnen gebruikt worden als invoer voor de berekening van de tunne1constructie. In principe is
de zwelbelasting gelijk aan het gewicht van de ontgraven grond minus het gewicht van de tun-
nel. Wanneer in de eindige-elementen berekening de bouwfase volledig wordt gesimuleerd,
komt de belasting automatisch tot stand.

Voor de grondmechanische parameters wordt verwezen naar paragraaf 3.3.

3.2.9 Aanwezigheid nabij gelegen tunnelbuis

Deze belasting is met name van belang bij het bepalen van de minimale afstand tussen 2
tunnelbuizen nabij de schachten.

De belastingen op een tunne1constructie ten gevolge van de aanwezigheid van een nabij gele-
gen tunnelbuis kunnen worden onderverdeeld in:. belastingen ten gevolge van het boren van de nabije tunnelbuis;. belastingen ten gevolge van de aanwezigheid en het in gebruik zijn van een

nabije tunnel.
De belangrijkste belasting op een tunnelconstructie door het boren van een nabij gelegen tun-
nelbuis is de horizontale belasting ten gevolge van de coniciteit van de TBM en het grouten
van de staartspleet. De grootte van deze belasting hangt uiteraard af van de afmetingen van de
TBM, de procedure voor het grouten en van de onderlinge afstand van de tunnels.

Ten aanzien van de invloed van de onderlinge afstand tussen de tunnels zijn met behulp van
3D-berekeningen voor de Tweede Heinenoordtunnel [L520 - 16] de horizontale grondver-
plaatsingen als functie van de afstand tot de tunnelwand en de afstand tot het boorfront
bepaald, zie figuur 3.2.
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Figuur 3.2 - Berekende horizon tale grondverplaatsingen als functie van de afstand tot de tunnel wand voor verschil-

lende afstanden achter het boorfront.

Vanaf 1/4 D is de berekende horizontale verp1aatsing vanaf de tunne1wand nog maar circa 2
millimeter.
Verder b1eek uit 2.D berekeningen, dat de coniciteit van de TBM tot significante ontspanning
van de omringende grond kan 1eiden. Tevens b1eek, dat de bemv10eding van een op 1/4 D-
afstand ge1egen 2e tunne1buis zeer gering was.

Samenvattend kan worden geste1d, dat de minimaal te hanteren tussenafstand afhankelijk is
van een aantal situatie-afhankelijke factoren:. diepteligging en bodemopbouw;. coniciteit;. groutdrukken;. sterktevan de lining;. bestaande krachtswerking in eerst aange1egde tunnel v66r passage van de tweede tunnel.
Bij een afstand tussen de tunne1buizen groter dan 1/4 D zijn de interactie-effecten verwaar1oos-
baar. Bij een kleinere tunne1afstand dient de inv10ed van de groutdruk we1 te worden onder-
zocht.

3.2.10 Belastingen vanuit de TBM

In axiale richting wordt de tunnelconstructie vooral be1ast door de vijzelkrachten waarmee de
boormachine zich afzet tegen de tunne1e1ementen.
Voor het bepalen van de vijzelkrachten ten behoeve van de voortstuwing en sturing van het
schild, dient een krachtenbalans voor de TBM te worden opgeste1d. Hierin spe1en de vo1gende
krachten en drukken een ro1:. druk aan het boorfront;. groutdruk in de staartsp1eet;. snijweerstand;. wrijving schild/grond;. axiale component van het gewicht van de TBM en van de vo1gwagens.
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Deze vijzelkrachten moeten worden opgenomen door de tunnelelementen. Hierbij dient onder-
scheid te worden gemaakt tussen locale en globale effecten, paragraaf 2.6.2.

De excentrische belastingen, die door de TBM op de lining worden uitgeoefend, worden kan-
telbelastingen genoemd. Oorzaken zijn excentriciteiten in:. de boorfrontdruk;. het gewicht van de TBM;. de sturing van de TBM;. het vooruitduwen van de TBM.

In tabel 3.5 worden ter informatie enkele waarden van de belastingen vanuit de TBM weerge-
geven.

Tabel 3.5 - Gegevens belastingen vanuit de TBM (indicatiet).

De axiale kracht, die tijdens montage wordt ontwikkeld, vermindert onder meer door relaxatie.
Als rekenwaarden kunnen, athankelijk van welke situatie het meest ongunstig is, respectieve-
lijk 0 of de waarde van de momentane vijzelkracht Na worden gehanteerd.

3.2.11 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-richtlijn nummer
1008 en de VOSB 1963 [Lit. 3.1, 3.2 en 3.3]. Iedere beheerder kan daarbij nog eens afwijken-
de of aanvullende eisen stellen.

De verkeersbelasting kan ook worden ontleend aan [Lit. 3.4]. Tabel3.6 geeft een samenvatting
van de relevante belasting op een autoweg op hoofdlijnen. De belasting dient zo ongunstig
mogelijk te worden aangebracht. Een rijstrook heeft een breedte van 3 meter, ongeacht de
beoogde indeling in de tunnel. De ligging van de eerste rijstrook wordt voor het te berekenen
belastingeffect zo ongunstig mogelijk gekozen. De overige rijstroken worden gelijkmatig over
de breedte verdeeld geacht (zie figuur 3.3).
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Tabel 3.6 - Verkeersbelasting.

overig oppervlak

strook 1

overig oppervlak

strook 2

overig oppervlak

Figuur 3.3 - Indeling in verkeersstroken; een strook heeft een breedte van 3meter.

Spoorwegbelasting
Voor de mobiele belasting in spoortunnels kan met het VOSB-Iaststelsel [Lit. 3.3] of de
Eurocodebelasting [Lit. 3.4] worden gerekend, waarbij de puntlastgroepen volledig over de
lengterichting van de tunnelbuis mogen worden gespreid. Ook hier kan de beheerder afwijken-
de eisen stellen.

3.2.12 Temperatuurbelasting

Bij de scheurwijdtecontrole en de dimensionering van de tunnel in de uiterste grenstoestand
vormt de temperatuurbelasting volgens tabe13.7 een indicatie voor Nederlandse omstandighe-
den. Voor de temperatuurgradient ,1T mag de dikte van de groutschil worden meegenomen,
waarin,1T = Tbui-Tbin' (daartussen mag lineair worden gemterpoleerd). Een overzicht van de
variaties in temperatuur is gegeven in tabel 3.7.

Tabe13.7 - Temperatuur-variaties ann weerszijden van de tunnelwand.
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Voorts moet worden bedacht, dat bij de aanleg van de tunnel (door de warmteontwikkeling van
de aandrijfmotoren van de tunnelboormachine en overig materieel), de temperatuur in het alge-
meen aanmerkelijk hoger is dan in de gebruikstoestand daarna, waarbij alleen nog sprake is
van de jaarlijkse seizoeninvloed. Voor de temperatuur tijdens de bouw kan uitgegaan worden
van 250 C. Het omringende grondmedium zal in het algemeen maar een geringe temperatuur-
variatie ondergaan.

3.2.13 Explosiebelasting

Algemeen
Gedurende een explosie wordt de tunnelwand belast door overdrukken tengevolge van ver-
branding van een gasmengsel. Wanneer de vlam zich vrij kan voortplanten resulteert subsoni-
sche verbranding in een relatieflangdurige drukverhoging met beperkte grootte (deflagratie).
Bij de aanwezigheid van obstakels leidt versnelde supersonische verbranding tot kortdurende
hoge piekbelasting, gevolgd door onderdruk (detonatie). Deflagratie is het meest voorkomend.

In prENV 199-2-7:1997 [Lit. 3.5] zijn enkele clausules opgenomen ten aanzien van de in reke-
ning te brengen belasting als gevolg van een explosie. Onderscheid wordt gemaakt tussen:
. tunnels, die in staat zijn een detonatie belasting te ondergaan (class I tunnels);
. tunnels, die in staat zijn een deflagratie belasting te ondergaan (class II tunnels).

Detonatie belasting (Class I)
Voor class I tunnels (detonatie) zal in de Eurocode de volgende formule worden opgenomen:

p(x,t) =Po[I-0.65(clt/x - 1)/(cl/cZ -1)]
p(x,t) = 0,35Po
p(x,t) = 0

voor x/cl < t < xlcz
voor x/cz < t < UC1+(L-x)/cz
elders

waarin:
Po =piekdruk (2000 kN/m2)
C1 =voortplantingssnelheid van de schokgolf (-1800 mls)
Cz =geluidvoortplantingssnelheid in verbrandingsgas (-800 mls)
x =afstand tot het hart van de explosie (x>O) [m]
L =afstand van het eind van de tunnel tot het hart van de explosie [m]
t =tijd [s]

In figuur 3.4 is een voorbeeld gegeven van een tijd-belastingdiagramvoor detonatie, voor
twee waarden van L, bij een waarde van x =4 meter.

1 -
L=10 m L=10 m
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Figuur 3.4 - Be1asting diagram voor detonatie (L = 10 meter en L = 100 meter, x =4 meter).

In de Eurocode wordt opgemerkt, dat tunnels zonder speciale beschermende voorzieningen
(schokabsorberende panelen en dergelijke) in het algemeen geen detonatie belasting kunnen
weerstaan.
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Deflagratie belasting (Class II)
Voor class 2 tunnels (deflagratie) geldt:

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

hierin is:
Po = piekdruk (l00 kN/m2)
to = tijdconstante (=0,1 s)
t = tijd [s]

Het bijbehorende tijd-belastingdiagram is gegeven in figuur 3.5.

1.00

~ 0.50
~

0.00

0.00 0.05 0.10 0.15
tijd [s]

Figuur 3.5: Belastingdiagram voor deflagratie.

De belasting ten gevolge van deflagratie duurt langer dan detonatie, maar de maximaal optre-
dende druk is bij detonatie 20 keer zo hoog als bij deflagratie (20 bar tegenover 1 bar).
Bovendien is bij detonatie de belastingduur athankelijk van de afstand tot de explosie en tot
het eind van de tunnel.

Het in figuur 3.5 weergegeven belastingdiagram voor deflagratie heeft een kans van optreden
van 10-4per jaar per project, uitgaande van niet-controleerbaar gebruik (dit is vooral van
belang bij een tunnel voor wegverkeer; voor een spoortunnel geldt dit in mindere mate).
Voor een boortunnellevert deze belasting een zodanige bijdrage aan het falen van de tunnel,
dat de tunnelconstructie tegen deze belasting beschermd dient te worden, dan wel dat voorko-
men moet worden, dat deze calamiteit zich voordoet.

De beheerder van een boortunnel moet vaststellen of gekozen wordt voor de toepassing van
speciale beschermende panelen of dat als beheersmaatregel explosieve stoffen niet tot de tun-
nel worden toegelaten.

3.2.14 Brand

De standzekerheid onder invloed van brand dient bij voorkeur tenminste 120 minuten te bedra-
gen. Diverse krommen voor het temperatuurverloop zijn beschikbaar, zie figuur 3.6.
In eerste instantie zal worden verondersteld dat de luchttemperatuur homogeen is in de gehele
tunnel. Indien die veronderstelling te conservatief (oneconomisch) blijkt, kan een meer realis-
tisch model worden beschouwd.
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Figuur 3.6 -Temperatuursverloop als functie van de tijd voor Standaardbrand.

(ISO-834), Koolwaterstofbrand, RABT brand en Rijkswaterstaatbrand [L530-12]).

De kans op voorkomen van brand wordt geschat op 10-3per jaar per project.
De temperatuursontwikkeling in een tunnel gedurende een brand is met name athankelijk van
de warmtebron. Tabel3.8 en tabel3.9 geven voor verschillende warmtebronnen de aan te hou-
den vermogens en temperatuursontwikkeling [Lit. 3.7].

Tabel 3.8 - Brandvermogen per vervoermiddel! type verkeer.

Tabel 3.9 - Brandkrommen per vervoermiddel! type verkeer.

*) Voor metrotreinstellen bestaat er een tendens om een kortere brandduur te hanteren. [Lit.3.6]
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De in tabel3.9 aangegeven waarden hebben een kans van optreden van 10-3 per jaar per pro-
ject. Ook hier geldt, dat specifiek gebruik (bus, metro, trein) het mogelijk maakt om de kans
van optreden te be'invloeden. Tevens kan door de keuze van het materieel de ontwikkelings-
snelheid en het brandvermogen aanmerkelijk worden verbeterd.

Ten aanzien van brand in tunnels kunnen nog de volgende opmerkingen worden geplaatst:. De temperatuur ontwikkeling en de verspreiding van de brand worden mede bepaald door
de windsnelheid in de tunneL. De standzekerheid van een betonnen tunnel-lining wordt vooral bedreigd door het afspatten
van betondelen als gevolg van interne dampdrukken. Hierdoor kan de dikte van de segmen-
ten snel afnemen. Ook de dichtheid van het beton is van belang; hoe dichter het beton is,
des te gevoeliger is het beton voor afspatten. Dit mechanisme is (nog) niet voor berekening
toegankelijk, zodat men op praktijkproeven is aangewezen. Toevoegingen van polypropy-
leen- of staalvezels aan het beton kunnen het beton minder afspatgevoelig maken.. Welke afname in dikte acceptabel is, dient door sterkteberekeningen te worden onderzocht.
Hierbij kan uiteraard gezien de nagestreefde kleine kans van voorkomen van een maatge-
vende brand, een lagere overall veiligheid worden geaccepteerd dan onder momentane
belastingen.

3.2.15 Aanrijdbelastingen

Een aanrijdbelasting is een kracht die gedurende een bepaalde korte tijd werkt en is in feite dus
een dynamische puls. In de praktijk wordt de belasting in enkele gevallen inderdaad als een
dynamische belasting behandeld, maar vaak wordt ook volstaan met een equivalente statische
belasting gelijk aan de gemiddelde hoogte van de puIs. Ongeacht of de analyse van de aanrijd-
belasting dynamisch of statisch wordt uitgevoerd, is het belangrijk om als ontwerpfllosofie uit
te gaan van een vervormingscriterium voor de segmenten tegen de grond in. Op deze wijze
wordt in het ontwerp gebruik gemaakt van het feit dat de aanrijdbelasting in belangrijke mate
rechtstreeks doorgegeven wordt aan het grondmassief en wordt voorkomen dat de tunnelcon-
structie zelf ontworpen moet worden op extreem zware belastingen. De tunnelconstructie moet
een dergelijke verplaatsing wel kunnen opnemen zonder verlies aan stabiliteit (bezwijken nok-
ken, deuvels) of verlies aan waterdichtheid door voegopenstanden (zie bladzijde 43). In geval
van een aanrijdbelasting in lengterichting wordt de reactiekracht ontwikkeld door de grond-
wrijving. De controle op voeggaping is ook hier veelal maatgevend.

Wanneer de aanrijdbelasting als een statische belasting wordt opgevat, hoeft de statische belas-
ting niet altijd de meest ongunstige te zijn. In een extreem geval wordt het belastingeffect zelfs
met een factor 2 onderschat. De statische schematisering is meestal wel aan de conservatieve
kant, zeker in vergelijking met een dynamisch niet-lineaire berekening. Met name als de con-
structie bij een statische controle van de aanrijdbelasting niet voldoet, dient erop te worden
gelet om niet de verkeerde maatregelen te nemen. Vanuit statisch oogpunt is namelijk verster-
ken van de tunnelconstructie de enige optie. Versterken van de constructie leidt echter ook tot
verstijving, en daarmee wellicht juist weer tot hogere spanningen. Een eenvoudige dynamische
berekening behoedt de ontwerper hiervoor.
Door middel van een 3D eindige-elementen analyse van een tunnel met omringende grond kan
het effect van een aanrijdbelasting op een enkel segment worden bepaald. Daarbij kan naast de
interactie met de andere segmenten ook rekening worden gehouden met de lining, gelaagdheid
van de grond en niet-lineaire eigenschappen van de grond en constructie. Bij een dergelijke
berekening dient gebruik te worden gemaakt van de dynamische stijfheden voor grond en con-
structie en moet het gedrag van de grond doorgaans ongedraineerd worden verondersteld.

Bij ongevallen in tunnels kunnen voertuigen direct of indirect door losgeraakte lading belastin-
gen uitoefenen op de tunnelconstructie. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen;. belastingen in lengterichting, die ontstaan via wrijving;. belastingen in lengterichting ten gevolge van een frontale botsing;. zijdelingse belastingen.
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Belastingenin lengterichting via wrijving
Bij aanrijdbelastingen in lengterichting wordt primair gedacht aan scharende wagons en/of
klemgereden containers/lading. Dit scenario treedt naar verwachting op bij treinbotsingen met
grote voorwerpen, waarbij de tunnelwand op meerdere plaatsen wordt belast door wrijvings-
krachten. Het resultaat is een geaccumuleerde belasting in lengterichting. De grootte van de
individuele zijdelingse kracht en bijbehorende wrijving kan worden ingeschat aan de hand van
de bezwijk-stuikkracht van bijvoorbeeld een klemgeraakte container. Het aantal wrijvingspun-
ten per trein is echter moeilijker in te schatten. Voor dit type belastingen is het mogelijk om de
geaccumuleerde kracht in lengterichting te herleiden uit de vertragingskracht, die nodig is om
de treinmassa uitgaande van een maxirnaal mogelijke vertraging tot stilstand te brengen.

Belastingenin lengterichting door eenfrontale botsing
Een extreme vorrn van aanrijdbelasting in lengterichting is een frontale botsing (met name bij
dwarsverbindingen). Voor spoorverkeer kan dan worden uitgegaan van een puIs van 10 MN
gedurende 100 ms [Lit 3.8,3.9]. Voor wegverkeer geldt als extreem 8 MN gedurende 100 IDS
[Lit. 3.5]. De kans van optreden bedraagt voor beide belastingen 10-7 per project per jaar. Met
name nabij schachten en stations kan er relatief weinig kracht in lengte richting worden opge-
nomen vanwege een zogenaarnd "vrij uiteinde". De resulterende grondwrijving over deze leng-
te is te gering om evenwicht te rnaken met de aanrijdbelasting. Als gevolg hiervan kan uitknik-
ken van de lining of opschuiven van de lining optreden met mogelijk openstaan van voegen en
lekkage als gevolg.

Zijdelingsebelasting
In geval van zijdelingse belastingen kan worden uitgegaan van 10-20% van de frontale belas-
ting, waarbij de belasting wordt geacht mee te bewegen met het voertuig. De kans van optre-
den bedraagt 10-6 per jaar per kilometer. Als contactoppervlak wordt uitgegaan van 0,25 x
0,25 m2. Ook voor dit belastinggeval is het onderling verschuiven van de voegen met mogelij-
ke voegopstanden een te toetsen criterium.

Statische zijdelingse belastingen
In bepaalde gevallen kunnen hoge statische of quasistatische zijdelingse belastingen in reke-
ning gebracht worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan klemgeraakte lading, scharende klem-
gereden voertuigen (goederenwagons in spoortunnels), vijzelkrachten bij reddings- en oprui-
rningswerkzaarnheden, enz. In het algemeen hebben dergelijke scenario's een zeer kleine kans
van voorkomen.
Zeer hoge (quasi- )statische belastingen zijn bijvoorbeeld denkbaar in het geval van goederen-
treinen in spoorwegtunnels. Hierbij moet o.a. rekening worden gehouden met klernrakende
lading en/of scharende goederenwagons.
Voor de Sophia boortunnel [Lit 3.10] is, op basis van een uitgebreide analyse van ongevallen,
ter plaatse van de hoogwaterkering een quasi-statische horizontale lijn1ast van
5 MN I meter aangehouden. De bijbehorende kans van optreden bedraagt orde 10-7.
Uit de analyse van faalrnechanismen bleek de tunnel in te kunnen storten bij een belasting van
circa 1 MN I meter. Vervolgens bleek uit de faalkansanalyse voor de hoogwaterkering dat de
kans op bezwijken onaanvaardbaar groot zou zijn, tenzij de tunnel zou worden versterkt. Er is
derhalve een substantiele constructieve versterking toegepast ter plaatse van de Veersche dijk.

Een verstandige ontwerpaanpak is, om indien nodig, de kans op een te hoge aanrijdbelasting te
verlagen door het toepassen van bijvoorbeeld geleideconstructies. Ook deze geleideconstruc-
ties dienen uiteraard op de voorgescbreven belastingen te worden gecontroleerd.
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3.2.16 Aardbevingen

In Nederland hoeft met aardbevingen geen rekening te worden gehouden.

3.2.17 Gezonken schip

De kans op het zinken van een schip op een rivier- of kanaalbodem boven een tunnel bedraagt
10-5per jaar. Bij de berekening moet een belasting van 150 kPa worden beschouwd over een
oppervlak van 100 x 30 m2.

3.2.18 Vallend anker

Deze belasting is niet van belang voor boortunnels.

3.3 Materiaallconstructie eigenschappen

3.3.1 Gewapend beton

De relevante gegevens voor de gewapend betonnen lining zijn weergegeven in tabe13.l0.

Tabe13.10 - Gegevens lining.

3.3.2 Voegen

Het voeggedrag is sterk bepalend voor de uitkomsten van liningberekeningen. Nadrukkelijk
wordt dan ook gesteld, dat het voeggedrag bij voorkeur moet worden bepaald uit modelproe-
yen op segmenten of op de voegrnaterialen zelf, zoals triplex, kaubit, etcetera. Verwezen wordt
naar de literatuur [Lit. 3.11] en hoofdstuk 4.5 .

De nokken worden geacht als een radiale deuvel te fungeren. In een 3D model wordt de nok
volledig met elementen gemodelleerd. Rekening moet worden gehouden met de speling ten
gevolge van de voegspleet. Bij kleine voegverschuivingen zullen daarom door de nokken geen
krachten tussen de segmenten worden opgeroepen. De sterkte voIgt via de standaardrnodellen
van NEN 6720. In een 2D-dubbelringsmodel worden nokken als veren meegenomen. De veer-
constante dient te volgen uit calibratie met een 3D-model, waarbij gerekend moet worden met
een beperkte sterkte. In tangentiele richting wordt aan nokken geen sterkte en stijfheid toege-
kend.

In de ringvoeg moet verder rekening worden gehouden met de krachtsinleiding en vervor-
mingsmogelijkheden ter plaatse van de voegplaatjes. De eigenschappen dienen per type via
experimenten te worden vastgesteld.
In een 3D-dubbelrings EEM berekening wordt kaubit gerepresenteerd door interface elemen-
ten met alleen een norrnaalstijfheid. De wrijvingscoefficient van de voeg wordt gelijk gesteld
aan beton op beton contact. Dit wordt gemotiveerd omdat het kaubit helernaal wordt wegge-
perst. De voeg kan geen trek opnemen. De axiale norrnaalkracht wordt gelijkrnatig verdeeld .
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over de gehele ringvoeg.
De triplexplaatjes kunnen wel afschuifkrachten overbrengen. Onder invloed van de nonnaal-
kracht wordt de dikte van de triplexplaatjes gehalveerd. De axiale normaalkracht wordt als
lokale puntlasten overgedragen. De radiale afschuifstijtheid van de voegplaatjes in het 3D
model is 2.1011 N/m3. Bij het modelleren in een 2D model met koppelstaven is bij de Tweede
Heinenoordtunnel een afschuifstijtheid van 1.108 N/m aangehouden. (De 2D-stijtheid kan niet
zonder meer uit de 3D-stijtheid worden afgeleid omdat er in de 2D-waarde ook andere model-
correcties verwerkt zijn).

De maximaal door triplex en kaubit op te nemen schuitbelasting wordt doorgaans gelijk
gesteld aan die welke voIgt uit de beton-op-beton wrijvingscoefficient van 0,4 (paragraaf 4.5).
In tabe13.11 worden de rekenmodellen voor het voeggedrag in ringrichting samengevat:

Tabe13.11 Rekenmodellen voor voeggedrag - ringvoeg.

1) =aangehouden bij Tweede Heinenoordtunnel, geen algemene geldigheid.
2) =kaubit onder druk verdwijnt, er restreert alleen betonlbeton contact.

3.3.3 Grond

3.3.3.1 Benodigde parameters

Adequate beschrijving van het grondgedrag is van belang voor het ontwerp van de tunnelcon-
structie en voor het bepalen van de invloed op de omgeving. De ontwerpberekeningen worden
veelal uitgevoerd met behulp van numerieke modellen. Dergelijke modellen vergen specifieke
invoerparameters, welke niet in alle gevallen zijn te ontlenen aan de resultaten van een stan-
daard geotechnisch grondonderzoek [L520 - 17].

De vereiste parameters zijn athankelijk van het spanningspad en van het rekniveau. Vaak is
echter ten tijde van het uitvoeren van het grondonderzoek niet bekend, welke spanningsrekpa-
den bepalend zullen blijken voor het ontwerp van de tunne1constructie. Numerieke berekenin-
gen laten zien dat er meestal weinig plastische vervormingen optreden rond een boortunne1
(0,1 % < rek < 1,0 %).

Dilatantie en sterkteafname na bezwijken zijn daarom minder van belang. Daarentegen zijn de
Ko verhouding, anisotropie en stijtheid bij kleine vervormingen wel van groot belang.
Het wordt aanbevolen om de horlzontale en verticale ligging van grondlagen weer te geven in
een geotechnisch profiel, waarbij de ondergrond tot minimaal 5 meter onder samendrukbare
lagen, en minimaal 1 tunneldiameter (minimaal 10 meter aanhouden) beneden de tunnelbodem
in kaart is gebracht.
De belangrijkste geotechnische parameters zijn:. initiele spanningstoestand, verhouding tussen horizontale en verticale korrelspanning Ko;. sterkte en stijtheidseigenschappen op korte termijn;. sterkte en stijtheidseigenschappen op lange termijn, waarbij kruip, consolidatie en seculaire

effecten een be1angrijke rol spelen.
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In tabe13.12 zijn de methode van analyse en de benodigde grondparameters aangegeven.

Tabe13.12 - Overzicht analysemethoden en benodigde parameters per ontwerpaspect

(zie toelichting onderaan).

Toelichting Tabe13.12:
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vervolg Toelichting Tabel 3.12

Tabe13.13 - grondparameters en bepalingswijze.
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In tabel3.13 (vorige pagina) is aangegeven op welke wijze deze parameters kunnen worden
bepaald.

In bijlage 3.2 worden richtlijnen gegeven ten aanzien van de bepaling van de grondparameters
voor projecten met geboorde tunnels, de toepasbaarheid van in-situ en laboratorium proeven
voor het bepalen van deze grondparameters en worden aanbevelingen gedaan voor het uitvoe-
ren van de in-situ- en laboratoriumproeven [L520 - 17].

3.3.3.2 Onzekerheden bij de bepaling van grondparameters

Het toekennen van een waarde aan een bepaalde grondparameter is een complex proces, waar-
in vijf stappen zijn te onderscheiden [L520 -24]:
1. Meten aan het grondgedrag in-situ of in het laboratorium .
2. Interpretatie van het testresultaat en afleiding van een waarde voor de gemeten grondeigen-

schap (inc1usief elimineren van effecten als monsterverstoring)
3. Correctie van de gemeten grondeigenschap voor het spanningsniveau in situ en het span-

ningspad, dat de grond rondom de boortunnel zal ondergaan. Dit resulteert in een grondei-
genschap in-situ.

4. Vertaling van de grondeigenschap in-situ op basis van puntmetingen, verschi1lende typen
proeven en geotechnische expertise naar een representatieve waarde per relevant volume
grond, vaak een grondlaag.

5. Interpretatie van de representatieve waarde naar een grondparameter in het rekenmodel. Dit
is met name van belang voor het berekenen van tunnellinings met een verenmodel, waarbij
de interactie tussen tunnel en grond in de veerstijfheid is verwerkt.

De grootste mate van onzekerheid ligt in stap vier.

In het proces van parameterbepaling spelen drie foutenbronnen een rol:. Onzekerheid door systematische fouten, zoals monsterverstoring en systematisch verkeerde
interpretatie;. ''Toevallige'' fouten bij monstername, beproeving en interpretatie;. Onzekerheid ten gevolge van ruimtelijke variabiliteit.

De eerste bron van onzekerheid kan niet worden geelimineerd door een intensiever grondon-
derzoek. De overige kunnen wel worden uitgerniddeld door rniddel van een voldoende grote
steekproef.

Verder moet bij het bepalen van representatieve waarden voor somrnige mechanismen de ruim-
telijke variatie van bepaalde parameters worden beschouwd. Hierbij wordt gerefereerd aan
tabel 2.4, paragraaf 2.3.2, waarin de karakteristieke lengte voor een bepaald mechanisme wordt
aangegeven. Bij een dergelijk mechanisme wordt in de praktijk een kritieke doorsnede van de
tunnel beschouwd. Bij de berekening dient dan te worden uitgegaan van de grondparameters
verkregen uit meetwaarden voor de gekozen doorsnede ter plaatse van een tunneltraject met
een uit tabel 2.4 afgeleide lengte en daaruit volgend volume grond.
Voor somrnige mechanismen met een grote invloedslengte is het niet nodig met de ruimtelijke
spreiding binnen het beschouwde volume grond rekerling te houden. In dit geval is niet de
lokale waarde van belang, maar bijvoorbeeld een laaggerniddelde. Dit moet per mechanisme
worden nagegaan. Tussenvormen zijn ook mogelijk [Lit.3.l2].

Deze problematiek is toegelicht met een voorbeeld in figuur 3.7, die ook in paragraaf 2.3.2 als
figuur 2.2 is weergegeven.
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Figuur 3.7: Ruimtelijke fluctuatie variabele X (bijvoorbeeld sterkte grond), fysieke lengte mechanisme a en correla-
tielengte & van de fluctuaties. Rechts een mechanisme waarvoor a groot tegenover &; links de omge-
keerde situatie.

Toelichting
Er zijn in totaal drie lengteschalen van belang (zie figuur 2.2):
L =de totale lengte waarover een bepaald mechanisme van belang is;
a =de fysieke lengte van een mechanisme wanneer het optreedt;
& =de correlatielengte van de fluctuaties.

. De totale lengte L waarover een mechanisme van belang is zal vaak de gehele tunnellengte
zijn. In sommige gevallen kan het ook alleen een bepaald deel zijn, zoals bijvoorbeeld het
mechanisme opbarsten dat zich kan beperken tot het diepste deel van de rivieronderdoorgang.. De lengte a waarover het mechanisme optreedt, hangt primair af van drie-dimensionale

effecten. Voor opbarsten moet bijvoorbeeld gedacht worden aan minimaal driemaal de tun-
neldiameter; een korter deel kan eenvoudig niet opbarsten omdat het dan wordt vastgehou-
den door de rest van de constructie.. De correlatielengte & is de kenmerkende fluctuatieschaal van een in lengterichting varieren-

de grootheid. Elke variabele die in lengterichting varieert heeft een dergelijke kenmerkende
lengte. AI deze lengten hebben een invloed op de correlatielengte van het mechanisme.
De correlatielengte kan beperkt worden tot de belangrijkste variabele, in de meeste gevallen
de grond.

In figuur 3.7 is de invloedslengte van twee mechanismen aangegeven. Verder is de correlatie-
lengte aangegeven, dat wil zeggen de lengte waarover een eigenschap van de grond met een
bepaalde parameter ruimtelijk gecorreleerd is. Bij mechanisme 1 is de invloedslengte van het
mechanisme (zie tabel 2.4) klein tegenover de correlatielengte. Derhalve moet met ruimtelijke
spreiding rekening worden gehouden bij de bepaling van de grondparameters (lokale waarde).
Voor mechanisme 2 is de invloedslengte groot tegenover de correlatielengte. Voor dit mecha-
nisme kan gerekend worden met gemiddelde waarden (globale waarden) en hoeft de ruimtelij-
ke spreiding niet in rekening te worden gebracht.

3.3.3.3 Karakteristieke waarden voor grond parameters

In het kader van deze toetsingsrichtlijn zijn aanbevelingen opgesteld voor de gemiddelde waar-
de en de standaardafwijking of de variatiecoefficient van grondparameters, zoals weergegeven
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in tabeI3.14. Voor een aantal grootheden 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.

Tabe13.14 - Parameters, verdelingsfuncties en variatiecrefficienten voor grond parameters.
(ruimtelijke variatie is inclusief systematische variatie).

1) zie [Lit. 3.13].
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Als het gemiddelde en/of de spreiding uit de meting worden bepaald (steekproef) moet reke-
ning worden gehouden met de statistische onzekerheid. De formules voor de verschillende
gevallen luiden:

Karakteristieke lokale waarde (ruimtelijke spreiding binnen het volume grond wel van belang). gemiddelde en spreiding uit meting

Xkar = Xgem,meting { 1 +/- [(uk V sys)2 + (1 + IIn) (tYkVruim,meting)2 ]0.5}

. gemiddelde gemeten, spreiding uit tabel

Xkar = Xgem,meting { 1 +/- uk [V sys2 + (1+ IIn) Vruim,tabe? ] 0.5}

. gemiddelde en spreiding uit tabel

Xkar = Xgem,tabel { 1 +/- uk [V sys2 + Vruim,tabe12] 0.5}

Karakteristieke waarde van het gemiddelde (ruimtelijke spreiding binnen het volume grond
niet van belang)
. gemiddelde en spreiding uit meting

Xgem,kar = Xgem,meting { 1 +/- [(uk Vsys)2 + (IIn) (tYkVruim,meting)2 ]0.5}

. gemiddelde gemeten, spreiding uit tabel

Xgem,kar = Xgem,meting{ 1 +/- uk [Vsys2+ (1/n) Vruim,tabe?] 0.5}

. gemiddelde en spreiding uit tabel

Xgem,kar= Xgem,tabel{ 1 +/- uk Vsys}

Hierin is:

Xkar karakteristieke lokale waarde
Xgem,kar karakteristieke gemiddelde waarde
Xgem,metinggemiddelde volgend uit een meting
Xgem,tabel gemiddelde volgend uit tabe13.13
Vsys variatiecoefficient voor de systematische afwijking
Vruim,metingvariatiecoefficient voor ruimtelijke spreiding volgend uit meting
Vruim,tabel variatiecoefficient voor ruimtelijke spreiding volgend uit tabel3.13
tvk 5 procentsfractiel van de studentverdeling met v= n-l graden van vrijheid
uk 5 procentsfractiel van de standaard normale verdeling (= 1.64)
n aantal meetwaarden

Of in bovenstaande formules een lage of een hoge karakteristieke waarde moet worden gehan-
teerd, hangt af van de al dan niet gunstige invloed, die een hoge waarde heeft op het
beschouwde mechanisme.

L500 Toetsingsrichtlijn voor het ontwerp van boortunnels voor weg- en railinfrastructuur 73



NBl: Om ontwerpwaarden te verkrijgen moet men men Uk vervangen door ud = a~ en tvk
door tvd corresponderend met een overschrijdingskans van <I>(-a~), waarbij <I>de verdelings-
functie is van de normale verdeling, zie onderstaande tabel.

Tabe13.15: Waarden voor tvk-

NB 2: In bovenstaande formules is uitgegaan van de normale verdeling. Men kan ook via een
transformatie overstafpen op de minder conservatieve lognormale verdeling. Vervang daartoe
de termen {l+[ ]O. } doorexp {+[ ]O.5}.
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4

4.1

REKENMODELLEN

InIeiding

In hoofdstuk 4 worden de rekenmodellen besproken, die in het kader van het ontwerprichtlijn
voor het ontwerpen van tunnels zijn ontwikkeld.

Een berekeningsmethodiek voor boorfrontstabiliteit komt aan de orde in paragraaf 4.2. Hierbij
wordt zowel een methodiek gegeven voor het berekenen van de minimaal benodigde frontdruk
om instorten (actief bezwijken) van het boorfront te voorkomen als voor de bepaling van de
maximaal toelaatbare frontdruk om passief bezwijken (opdrukken van een grondmoot of het
ontstaan van scheurvorming naar het maaiveld) te verhinderen.

In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op de deformaties in de grond rondom de tunnel. De bereke-
ning geschiedt door het numeriek simuleren van de processen, die de grootste bijdrage leveren
aan de spanningstoestand rond de tunnel: volume verkleining door coniciteit van de boorkop
en het grout-injectieproces.

In paragraaf 4.4 voIgt een methodiek om uitgaande van de vervorming in het maagdelijk ter-
rein de zakkingen ter plaatse van funderingen te bepalen.

In paragraaf 4.5 wordt een overzicht gegeven van de modellen voor het berekenen van de
krachtswerking in de betonlining. Hierbij worden zowel continue als discrete (bijvoorbeeld
Duddeck) modellen behandeld. Bij het bepalen van de krachtwerking komt zowel ringwerking
als liggerwerking aan de orde. De 3-dimensionale berekeningsmethodiek is in het kader van
COB commissie L500 wel uitgewerkt (zie bij voorbeeld [Lit. L520-16]) als onderdeel van het
verificatieproces, maar in deze richtlijn wordt de 2-dimensionale berekening als methode voor
de praktijk gepresenteerd.

Paragraaf 4.6 tenslotte levert een samenvatting van de besproken modellen en geeft de bijbe-
horende modelfactoren ten behoeve van de toetsing.

4.2

4.2.1

Boorfrontstabiliteit

InIeiding

Vaorde ondersteuningvan het boorfront bijhet boren van tunnels bestaan verschillendemoge-
lijkheden.Deze ondersteuningkan geschieden met:. vloeistofdruk;. luchtdruk;. gronddruk.
Ook is een mechanische ondersteuning mogelijk. Dit wordt veelal gecombineerd met een
vloeistofondersteuning.
Bij een vloeistofondersteuning van het boorfront wordt de steunvloeistof tevens gebruikt als
transportmiddel van de afgeboorde grond.
Het ondersteunen van het boorfront door rniddel van verhoogde luchtdruk kan alleen worden
toegepast in slecht doorlatende grondlagen met voldoende sterkte. De verhoogde luchtdruk
drukt het grondwater weg. De grond kan dan "droog" worden afgegraven en getransporteerd.
Het boren: van tunnels met alleen verhoogde luchtdruk als ondersteuning van het boorfront
komt nog maar weinig voor.
Vloeistofschilden en gronddrukschilden hebben veelal de mogelijkheid om tijdelijk als lucht-
drukschild te fungeren wanneer het boorfront moet worden ge'inspecteerd of wanneer repara-
ties aan het graafwiel nodig zijn. In goed doorlatende grondlagen kan dat alleen wanneer het
boorfront van een slechtdoorlatende laag (bentoniet) wordt voorzien.
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De aan te houden steundruk is aan grenzen gebonden. Een te lage steundruk leidt tot actief
bezwijken (instorting) van het boorfront. Een te hoge druk leidt tot passief bezwijken (opbar-
sten) van het boorfront of scheurvorming tot aan maaiveld.

De aan te houden minimale steundruk wordt bepaald door de diepteligging van de tunnel, de
druk van het grondwater ter hoogte van het boorschild en de eigenschappen van de grond. De
grondwaterdruk dient volledig door de steundruk te worden gecompenseerd en bepaalt daar-
door voor een zeer groot gedeelte de waarde van de minimaal benodigde steundruk. Door
gewelfwerking voor en boven het boorfront heeft de korrelspanning in de grond slechts een
beperkte invloed op de minimale waarde. Op korte termijn zal de gewelfwerking groot zijn,
voor langere duur kleiner. Ook bij een conservatieve berekening van de gewelfwerking blijft
de bijdrage van de korrelspanning gering.

Door middel van het handhaven van een hoge steundruk aan het boorfront kunnen de deforma-
ties aan het boorfront sterk beperkt worden. Er is echter een grens aan deze druk.. De maximaal
toelaatbare steundruk als bovengrens van de steundruk moet voorkomen dat passief bezwijken
van het boorfront optreedt. De maximaal toelaatbare steundruk wordt bepaald door de diepte-
ligging van de tunnel, de eigenschappen van de grond en de wijze waarop de steundruk wordt
gerealiseerd.

De aan te houden steundruk dient zich dus te bevinden tussen de minimaal benodigde waarde
en de maximaal toelaatbare waarde (zie figuur 4.1). Aan de hand van de marge tussen deze
twee grenzen kan worden vastgesteld welke nauwkeurigheid bij het op druk houden van het
b9orfront vereist is. Bij een geringe gronddekking boven de tunnel, zal de marge tussen de
twee grenzen ook klein zijn. Wordt de gronddekking groter dan neemt ook de marge toe.
Van belang is na te gaan in hoeverre er sprake is van een variatie van de grondwaterdruk in de
tijd, zoals voorkomt bij rivieren en watergangen met getijwerking. De variatie is merkbaar in
de watervoerende zandlagen.

Opgemerkt wordt dat met het handhaven van de stabiliteit van het boorfront niet automatisch
aan de eisen voor gronddeformaties rondom de tunnel wordt voldaan. Andere aspecten van het
boren van tunnels hebben daar ook veel invloed op.

Aanbrengen tunnelsegmenten achter TBM in de Tweede Heinenoordtunnei.
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Figuur 4.1 Minimaal benodigde en maximaal toe1aatbare steundruk:.

4.2.2 Minimaal benodigde steundruk

4.2.2.1 Waterdruk

In Nederlandse omstandigheden zal een tunnel in vrijwel alle gevallen beneden de grondwater-
spiegelliggen. In het geval van een vloeistofschild moet, om de instroom van grondwater met
grond in de boorkamer te voorkomen, de steundruk altijd groter zijn dan de waterspanning aan
het boorfront. Hiermee wordt voorkomen dat het boorproces stagneert en dat er aan het maai-
veld zettingen ontstaan.
De vijzels, waarmee het boorschild zich afzet tegen de reeds aangebrachte tunnelringen, dienen
uiteindelijk de benodigde steundruk op te vangen. In het geval van een gronddrukschild wordt
de steundruk rechtstreeks geleverd door de vijzels en zal de steundruk voldoende groot moeten
zijn om te voorkomen dat het schild door de waterdruk naar achteren (van het boorfront af)
wordt gedrukt.
Met name op plaatsen waar een boortunnel ondiep een waterweg kruist vormt het compenseren
van de grondwaterdruk een zeer groot gedeelte van de minimaal benodigde steundruk.
Over de gehele hoogte van het boorfront moot de grondwaterdruk met voldoende veiligheid
worden gecompenseerd (figuur 4.2). Afhankelijk van de wijze van ondersteuning kan de
grondwaterdruk aan de bovenzijde van het front dan wel aan de onderzijde bepalend zijn voor
de grootte van de steundruk.

De grondwaterdruk kan in de tijd varieren. Dit is vaak het geval wanneer geboord wordt onder
watergangen met varierende waterstand. De grondwaterdruk in de watervoerende (zand) lagen
voIgt, al of Diet gedempt deze variatie. Bij de aanwezigheid van slechtdoorlatende lagen kan er
ook een faseverschuiving optreden door vertraging.
Een gevaarlijke situatie doet zich voor wanneer door faseverschuiving de stijghoogte in het

watervoerende pakket hoog is (hoge minimaal benodigde steundruk) terwijl het oppervlakte-
water weer een lage waterstand heeft bereikt (lage maximaal toelaatbare steundruk).

LSOO Toetsingsrichtlijn voor het ontwerp van boortunnels voor weg- en railinfrastructuur 77



r/~~~~~

I
'

!
, I / J

.~"

~ a-.

---
p='Yw'h

Figuur 4.2 Grondwaterdruk in homogeen zandpakket.

4.2.2.2 Rekenmodel globaal bezwijken

4.2.2.2.1 InIeiding

Naast de hiervoor genoemde waterdruk moet ook de horizontale korreldruk aan het boorfront
door middel van steundruk met voldoende veiligheid worden gecompenseerd. De aan te bren-
gen steundruk aan het boorfront moet voorkomen dat het boorfront instort.
Er kunnen twee basisvormen van instorting onderscheiden worden:. lokaal bezwijken;. globaal bezwijken.
Bij lokaal bezwijken is de instabiele zone beperkt tot een gedeelte van het boorfront. Lokaal
bezwijken kan overgaan in globaal bezwijken. Ais voorbeeld van lokaal bezwijken kan worden
genoemd het bezwijken van dunne lagen aan het boorfront, zoals losraken van grofkorrelig
materiaal, wegpersen van zeer slappe lagen (squeezing) en het vloeien van losgepakte zandla-
gen.

Bij relatief ondiepe tunnels (kleine dekkingldiameter verhouding) zal een eventuele instorten
van het boorfront samenhangen met globaal bezwijken. Aangezien meestal sprake is van een
ondiepe tunnel, wordt in het navolgende alleen ingegaan op globaal bezwijken van het boor-
front.

4.2.2.2.2 Bezwijkmechanisme

Om de minimaal benodigde steundruk voor het compenseren van de horizontale korreldruk te
bepalen, wordt uitgegaan van de horizontale korreldruk die optreedt op het moment van
bezwijken van het boorfront. Hiermee wordt de minimaal benodigde steundruk berekend. De
berekening wordt uitgevoerd aan de hand van een gekozen bezwijkmechanisme. Hier is geko-
zen voor de methode van Jancsecz en Steiner [Lit. 4.1]. Deze methode wordt in de praktijk
reeds veelvuldig toegepast en de resultaten blijken in de praktijk goed overeen te komen met
de werkelijkheid. De schematische weergave van het bezwijkmechanisme is in figuur 4.3 aan-
gegeven.
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Figuur 4.3 Schematische weergave van het bezwijkmechanisme.

De methode van Jancsecz en Steiner berekent de stabiliteit van een wig grond voor het boor-
schild en is alleen geschikt voor cohesieloze grond, zoals zand. In het kader van de CUR/COB
werkzaamheden is de methode uitgebreid voor cohesieve grond, zoals klei.

De wig in figuur 4.3 wordt onder andere belast door de verticale korreldruk aan de bovenzijde
van het schild. De grootte van deze korreldruk is athankelijk van het optreden van silo-wer-
king in de grondmoot boven de afschuivende wig. Deze silo-werking wordt berekend met de
formule van Terzaghi, die hierna wordt besproken.

4.2.2.2.3 Be~kening minimale steundruk
De aanpak van de berekening van de rninirnale steundruk is gebaseerd op het evenwicht van
een wig grond voor het tunnelfront. De wig heeft een vierkant voorvlak en benadert daarmee
de ronde vorm van het tunnelfront. Deze wig wordt opgedeeld in horizontale grondlagen met
de eigenschappen van de corresponderende grondlagen. Van de wig wordt aangenomen dat
deze als een (stijt) geheel reageert. Op de wig werken de krachten zoals aangegeven in figuur
4.4. Hierbij is er vanuit gegaan, dat het boorfront geheel onder de grondwaterstand ligt.

Figuur 4.4 Krachtenevenwicht aan het boorfront (voor twee grondlagen in de wig).
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Verklaring van de symbolen in figuur 4.4:
W = eigen gewicht wig
P = kracht geleverd door de steundruk
Fa = kracht door wrijving en cohesie zijvlakken wig
Ca = kracht door cohesie schuine vlak van de wig
R = resultante van de wrijving schuine vlak van de wig
hI = hoogte van laag 1
hz = hoogte van laag 2
D = tunneldiameter

[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[m]
[m]
[m]

De bovenbe1asting wordt bepaald door de korreldruk van de bovenliggende grond. Deze kan
worden gereduceerd LV.m.silowerking ( zie paragraaf 4.2.2.2.4 ). De krachten W, Ca, en Fa'
die hierna verder worden uitgewerkt, kunnen voor de verschillende delen van de wig worden
gesommeerd.

Met de som van alle horizontale steunkrachten wordt de steundruk berekend. Door systema-
tisch verschillende waarden voor de onbekende hoek ~te proberen, kan de minimaal benodig-
de steundruk worden gevonden voor het afschuiven van de gehe1e wig. Bezwijken van delen
van de wig wordt niet in deze beschouwing meegenomen.
In een iteratief proces wordt eerst een waarde voor ~gekozen, die later aangepast wordt om
een maximum voor de rninimaal benodigde steundruk te kunnen vinden (ondergrens benade-
ring).

Wanneer het silo-effect, dat in paragraaf 4.2.2.2.4 wordt besproken wordt meegenomen, resu1-
teert een andere ondergrens en een andere hoek, dan wanneer het silo-effect buiten beschou-
wing wordt ge1aten.

Het eigengewicht van de wig en de resu1terende kracht boven op de wig ten gevolge van de
korre1spanning cr'V<h) (al dan niet gereduceerd ten gevolge van silowerking) geeft samen de
kracht W.

In formule (4.1) is als voorbeeld de kracht W bepaald voor een bovenbelasting en twee lagen
met een verschillendeffectiefvolurniekgewicht1'I en l' z . De wrijvingseigenschappen zijn
gekarakteriseerd met wrijvingshoeken. <P'Ien <p'Zen cohesie cI en cz. De diktes van de twee
grondlagen worden aangegeven met hI en hz.

I I
W = cr'v(H)DZcot(~) + 2"hIZDcot(~)i I + h1hZDcot(~)i I +2"hzZDcot(~)i Z (4.1)

De cohesie geeft op het schuine v1ak van de wig een maximale kracht Ca, De termen met de
resultante R van de normaal- en schuifkrachten op het schuine vlak worden verder niet gedefi-
nieerd, want deze zijn niet nodig voor het oplossen van de uiteindelijke vergelijking van de
resulterende gronddruk kracht (4.5).

De kracht door de cohesie op het schuine vlak valt door de gelaagdheid in twee delen uiteen.
In formule (4.2) is deze uitgewerkt, als:

c]IJ2 h] c2IJ2 h2
C =--+-a sin(~) D sin(~) D

(4.2)
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De krachten ten gevolge van de wrijving en de cohesie op de beide driehoekige zijkanten van
de wig worden gedefmieerd met de term Fa. De krachten op de zijkanten van de wig worden
in twee delen gesplitst:

~ z z
Fa = 2 J (Kl(cr'v(H) + i lZ)(1- )Dcot(~)tan(<p'1) + g- )Dcot(~)cl)dz +

z=hl D D
(4.3)

h1f Z Z
2 J (K2( cr'v(H +hl) + i 2Z)(1- )Dcot(~)tan( <p'2) + (-1- )Dcot(~)c2)dz

z=D D D

waarin:
cr'v = verticale korrelspanning
H = dekking boven de tunnel
z = diepte ten opzichte van de bovenzijde van de tunnel
K = gronddrukcoefficient

[kN/m2]
[m]
[m]
[-]

Voor de gronddrukcoefficient K wordt het gemiddelde van de neutrale en de actieve grond-
drukcoefficient genomen, volgens (4.4):

1 x <p 1
K = (l-sin(<p)+ tan2( - )) = - (Ko + Ka)

242 2
(4.4)

Door het verticaal evenwicht te beschouwen en het evenwicht evenwijdig aan het schuine vlak
voIgt de resulterende gronddruk kracht P, die wordt weergegeven in de volgende vergelijking:

h h
W(cos(~)( _1 tan(<Pl)+ ~ tan(<P2))- sin(~)) + Fa + Ca

D D
hI h2« - tan(<Pl)+ tan(<P2))sin(~) + cos(~))D D

(4.5)
P=

De volgende stap is het kiezen van een nieuwe ~waarrnee de berekening wordt herhaald.

De onbekende hoek ~kan worden gevonden bij een maximum van de horizontale kracht P. De
afgeleide van P naar ~ is in dit geval O.

dP
=0

d~
(4.6)

Deze afgeleide is analytisch te bepalen of numeriek. In bijlagen 4.1 en 4.2 zijn tabellen met
enkele waarden voor ~ weergegeven, die zijn bepaald respectievelijk zonder silowerking en
met silowerkingvoor een tunneldiametervan 8 meter en een volumiek gewicht van natte
grond van 18kN/m3.Een bijzonder geval geldt voor zuiver cohesief materiaal. De waarde van
~bedraagt dan 51,827 graden en is onafhankelijk van de bovenbelasting, waarde van de cohe-
sie en de tunneldiameter.

Door substitutie van ~in vergelijkinf (6) voor P voIgt de resulterende gronddrukkracht. Door
deze te delen door de oppervlakte D wordt de vereiste steundruk Pst' gemiddeld over de hoog-
te van het boorfront, gevonden:

P
Pst =-

D2
(4.7)
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De totale steundruk Pmin wordt berekend door de waarde van Pst te venneerderen met een
component ten gevolge van de hydrostatische waterdruk Phydr

'
eveneens gemiddeld over de

hoogte van het boorfront, zie (4.8).

PMIN =Pst + Phydr (4.8 )

4.2.2.2.4 Silowerking

Door het zakken van de grond juist voor het boorfront, kan door wrijving met de omringende
grond ter hoogte van de bovenkant van het boorschild de verticale korrelspanning teruglopen.
Op dat moment is er minder horizontale korrelspanning, waardoor er minder korreldruk
gesteund hoeft te worden. Door Terzaghi is voor silowerking een fonnule ontwikkeld, waarbij
er vanuit wordt gegaan dat zich een rechthoekige silo grond boven de wig bevindt.
Onderstaande uitdrukking geldt voor homo gene grond.

F

U ("(sat - "(w) - c

cr'v (h) =
F

{l-exp(-H Kotan</>}~O
U

(4.9)

KO tan</>

F =D2 cot~
U =2D(I+cot~)

waarin:
~ =hoek tussen horizontale vlak en schuifvlak
cr'vCh)=gronddruk op de bovenkant van de actieve wig
"(sat = volumiek gewicht verzadigde grond
"(W = volumiekgewicht water
</> = hoek van inwendige wrijving
H = dekking tot bovenkant tunnel
c = cohesie
D = diametertunnel
Ko = neutrale gronddrukcoefficient
F = oppervlak bovenkant wig
U =omtrek bovenkant wig

[graden]
[kN/m2]
[kN/m3]
[kN/m3]
[graden]
[m]
[kN/m2]
[m]
[-]
[m2]
[m]

Een eenvoudige methode om de silowerking in gelaagde grond te bepalen werkt als voIgt (zie
figuur 4.5):. Bepaal van de toplaag het gewicht.. Verminder het gewicht met de kracht door wrijving en cohesie langs de omtrek.. Plaats de resterende kracht op de volgende laag.. Bepaal het gewicht van volgende laag (inclusief de resulterende kracht van de boven gele-

gen laag ) en verminder het gewicht met de kracht door wrijving en de cohesie langs de
omtrek, etcetera.

. Herhaal stap 4 totdat de bovenzijde van de tunnel is bereikt.

De verticale korrelspanning wordt per laag bepaald en daannee ook de horizontale korrelspan-
ning die nodig is om de wrijving te bepalen.
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Figuur 4.5 Silowerking bij gelaagde grondopbouw.

4.2.2.2.5 Invloed wateroverspanning

Uit metingen bij het boren van de Tweede Heinenoordtunnel [Lit. 4.2] is gebleken dat aan het
boorfront de waterspanningen veranderen. Bij de Tweede Heinenoordtunnel werd een vloei-
stofschild toegepast. Het boorfront wordt daarbij ondersteund door een bentonietsuspensie. In
zandige lagen wordt het water uit de suspensie geperst en blijft er een bentoniet cake achter.
Deze cake geeft een afpleistering van het boorfront en zorgt ervoor dat de vloeistofdruk goed
wordt overgedragen aan de grond voor het boorfront. Is een dergelijke afpleistering niet aan-
wezig dan vindt de overdracht van steundruk aan de grond plaats door schuifkrachten tussen
de indringende vloeistof en de korrels. Daarbij is een bepaalde indringing van de steunvloei-
stof in het grondmassief nodig.

Tijdens het boren wordt echter door de graafarmen de ontstane afpleistering telkens weer ver-
wijderd, waardoor de steunvloeistof het massief kan worden ingeperst. Hierdoor ontstaat een
wateroverspanning voor het boorfront. Zodra het boren wordt gestopt, bijvoorbeeld om ringen
te plaatsen, neemt de wateroverspanning weer af. Dit is waarschijn1ijk een gevolg van het weer
opbouwen van een afpleistering. De afstand waarover nog enige invloed te merken is, bedraagt
circa 2 tot 3 maal de tunneldiameter. De wateroverspanning neemt snel af, op 1 a 1,5 meter
voor het boorfront is de wateroverspanning gedaald tot 50% van de maximale waarde.

De wateroverspanningen, die zijn gemeten bij het boren met vloeistofschilden, verlagen de
effectieve spanningen in de grond, en daarmee de wrijvingskrachten op de voor- en zijvlakken
van de afschuivende grondwig. Dit be'invloedt de stabiliteit van de grondwig nadelig en leidt
tot een verhoging van de horizontale korreldruk en dus tot een hogere waarde van de minimaal
benodigde steundruk.

Berekeningen naar de grootte van de negatieve invloed van de wateroverspanningen volgen uit
[Lit. 4.3] en [L520-26]. In [Lit. 4.3] is berekend, dat voor een indringdiepte van de waterover-
spanningen van 2,5 meter de minimale steundruk toeneemt met 10 % a 20 %. Deze toename is
afhankelijk van de diameter van de tunnel. Bij een diameter van 8 m is de toename circa 10 %.
De indringdiepte van 2,5 meter volgens [Lit. 4.3] is kleiner dan de indringdiepte, die bij de
Tweede Heinenoordtunnel is gemeten (30 meter).
Op basis van berekeningen uit [L520-26] kan worden geconstateerd, dat de minimale steun-
druk toeneemt ten gevolge van de wateroverspanningen. De toename op grond van 3- dimen-
sionale benaderingen is 20 % a 30 %. Op grond van 2-dimensionale berekeningen is de toena-
me 40 %.

In bijlage 4.3 wordt een methode gegeven om de invloed van de waterspanning als toeslag op
de minimaal benodigde steundruk in rekening te brengen.
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4.2.2.3 Modelonzekerheid

De modelonzekerheid m BS verdisconteert de onzekerheid en het eventuele conservatisme in
dit rekenmodel, waarbij wordt verwezen naar de paragrafen 2.2.3 en paragraaf 4.6. Met behulp
van de modelonzekerheid wordt de werkelijke waarde van de minimale steundruk alsvolgt
gedefinieerd:

P min;reeel = m * P min (4.10)

Waarbij:
P min;reeel =werkelijke waarde van de minimale steundruk
m =modelonzekerheid boorfront stabiliteit
Pmin =minimale benodigde steundruk, berekend volgens (4.8)

Voor de bepaling van de modelfactor voor het rekenmodel van de minimale steundruk kunnen
de volgende onzekerheden in het model en systematische fouten worden aangegeven:. Onzekerheid van de parameters. Voor de hiervoor geschetste berekeningswijze bestaat er

onzekerheid ten aanzien van de parameters. Dit effect kan worden verwerkt in partiele
materiaalfactoren. Het is mogelijk dat er door de grootte van de afschuivende grondmoot
een middeling van de parameters nodig is die niet is verwerkt in het model. Een aanwijzing
daarvoor vormen Bishop stabiliteitsberekeningen, waarbij de stabiliteit van een glijcirkel
wordt berekend op een wijze die min of meer analoog is aan de gevolgde berekeningswij-
ze.. Onzekerheid bezwijkvonn. Er is een onzekerheid ten aanzien van de vorm van de bezwij-
kende grondmoot. In de berekening wordt een bezwijkvorm gekozen (wig met kolom, opti-
malisatie wighoek), waarbij vervolgens de benodigde kracht wordt berekend. Vanuit de
plasticiteitstheorie is bekend dat bij een gekozen fysisch mogelijke bezwijkvorm de werke-
lijke sterkte kleiner is dan de berekende, indien de werkelijke bezwijkvorm anders is.
Anderzijds is de gehanteerde bezwijkvorm fysisch niet mogelijk. am de gebruikte afschuif-
vorm te krijgen (wig en kolom) moet de grondmoot zelf ook vervormen. Deze vervorming
gaat gepaard met energiedissipatie waardoor het model de sterkte onderschat.. Systematische fout wateroverspanningen. Tenslotte kent het model een systematische
fout doordat de wateroverspanningen niet gemodelleerd zijn. Hierdoor geeft het model een
overschatting van de sterkte.

Over- en onderschattingen van parameters en bezwijkvorm kunnen elkaar ten dele compense-
ren. Uit bezwijkgevallen is bekend dat de werkelijke sterkte veelal ca. 10% hoger is dan de
berekende sterkte. Een bepaling van het uiteindelijke netto effect is te vinden in [Lit. 4.2].
Op basis hiervan worden de modelonzekerheden voor parameters en bezwijkvorm samen op 1
gesteld.

De grootte van de systematische fout wateroverspanningen is sterk afhankelijk van de doorla-
tendheid van de ondergrond ter plaatse van het boorfront. Voor het boren door slecht doorla-
tende, cohesieve grond kan de modelonzekerheid 1,0 zijn. Voor het boren door het Pleistocene
Nederlandse zand wordt de modelonzekerheid voor de minimale steundruk op 1,25 gesteld.

Tijdens stilstand van de TBM zorgt de bentoniet voor een afsluitende cake waama er minder
water in de grond dringt. De wateroverspanningen dissiperen volledig. Voor stilstand is het dus
niet noodzakelijk om een modelfactor toe te passen.
Indien er tijdens stilstand wordt gewerkt onder luchtdruk wijzigt de drukverdeling aan het
boorfront. In de berekeningen moet daarmee rekening worden gehouden.
De geadviseerde modelfactoren zijn samengevat in paragraaf 4.6.3. tabe14.5.
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4.2.3 Maximale steundruk

4.2.3.1 Bezwijkmechanisme

Het bezwijkmechanisme is vooral afhankelijk van de wijze waarop de steundruk wordt aange-
bracht:. In het geval van een vloeistofschild zal bij een geringe gronddekking en een te hoge steun-

druk, de grond door de steunvloeistof worden opgedrukt. Eventueel kan scheurvorming
optreden waardoor steunvloeistof naar het maaiveld kan ontsnappen (blowout).. De kans op een blow-out bij een ondersteuning door lucht is groter omdat luchtoverdruk
leidt tot een ongunstige drukverdeling aan het front en omdat de grond voor lucht meer
doorlatend is dan voor steunvloeistof.. De maximaal toelaatbare steundruk voor een gronddrukbalansschild is veel groter dan voor
een vloeistofschild. De grond moet hierbij worden weggedrukt. Deze kracht is door de
TBM moeilijk te leveren. Zo neemt het moment op het graafwiel bij het oplopen van de
gronddruk sterk toe.

4.2.3.2 Rekenmethoden maximale steundruk

De te hanteren rekenmethode is afhankelijk van het bezwijkmechanisme dat wordt bekeken.

De voornaamste mechanismen betreffen: opdrukken van grondlagen, scheurvorming, opdruk-
ken van een moot grond boven de tunnel met wrijving en passief bezwijken van een grond-
laag. Deze mechanismen worden hierna kort toegelicht.

. "Opdrukken van de grondlagen
Bij een boorfrontondersteuning door vloefstof of luchtoverdruk kunnen de grondlagen
boven het boorschild worden opgedrukt. In een gelaagd grondprofiel kunnen steunvloeistof
en lucht zich ter plaatse van laagscheidingen in horizontale riehting verspreiden. Ook bij
sterk doorlatende grondlagen kan een dergelijke verspreiding optreden. Is het verspreidings-
gebied relatief groot, dan vindt opdrukken plaats wanneer de steundruk aan de bovenzijde
van het boorschild de daar aanwezige grondspanning overschrijdt.. Scheurvorming
Dit bezwijkmechanisme gaat er vanuit dat door de oplopende steundruk in de grondlagen
boven tunnelniveau in horizontale richting de treksterkte van de grond wordt overschreden
en dat daardoor scheurvorming optreedt. Doordat de scheuren vollopen met de onder druk
staande steunvloeistof, neemt de scheurlengte toe.. Opdrukken van een moot grond boven tunnelniveau met wrijving
Wanneer wordt uitgegaan van een moot grond, die door de steundruk omhoog wordt
gedrukt, dan kan de benodigde steundruk Pmaxworden berekend met:

h
P max =hw *Yw+(l+m- )*y'*hD

Pmax = maximale steundruk [kN/m2]
hw = hoogteverschil tussen de stijghoogte en de bovenzijde van de tunnel [m]
Yw = volurniek gewicht van water [kN/m3]
m = factor afhankelijk van grondsoort [-]

m = 0,1 voor slappe klei
m = 0,5 voor vast zand

= dekking
= diameter
= effectief volurniek gewicht van de bovenliggende grond

(4.11)

h
D
y'

[m]
[m]
[kN/m3]

De formule (4.11) wordt gebruikt voor het berekenen van de grondbelasting op leidingen
[L520 - 01]
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Dit mechanisme houdt dus rekening met wrijving langs de moot grond, die wordt opge-
drukt. Uitdrukking (4.11) leidt tot hoge waarden van de maximale steundruk.. passier bezwijken grond
In [Lit. 4.4] is de maximale toepasbare steundruk voor het bezwijkmechanisme "passief
bezwijken" uitgewerkt. Aangezien dit voor Nederlandse omstandigheden geen reeel
bezwijkmechanisme is wordt dit hier verder niet behandeld.

De ervaring die in Nederland tot nu toe is opgedaan bij zowel de kleine geperste tunnels als bij
de Tweede Heinenoordtunnel wijst er op dat de eerste drie bezwijkmechanismen reee1 zijn.
Vooralsnog wordt dan ook aanbevolen gebruik te maken van de onderstaande formules voor de
bepaling van de maximale steundruk aan de bovenzijde van de tunnel:

In geval van opdrukken grondlagen en scheurvorming:

Pmax =cr'v + hw. Yw (4.12)

In geval van opdrukken grondlagen, scheurvorming en opdrukken:

Pmax =hw * yw + (1+m hD )*y'*h (4.11)

4.2.3.3. Invloed wateroverspanningen

Het lijkt reeel om te veronderstellen dat analoog aan de rninimale steundruk wateroverspannin-
gen ook een rol spelen voor de maximale steundruk:. Indien er wordt geboord in slecht doorlatende grond zal de steundruk over een korte afstand

aan de grond worden overgedragen en eenvoudig spreiden in de ondergrond.. Indien er geboord wordt in good doorlatende grond zal de overdracht van de steundruk op
de grond over een grotere afstand plaatsvinden. Als er dan afsluitende lagen op korte
afstand van de boven de tunnel zijn, kan de druk zich hieronder opbouwen over een groot
gebied en zal bezwijken van de grond optreden bij drukken, die lager zijn dan bij het eerste
geval.

4.2.3.4 Modelonzekerheid

Indien water- en luchtoverspanningen niet kunnen ontstaan zullen uitdrukkingen (4.11) en
(4.12) een veilige waarde geven voor de maximale steundruk. Er is echter onvoldoende erva-
ring om dit effect te vertalen in een modelfactor kleiner dan 1. De modelfactor wordt in dit
geval gedefmieerd als:

Pmax
Pmax;reeel = m

(4.12)

waarbij:
Pmax;reeel =werkelijke waarde van de maximale steundruk
m =modelfactor
Pmax =maximale steundruk berekend volgens (4.11) en (4.12)

Aanbevolen wordt om een modelonzekerheid van 1 te gebruiken.
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4.3 Gronddeformaties

4.3.1 Inleiding

Bij het boren van een tunnel ontstaan deformaties en spanningsveranderingen in de grond
rondom de tunnel. am de deformaties te kunnen voorspellen, zijn analytische en empirische
modellen ontwikkeld. Omdat analytische modellen vaak:niet in staat zijn om het complexe
gedrag van de gelaagde, slappe ondergrond in Nederland te beschrijven, zijn deze methoden
minder geschikt voor Nederlandse tunnels. Aangezien in Nederland weinig boorprojecten zijn
gerealiseerd en de omstandigheden sterk afwijken van de buitenlandse boorprojecten, is er
eveneens een gebrek aan bruikbare empirische modellen.

Derhalve is er in deze richtlijn voor gekozen de deformaties te voorspellen met eindige ele-
menten modellen (EEM-modellen). Deze modellen hebben het voordeel dat het gedrag van een
specifieke grondlaag goed kan worden beschreven. In het verleden werd het boorproces in een
EEM-model gesimuleerd met een zogenaarnd contractiemodel, dat de deformaties modelleert
aan de hand van een vooraf opgelegde contractie (diameter verkleining) van het boorgat.

Uit studies blijkt echter dat het wenselijk is om het groutproces, dat in de staartspleet van de
TBM plaatsvindt, in het rekenmodel mee te nemen. In de COB commissie L500 is daarom een
nieuwe wijze van modelleren van de effecten van het boren van een tunnel voorgesteld, die
beter aansluit op het werkelijke gedrag en het groutproces expliciet meeneemt. Dit model
wordt dan ook het "groutdrukmodel" genoemd.

4.3.2 Modellering van het groutproces

De spanningsveranderingen en vervormingen in de ondergrond, worden bij het boren van tun-
nels hoofdzakelijk bepaald door staarteffecten. De deformaties rondom de tunnel tracht men te
beperken door achter de TBM in de staartspleet grout te injecteren. Voor het nauwkeurig bere-
kenen van de deformaties is het daarom noodzakelijk het groutinjectieproces nauwkeurig te
modelleren.

In het groutdrukmodel worden groutdrukken op de boorgatwand aangebracht. Er wordt veron-
dersteld dat het ge'injecteerde grout zich enige tijd als een vloeistof gedraagt en de staartpleet
rondom de tunnel vult (figuur 4.6). Hierdoor zal direct achter de TBM een zone van onverhard
grout aanwezig zijn.
De lengte van de onverharde grout-zone is athankelijk van de boorsnelheid en de verharding-
stijd, die weer athankelijk is van de samenstelling van het grout. Het grout, dat zich tussen de
grond en de tunnelwand bevindt, oefent in deze zone een verdeelde belasting uit op de grond.
De drukverdeling is onder meer athankelijk van het aantal groutinjectieopeningen, de posities
van de openingen, de injectiedruk en het rheologische gedrag van het grout.

TBMzone I
Onverharde

I
Verharde

I groutzone I groutzone
I I

- --

Boorfront
verliezen

Verliezen door coniciteit "I \ Staartspleet verliezen
OvaJisatie, opdrijven

Figuur 4.6 Boormachine met onverharde en verharde groutzone.
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In het groutdrukmodel zal vrijwel altijd sprake zijn van een verschil tussen de initiele grond-
spanning en de opgelegde groutdruk, net als in de werkelijkheid. Hierdoor treden vervonnin-
gen op van het boorgat die athankelijk zijn van de verhoudingen tussen de horizontale en verti-
cale grondspanningen en de opgelegde groutdruk. In het geval van hoge groutdrukken kan er
sprake zijn van opspanning van de grond en bij lagere drukken dan de initiele grondspanning
is er sprake van een boorverlies (ontspanning) rondom het boorgat.

Na de groutfase wordt de vervormde boorgatwand gefixeerd en de groutdruk verwijderd.
Verondersteld wordt dat tijdens het verhardingsproces geen vervormingen van het grout optre-
den.

Voor het bepalen van de tijdsathankelijke effecten kan tenslotte een consolidatie en/of een
kruipberekening uitgevoerd worden.

4.3.3 Toepassingsmogelijkheden en beperkingen van bet groutdrukmodel

Met het groutdrukmodel kunnen berekeningen worden gernaakt voor het bepalen van de span-
ningen en deformaties van de ondergrond. Hierbij moet er vanuit worden gegaan dat er
geboord wordt met de schildmethode, waarbij de staartspleet met grout wordt gelnjecteerd, die
enige tijd vloeibaar blijft.

Bij een gegeven verdeling van de groutdruk rond de TBM kunnen de volgende aspecten wor-
den bepaald:. maaiveld zakkingen;. horizontale en verticale grondverplaatsingen naast en boven de tunnel;. veranderingen in horizontale en verticale spanning naast en boven de tunnel;. momentane krachten en vervonningen in de tunnelwand.

Het boren van een tunnel is een complex proces dat idealiter beschreven zou worden door een
drie-dimensionaal (3D) model, waarin het voortschrijdende graafproces in de tijd adequaat
gemodelleerd kan worden. De ontwikkeling van deze modellen is echter nog niet zo ver dat
deze voor ontwerpdoeleinden toegepast kunnen worden. Deze modellen zijn complex, vergen
veel tijd, vragen nieuwe, moeilijk te bepalen invoergegevens en bovendien is er op dit moment
nog weinig ervaring mee opgedaan. Daarom is in deze richtlijn uitgegaan van een twee-dimen-
sionaal (2D) model. Dit model kent uiteraard beperkingen ten opzichte van een 3D model. Zo
kunnen boorfronteffecten, 3D spanningspreiding in de onverharde groutzone en liggerwerking
niet meegenomen worden.

Indien aan het boorfront normale (tussen de maximaal toelaatbare en de minimaal benodigde
steundruk) steundrukken worden toegepast, zijn de grondverplaatsingen ter plaatse van het
front verwaarloosbaar en zal bier nauwelijks plasticiteit optreden. De spanningsveranderingen
worden in dat geval overschaduwd door de spannings-veranderingen, die ter hoogte van (door
contractie als gevolg van coniciteit) en achter (door groutdrukken) het schild optreden. Het
type boormachine (slurry schild of EPB schild) is dan niet van belang.

Aangezien 3D spanningspreiding in de onverharde groutzone niet meegenomen wordt, zullen
de gronddeformaties en maaiveldverplaatsingen ten gevolge van staartspleeteffecten in het
algemeen overschat worden. Het 2D model geeft dus een bovengrensbenadering. Vanwege de
beperkte ervaring die is opgedaan met 3D modellen is thans nog niet te zeggen hoe groot de
overschatting van deze effecten is.

4.3.4 Ricbtlijnen voor eindige elementen berekeningen met bet groutmodel.

Het groutdrukmodel maakt gebruik gernaakt van de eindige-elementenmethode, bijvoorbeeld
de programma's DIANA of PLAXIS. De berekeningen kunnen worden uitgevoerd met behulp
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van 2D of 3D modellen. Voor een beschrijving van 3D modellen wordt verwezen naar rappor-
ten [L520-l2], [L520-13] en [L520-l6]. In deze richtlijn wordt alleen een beschrijving gege-
ven van het 2D model.

4.3.4.1 Opbouw van het EEM Model

Hiervoor wordt het volgende aanbevolen:. De afmetingen van het eindige elementen model zijn afhankelijk van de diameter van de
tunnel en de dekking van de grond boven de tunnel.. Omdat de geometrie en de optredende belasting symmetrisch worden aangenomen, kan
worden volstaan met het modelleren van de helft van de tunnel (zie figuur 4.8). De rand-
voorwaarden voor het elementennet zijn als voIgt:. Verticale randen: verhinderde translatie in verticale (y) richting. Horizontale onderrand: verhinderde translatie in horizontale (x) en vertic ale

(y) richting. Tunnelwand ter plaatse van verhinderde translatie in horizontale (x) richting en
verticale rand: rotatie om as loodrecht op elementennet (z). De breedte van het model is afhankelijk van de dekking H en de diameter D van de tunnel,

de grondopbouw en de grondeigenschappen. Wanneer een passieve wrijvingshoek met tan-
gens 1:3- een globalewaarde voor zand, klei en veen -wordt aangehouden, kan de mini-
male breedte worden afgeschat als 3 * (H + D ).. De minimale hoogte van het model wordt aangenomen aan de dekking H vermeerderd met
twee maal de diameter van de tunnel D (hoogte van het model =H + 2D). Zwelgevoelige
lagen onder de tunnel moeten in ieder geval meegenomen worden.. Het is van belang om een toetsing uit te voeren om een beeld te krijgen of het model groot
genoeg is: de randvoorwaarden mogen de relevante uitkornsten niet significant bemvloeden. Bij de berekening wordt gerekend volgens een vlakke vervorrningstoestand, waarbij wordt
verondersteld dat vervorrningen loodrecht op het model gelijk zijn aan nul. Zowel rechthoe-
kige als driehoekige elementen kunnen worden toegepast, waarbij kwadratische elementen
worden aanbevolen. Voor het modelleren van de tunnelwand worden 2 dimensionale kwa-
dratische balkelementen aanbevolen.

4.3.4.2 Fasering van het rekenproces

Het hele boorproces wordt gesimuleerd door het uitvoeren van een gefaseerde berekening:
1. Het aanbrengen van de initiele spanningstoestand;
2. Simulatie van het effect van de coniciteit van de TBM door het aanbrengen van een ring en

het toepassen van een concentrische contractie;
3. Het verwijderen van elementen binnen de tunnel en aanbrengen van groutdrukken op rand

van het boorgat;
4. Het aanbrengen van een tunnellining en het verwijderen van de groutdrukken;
5. Het uitvoeren van een consolidatieberekening (bij aanwezigheid van slecht doorlatende

lagen).

Bij het uitvoeren van deze berekening, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:. De diameter van de TBM-ring is gelijk aan de diameter aan de voorzijde van de TBM,
inc1usief een eventuele oversnijdingsrand. De grootte van de contractie in fase twee is zoda-
nig dat na deze fase de diameter van de ring gelijk is aan de buitendiameter aan de achter-
zijde van de TBM. Het gewicht van de ring dient zodanig gekozen te worden dat het totale
gewicht van de ring gelijk is aan het totale gewicht van de TBM.. Het verharden van het grout tot een sterkte gelijk aan die van de grond verloopt sneller dan
het consolidatieproces in klei en veen. Daarom dient in fase twee en drie voor deze lagen
ongedraineerd gedrag aangehouden te worden. Voor zand kan gedraineerd gedrag aange-
houden worden, daar het materiaal zich relatief snel aanpast aan spanningsveranderingen.
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De berekening kan worden uitgevoerd met behulp van effectieve spanningen en totaalspannin-
gen. Bij het uitvoeren van een berekening met effectieve spanningen, moet in fase 2 een 'effec-
tieve' groutdruk worden aangebracht en moet in fase 3 de waterspanning op de tunnelwand
worden aangebracht.

4.3.4.3 Interactie tunnelwand en omliggende grond

Het modelleren van de interactie tussen de tunnelwand en de omliggende grondlagen in reken-
fase vraagt nadere aandacht. De grenslaag tussen de tunnel en grond kan tussen twee uitersten
worden gemodelleerd: volledige aanhechting ("no-slip" of "bond") of volledig glad ("slip").

Bij het "no-slip" model wordt uitgegaan van perfecte aanhechtingen tussen grond en tunnel-
wand, waardoor zich schuifspanningen tussen tunnel en grand kunnen ontwikkelen.

In het slipmodel kan geen schuifspanning tussen grand en tunnelwand worden overgedragen.
Dit zalleiden tot een reductie van de korrelspanningen aan de onderzijde van de tunnel.

4.3.4.4 Materiaalmodellen en -parameters

Uit veldmetingen blijkt, dat de vervormingen rond de TBM relatief snel optreden.
De klei- en veenlagen zullen zich daarom ongedraineerd gedragen. Bij beperkte maaiveldzak-
kingen (maximaal enkele centimeters) zullen de rekken van de grand rondom de tunnel
beperkt blijven (e < 1%). Het gedrag van de grondlagen zal daardoor worden gedornineerd
door elastisch materiaalgedrag. De elasticiteitsmodulus E is daarom een belangrijke invoerpa-
rameter.

Voor het bepalen van de in te voeren elasticiteitsmodulus E moet rekening worden gehouden
met het belastingpad (bij ontlasting gedraagt de grond zich stijver dan bij belasting) en het rek-
niveau (bij kleine rekken gedraagt grond zich stijver dan bij grote rekken). Het exacte belas-
tingpad en rekniveau is hoofdzakelijk afhankelijk van de aangebrachte groutdruk(verdeling).
Bij het gebruik van een Mohr-Coulomb model met een constante stijfheid moet een equivalen-
te elasticiteitsmodulus E expliciet worden bepaald en ingevoerd. Er kan ook gebruik worden
gemaakt van meer geavanceerde modellen, zoals het Hardening Soil Model in PLAXIS, waar-
bij voor belasting en ontlasting verschillende stijfheden kunnen worden ingevoerd, en waarbij
het programma zelf een hogere stijfheid toepast bij kleine rekken. Het controleren door de
gebruiker van het materiaal model, door het analyseren van de berekende spanningspaden,
wordt sterk aanbevolen.

Het groutdrukmodel, dat hier wordt beschreven, richt zich op de spanningen en vervorrningen,
die in de grond ontstaan en richt zich niet op een nauwkeurige beschrijving van het gedrag van
de tunnelwand. Voor het modelleren van de tunnelwand in de rekenfase 3 en 4 kan worden
volstaan met een lineair-elastisch materiaalmodel.

Voor richtlijnen voor het bepalen van de karakteristieke waarde voor de grondparameters
wordt verwezen naar paragraaf 3.3.2.

De te gebruiken groutdruk dient van tevoren bekend te zijn. Bij het varieren van de groutdruk
worden de grootste verschillen gevonden in vergelijking tot variaties van andere parameters.
Met name wanneer de groutdruk tevoren niet bekend is, zal er een gevoeligheidsanalyse moo-
ten worden uitgevoerd, welke beschreven staat in paragraaf 3.2.7.

4.3.4.5 Invoer groutdrukken

De in te voeren groutdrukverdeling vormt een dominante invoerparameter (zie ook hoofdstuk
3, paragraaf 3.2.7). De heersende groutdruk is afhankelijk van de wijze waarop gemjecteerd
wordt en de samenstelling van het groutmengsel. Tijdens de ontwerpfase zijn deze gegevens
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vaak nog niet bekend. Het verdient daarom aanbeveling om een aantal cases door te rekenen.
In tabel 4.1 is een aantal cases vermeld met de toe te passen groutdruk, waarbij steeds een line-
air verloop van de druk met diepte is aangenomen.

Tabel 4.1 - Cases - Aanbrengen van groutdrukken.

Case 1
Deze case geldt voor een situatie, waarin het grout wordt ge'injecteerd door een groot aantal
spuitmonden die gelijkmatig rondom de tunnel verdeeld zijn. Tevens wordt een relatief vloei-
baar groutmengsel toegepast. In dat geval is de druk gradient in het grout gelijk aan het volu-
megewicht (circa 20 kN/m3). In deze case is groutdruk aan de bovenzijde gelijk aan de heers-
ende initiele grondspanning (waterdruk + verticale korrelspanning).

Dit drukverloop zal doorgaans leiden tot het staand ovaliseren van de lining, met hoge buigen-
de momenten en hoge normaalkrachten. Tevens ontstaat er een grote verticale, opwaarts
gerichte, verplaatsing van de tunnelwand. [L520 - 25]

Case 2
In afwijking tot case 1 wordt hier een minder hoog druk niveau gekozen. De ovalisatie en
momentenverloop zullen ongeveer hetzelfde zijn, de normaal krachten in de lining worden
echter lager. Tevens wordt de verticale verplaatsing van de tunnelwand beperkt.

Case 3
In deze case wordt als aanname alleen aan de bovenzijde ge'injecteerd met een minder vloei-
baar groutmengsel. Bij de stroming van boven naar onder door de staartspleet treden drukver-
liezen op, hierdoor zal de gradient lager zijn dan het volumegewicht.
De groutdruk aan de bovenzijde is gelijk aan de totale initiele spanning. Deze situatie zallei-
den tot een liggende ovalisatie gecombineerd met een laag normaalkrachten niveau. Doordat
de grond onder de tunnel zwelt in de vloeibare groutfase, is de vertic ale verplaatsing van de
tunnel gering.

Case 4
Deze case is gelijk aan case 3, met dien verstande dat de groutdruk aan de bovenzijde geredu-
ceerd wordt tot de groutdruk, vermeerderd met 50 procent van de initiele verticale korreldruk.

4.3.4.6 Tijdsafhankelijke effecten

Korteduur effecten
Tijdens het passeren van de TBM zijn met name korteduur effecten van belang. De grond zal
ongedraineerd en volumebestendig reageren, waardoor de spanningstoestand ter plaatse van de
staartspleet niet resulteert in samendrukking of zwel van de ondergrond. Goed doorlatende
gronden, zoals zand en grind, vertonen gedraineerd gedrag. De vervorrningen treden daar dan
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ook vrijwel direkt op.

In zand kan dilatantie een rol spelen. Dilatantie wordt pas waargenomen nadat de grond plas-
tisch is vervormd, hetgeen in geval van een boortunnel slechts in een zeer klein gebied
optreedt. Deze volumetoename kan in het model worden meegenomen door de dilatantiehoek
op te geven.

Langeduur effecten
Onder de langeduureffecten worden de effecten verstaan die zich na de passage van de TBM
afspelen, te weten consolidatie, kruip en relaxatie.

Consolidatie betreft het afstromen van de wateroverspanningen die veroorzaakt zijn door de
spanningsveranderingen. De wateroverspanningen worden hierbij overgedragen op het korrel-
skelet. Omdat dit samendrukbaar is, gaat dit proces gepaard met volumeveranderingen, zoals
samendmkking of zwel. De snelheid waarmee dit proces optreedt, is afbankelijk van de doorla-
tendheid van de grond.

Consolidatie kan meegenomen worden in de berekening door, volgend op de ongedraineerde
korteduur situatie (fase 3), een fase toe te voegen, waarin een gedraineerde berekening of een
consolidatieberekening uitgevoerd wordt.

Andere tijdsafbankelijke effecten zijn kruip (ook wel secundaire samendmkking) en span-
ningsrelaxatie. Kruip kan zowel optreden in granulaire als cohesieve grondlagen. Kruip of
secundaire samendmkking is een vervorming die optreedt onder gelijkblijvende effectieve
spanning, er is dus geen sprake van het dissiperen van waterover- of onder-spanningen. Door
(spannings)relaxatie bestaat de mogelijkheid dat de boogwerking in de tijd zal afnemen en
daardoor de belastingen op de tunnellining en gronddeformaties in de tijd toenemen.
Spanningsrelaxatie zal in cohesief materiaal, door de geringe grondstijfheid, over het algemeen
van minder belang zijn dan in granulair materiaal. De deformaties die het gevolg zijn van kruip
kunnen echter niet verwaarloosd worden. In de berekeningen kan het kruipaandeel meegeno-
men worden door de stijfheidsparameters in fase 5 te reduceren of door een kmipberekening
met een kruipmodel.

4.3.5 Vergelijking groutdrukmodel met Duddeck-methode

Door de commissie L520 zijn voorbeeld berekeningen uitgewerkt, waarbij het groutdruk
model is toegepast [Lit. L520-2l]. Hiervoor zijn twee homogene grondprofielen gebmikt
(1 zand-profiel en 1 klei-profiel) met E-modulus toenemend met diepte. Verder is uitgegaan
van een diep gelegen tunnel (dekking gelijk aan twee maal de tunneldiameter) in zanden en
een ondiep gelegen tunnel (dekking van een maal de tunneldiameter) in klei. De resultaten van
deze berekeningen zijn vergeleken met resultaten, waarbij het Duddeck-model (zie paragraaf
4.5.3.1.2) is gebmikt.

De vergelijking beperkt zich tot de onderdelen belasting en ondersteuning. De consequenties
voor het lining ontwerp (normaal-, dwarskrachten en momenten). In het volgende zijn de alge-
meen geldende conc1usies weergegeven. Voor specifieke verschillen, op grond van parameter
keuzes, etcetera wordt verwezen naar het rapport van de deelcommissie [L500 - 21].

Belasting
De belastingen berekend volgens Duddeck wijken af van hetgeen in een groutdmkmodel wordt
gevonden in de volgende aspecten:. De belastingen volgens Duddeck zijn vrijwel gelijk aan de grondbelasting, waarbij

Duddeck de gronddruk op tunnel-as niveau als uitgangspunt neemt. Dit resulteert erin dat
de belastingen over de bovenste 1800 van de tunnel gelijk zijn aan de initiele grondbelas-
ting en gespiegeld zijn over de onderste 1800 van de tunnel. Doordat de Duddeck-belastin-
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gen symmetrisch zijn ten opzichte van de horizontale as door het hart van de tunnel worden
de grondbelastingen aan de onderzijde onderschat. De invloed van opdrijven en ovaliseren
en de grootte van de groutdruk komen niet tot uitdrukking in de Duddeck-belastingen.. De uiteindelijke radiale belasting op een tunnel berekend met het groutdrukmodel is in
grote lijnen vrijwel gelijk aan de opgelegde groutdruk tijdens het passeren van de staart-
spleet. Door opdrijven neemt echter de belasting aan de onderzijde van de tunnel af. De
gesommeerde belasting berekend met een Duddeck-benadering is derhalve lager dan de
belasting volgens het groutdruk model, voor gedraineerd grondgedrag zowel in zand als in
klei. Wanneer de groutdruk aan de bovenzijde van de tunnel evenwicht maakt met de
gronddruk en er wordt uitgegaan van een effectieve gradient van 10 kN/m3 in het grout en
een Ko-waarde van minder dan 1,0, is de groutbelasting altijd groter dan de initiele grond-
druk.. De tangentiele belasting volgens Duddeck is vrijwel gelijk aan de neutrale tangentiele
grondbelasting, waarbij met het groutdrukmodel eveneens een duidelijk afwijkend beeld
wordt berekenend in de tangentiele belasting. De tangentiele belasting is overigens van
minder belang voor detunnellining.. Voor ongedraineerd grondgedrag voIgt uit het groutdrukmodel rondom de tunnel vergelijk-
bare (gesommeerde) radiale belastingen als verkregen volgens Duddeck. In de eindsituatie
wordt door het opdrijfeffect de belasting in het groutdrukmodel een stuk lager.. De radiale belasting volgens Duddeck is altijd lager aan de zijkant dan aan de boven- en
onderkant, waardoor de tunnelliggend zal ovaliseren. Bij het groutdrukmodel hoeft dit niet
het geval te zijn. Als met een effectieve groutdrukgradient van 10 kN/m3 gerekend wordt,
zoals tot nu toe is aangehouden, zal de radiale belasting aan de zijkant hoger zijn dan aan
de boven- en onderkant. Dit zou staand ovaliseren tot gevolg hebben. In de praktijk komen
echter lagere groutdrukgradienten voor, waardoor juist weer liggend ovaliseren kan optre-
den. In dat geval wordt een betere overeenkomst met de resultaten van het Duddeck-model
gevonden.

Ondersteuning
Voorde beddingsconstantenvolgens Duddeck geldt het volgende:. Voor het geval van een ondiepe tunnel is bij een tophoek van ()Otot 45° geen ondersteuning

aanwezig. Vervolgens wordt een veerconstante gevonden als functie van de elasticiteitsmo-
dulus van de grond E en straal van de tunnel R, volgens: k =ex EIR. Voor een diep gelegen
tunnel is ook de tophoek ondersteund en is de veerconstante de helft van de veerconstante
van een ondiep gelegen tunnel. Bij een toename van de E-modulus met diepte zal ook de
beddingsconstante in gelijke mate toenemen met de diepte.. Met name in klei lijkt de Duddeck-benadering qua orde van grootte redelijk overeen te
komen met het groutmodel. Voor een ondiepe tunnellijken de Duddeck beddingsconstanten
aan de hoge kant te liggen.. Voor het zandprofiel is het moeilijker om een duidelijke trend te ontdekken. Het lijkt dat
voor een diep gelegen tunnel de beddingsconstanten over de bovenste 90° lager zijn in een
continuum-groutrnodel dan voor het Duddeck model, terwijl over de onderste 90° het
omgekeerde het geval is.

4.4 Predictie van schade aan gebouwen

4.4.1 Aigemeen

Bij ondergronds bouwen bestaat de kans, dat er schade ontstaat aan in de omgeving aanwezige
constructies als gevolg van het bouwproces. Voor leidingen en wegen kan voor de toetsing
veelal de berekende "groene weide" maaiveldzakking worden getoetst aan de reeds beschikba-
re ontwerpnormen en richtlijnen voor dergelijke constructies. Bestaande bebouwing vormt
hierop een uitzondering, omdat het vervormingsbeeld als gevolg van het bouwproces van een
boortunnel en de respons van debebouwing niet zonder meer met bestaande regelgeving is
afgedekt.
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In hoofdstuk 2 zijn de factoren omschreven, die het optreden van schade aan gebouwen kun-
nen beYnvloedenBij het bepalen van de mogelijke schade ten gevolge van van het tunnelproces
spelen de wijze van funderen, de geometrie van het gebouw en de eigenschappen/conditie van
het gebouw een voomame rol. Tevens zijn schade-categorieen opgesteld.

In paragraaf 4.4.3 wordt een stappenplan omschreven, waarmee de mogelijke schade aan een
gebouw kan worden bepaald. Wanneer de schade is gekwantificeerd, kan het resultaat worden
getoetst aan de criteria, die in hoofdstuk 2 zijn gegeven.

4.4.2 Fasering bij scbadepredicties

Voor het afschatten van de te verwachten schade aan belendingen tengevolge van de vervor-
mingen door het dichtstbijzijnde bouwproces zijn in de ontwerpfase rekenmodellen vereist, die
zowel de verwachte grondvervormingen kunnen voorspellen als ook de daardoor te verwach-
ten schade in de constructie. Voor de methodieken ter bepaling van de schade kunnen drie
fasen worden onderscheiden. Er wordt hierbij van "grof naar fijn" gewerkt.
Deze methodiek is vooral van toepassing voor funderingen op staal. Voor funderingen op palen
wordt verwezen naar [L520-02]

Fase 1: Respons van de constmctie op bet 'maagdelijke' vervormingsveld
Eerst wordt analytisch of numeriek de zettingstrog ten gevolge van het tunnelproces bepaald,
waarbij de aanwezigheid van de bebouwing wordt verwaarloosd. Vervolgens wordt het aldus
bepaalde "groene weide" vervormingsveld als een extra "belasting" op het gebouw aange-
bracht. Het gebouw wordt hierbij geschernatiseerd, als bestaande uit de elementen van de
hoofddraagconstructie, waarbij de conditie van het gebouw vooralsnog buiten beschouwing
blijft (gebouw verkeert in goede staat).

De onderdelen van de constructie worden in een 2D-beschouwing op hun respons op de opge-
legde vervormingen, dat wi! zeggen op de interne krachts-en vervormingsverdelingen van de
constructie beoordeeld. Het resultaat van de gehele exercitie is dat een beeld ontstaat van de te
verwachten schade. Hiermee wordt een eerste afschatting gemaakt van de schadeomvang. am
de resultaten in fase 1 te kunnen bepalen dienen te stappen worden doorlopen zoals beschreven
in paragrafen4.5.3 tlm 4.5.8.

Fase 2: Bijstellen resultaten fase 1 onder invloed van de conditie van bet gebouw
De resultaten uit fase 1 moeten worden gecombineerd met de resultaten over de huidige condi-
tie van de panden. Bouwkundig onderzoek van de belending moet uitwijzen, welke vervormin-
gen de belending in haar historie reeds heeft ondergaan. Deze vervormingen dienen bij de
berekende vervormingen te worden opgeteld alvorens deze worden getoetst tegen de bij de
schadeklasse behorende vervormingseis. Ook kan ervoor worden gekozen om uit te gaan van
een ongunstiger schade klasse.
In verband met funderingsgebreken zou onvoorzienbare schade ten gevolge van de opgelegde
vervormingen kunnen worden veroorzaakt. Bovendien bestaat de kans, dat de bijkomende ver-
vormingen zich in de bestaande scheuren gaan concentreren. Dan ontstaat een gering aantal
grote scheuren, die rninder acceptabel zijn dan het optreden van vele kleine scheurtjes.

Fase 3: Gedetailleerde analyse van kritieke panden
Op basis van de resultaten uit fase 1 en 2 wordt een selectie gemaakt van de gebouwen die
geen verdere aandacht behoeven en van de nader te beoordelen knelpunten.
De gebouwen die in de categorie knelpunten vallen, kunnen vervolgens een meer gedetailleer-
de analyse ondergaan, met gebruikmaking van de modellering van het 3D-gedrag van het
gebouw en de interactieprocessen tussen grond, fundering en gebouw.
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4.4.3 Stappenplan voor schadepredicties

Stap 1 -'groene weide' vervormingsveld
Bij de voorspelling van de 'groene weide' grondvervonningen (horizontale en vertikale vervor-
mingen op funderingsniveau) kunnen de berekeningsmethodieken zoals beschreven in para-
graaf 4.2 worden toegepast. Hierbij dient de breedte van het invloedsgebied begrensd door de
1 millimeter zettingslijn te worden berekend. Vervolgens wordt het buigpunt i van de zettings-
trog bepaald, zijnde de splitsingspunt tussen de zogenaarnde opbuigende (Eng: hogging) en
doorbuigende (Eng: sagging) zone (zie figuur 4.7).

1 mm grenslijn

Invloedsgebied

Zettingsverloop op

funderingsniveau in

"groene weide"

situatie

1 mm grenslijn

buigpunt i
maximale helling)(punt van

<It
Opbuigzone

.. .. .-
Opbuigzone

.. ..
Doorbuigzone

Figuur 4.7 "Groene Weide" vervormingen.

Stap 2 - Projectie "maagdelijk terrein" vervormingen op gebouwlocatie
Eerst worden de draagelementen van de constructie (lengte, hoogte, massieve muur resp. met
openingen verzwakte muur) geschematiseerd. De geometrie van de constructie wordt vervol-
gens geprojecteerd in het voorspelde "groene weide" -invloedsgebied, waarbij alleen het
gedeelte van de constructie binnen de 1 millimeter lijn wordt beschouwd). Het gebouw wordt
gesplitst in een gedeelte gelegen in de opbuigzone en een gedeelte in de doorbuig-zone, waar-
bij het buigpunt i als scheiding tussen de twee zones fungeert. Ten slotte wordt de verhouding
tussen lengte en hoogte voor de gebouw-gedeeltes in de beide zones bepaald (zie figuur 4.8).
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Figuur 4.8 Projectie van de gebouwlocatie op "groene weide" vervormingen.

Stap 3 -Schadeparameter voor verticale vervormingen
Na stap 2 wordt de relatieve hoekverdraaiing ~ van het gebouw bepaald uit de "groene weide"
zettingstrog voor de opbuig-zone en de doorbuigzone. De relatieve hoekverdraaiing is een
maat voor de verticale versehilzettingen en de krommingen, die de "groene weide" zettingen
ter plaatse van het gebouw veroorzaken en dient als sehadeparameter voor de invloed van ver-
tieale grondvervormingen (zie figuur 4.9).

relatieve hoekverdraaiing in
doorbuigzone I

l30pbuiging = p-co
Lopbuiging

Starre rotatie van het gebouw (co)
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de tangent aan de zettingslijn

I !

ZettingSversch~""", ~ !

tussenbegin. ..>::: i

en eindpunt """
!

van het gebouw """
f

'..
!

"" 1

Figuur 4.9 Bepaling relatieve hoekverdraaiing.
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Stap 4 -Schadeparameter voor horizontale grondvervormingen
Bepalingvan de opgelegdehorizontale rek van het gebouw; zijnde de horizontale verschilver-
vonningen gedeeld door de lengte van het gebouw in de zone (zie figuur 4.10).

Bepaling horizontale rek in opbuig zone uit horizontale grondvervormingen
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Figuur 4.10 Bepaling horizontale rek.

Stap 5 -Bepaling schadeklasse
Uit de ontwerpdiagrarmnen voor metselwerkbouwmuren en metselwerkgevels (zie hoofdstuk
2) kan met behulp van de parameters UH, relatieve hoekverdraaiing en horizontale rek de
schadeklasse voor het bouwwerk worden bepaald.

Samenvatting stappen 1 tlrn 5
In figuur 4.11 zijn de stappen 1 t/m 5 van fase 1 samengevat door middel van een stroomschema.

Stap 1: predictie "groene weide" vervormingen

Stap 2: Bepaling L/H-verhouding van

gebouwgedeeltes in opbuig- resp. doorbuigzone

Stap 3: Bepaling relatieve hoekverdraaiing van

gebouwgedeeltes in opbuig- resp. doorbuigzone
tgv vertica1e grondvervormingen

Stap 4: Bepaling horizontale rek tgv horizontale

grondvervormingen

Stap 5: Bepaling schadeklasse uit ontwerpdia-

grammen

Figuur 4.11 - Stroomschema stappenplan.

LSOO Toetsingsrichtlijn voor het ontwerp van boortunnels voor weg- en railinfrastructuur 97



Nadat het stappenplan, zoals in figuur 4.11 is weergegeven, is doorlopen, dienen fasen 2 en 3
te worden beschouwd.

4.4.4 Bepaling van de schadeklasse: ontwerpdiagrammen

4.4.4.1 Algemeen

De schadeklasse kan uit de berekende vervormingen worden afgeleid via onderstaande relaties
voor metselwerkmuren en voor metselwerkgevels.

4.4.4.2 Metselwerkmuren

De onderstaande ontwerpdiagrammen, figuren 4.12 tot en met 4.15, voor metselwerkmuren
zijn gebaseerd op een eenvoudig analytisch balkmodel voor het gebouw in combinatie met
empirie. Onderscheid is gemaakt in de opbuig-zone, waar het gebouw een opwaartse krom-
ming ondergaat, en de doorbuigzone, waar het gebouw een neerwaartse kromming ondergaat.
Het verschil in beoordeling voor beide zones is overigens gering, zolang er geen horizontale
grondvervormingen verwacht worden. In de opbuig zone kan er wel horizontale rek optreden
in het gebouw. Daarom zijn voor deze zone twee diagrammen voor verschillende waarden voor
de horizontale rek (0.5 % en 1 %) en voor verschillende UH-waarden (L = lengte van het
gebouw in de opbouw of doorbuig zone, H =hoogte van het gebouw).
In de diagrammen kan bij de berekende relatieve rotatie en de UH waarde de waarde op de X-
as worden afgelezen, die bepalend is voor de schade klasse. De waarde op de X-as ("totale
rek") is overigens geen invoerpararneter.
Bij het opstellen van de diagrammen zijn twee belangrijke aannamen gedaan:. Het gebouw voIgt ongeacht zijn stijfheid de grondverplaatsingen (verticaal en horizontaal)

volledig. Dit is een conservatieve aanname.. Het gebouw is als massieve balk gemodelleerd. De diagrammen zijn daarom alleen van toe-
passing voor massieve metselwerkmuren.
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Figuur 4.12 Ontwerpdiagram massieve metselwerkmuur, opbuigzone, geen horizontale rek.
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Figuur 4.13 Ontwerpdiagram massieve metselwerkmuur, doorbuigzone, geen horizontale rek.
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Figuur 4.14 Ontwerpdiagram massieve metselwerkmuur, opbuigzone, horizontale rek 0,5 %.
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DOORBUIGINGS ZONE (met horizontale rek 1,OE-3)
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Figuur 4.15 Ontwerpdiagram massieve metse1werkmuur, opbuigzone, horizontale rek 1 %.

4.4.4.3 Metselwerkgevels
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Metselwerkgevels, die verzwakt zijn door deuren en ramen, zijn gevoeliger voor schade dan de
hiervoor beschreven massieve metselwerkmuren. Als aanvulling op de ontwerpdiagrammen
voor massieve metselwerkmuren zijn ook richtlijnen voor de bepaling van de schadeklasse
voor metselwerkgevels met raam- en deuropeningen opgesteld, zie [L540-0 1]. Hierbij is een
voorbeeld gevel in de binnenstad verondersteld, zie figuur 4.16. Een lengte/hoogte verhouding
van 1,4 is aangenomen in de opbuig en doorbuig zone voor deze voorbeeld metselwerkgevel.
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Figuur 4.16 Voorbee1dgeve1in de binnenstad, gebruikt voor afleiding van de schadeklasse.
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Het gedrag van de metselwerkgevel tengevolge van de opgelegde grondvervormingen vertoont
een sterk niet-lineair gedrag, waarbij sprake is van een omslagpunt. Een relatieve rotatie bene-
den dit omslagpunt leidt nauwelijks tot scheurvorming (scheurwijdten rondom de raam- en
deuropeningen kleiner dan ongeveer 1 millimeter), ofwel schadeklasse 1 (zie tabe12A). Bij
een relatieve rotatie boven het omslagpunt neemt de scheurwijdte direct fors toe, waardoor de
schade in klasse 3 valt. De oorzaak voor deze snelle overgang is het feit, dat de geringe scheur-
vorming tussen de ramen en deuren zich geleidelijk voortplant, tot bij het omslagpunt een over
de hoogte van de gevel doorlopende scheur is ontstaan, die tot de grote, totale scheurwijdte
leidt (zie figuur 4.17).
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Figuur 4.17 Berekende toenemende vervorming van de metselwerkgevel met toenemende relatieve rotatie.

Ook hier is weer de conservatieve aanname gedaan, dat de horizontale gronddeformatie volle-
dig aan de gevel wordt overgedragen. Voor de verticale gronddeformaties zijn twee situaties
geanalyseerd: een met interactie tussen grond en constructie en een waarbij het gebouw de
maaiveldzakking geheel voIgt.

De resultaten zijn als voIgt (tabe14.3):

Tabe14.3; schadeklassebepaling voor metselwerkgevels (indicatief).
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De resultaten voor de doorbuigzone zijn vrijwel identiek.

Uiteraard hebben de eigenschappen van het gebouw en van de constructiematerialen een sterke
invloed op de waarden in tabel 2.5:. de invloed van de stijfheid van het metselwerk is gering.. de invloed van de treksterkte van het metselwerk is groot. In de onderbouwende berekenin-

gen bij tabel 2.5 is een treksterkte van 0,3 N/mm2 aangehouden. Halvering of verdubbeling
van deze waarde leidt tot verlaging respectievelijk verhoging van de "toelaatbare" relatieve
rotatie met 30 a 40 %.. Er zijn drie verschillende waarden voor de breukenergie beschouwd, leidend tot een meer
plastisch of een meer bros gedrag na scheurvorming. Variatie van deze parameter binnen
realistische grenzen geeft een variatie van zo'n 20% op de "toelaatbare" relatieve rotatie.
Uiteraard geeft een bros gedrag de meest ongunstige waarde.

4.5 TUNNEL CONSTRUCTIE

4.5.1 Inleiding

In dit hoofstuk wordt de tunnelconstructie behandeld. Uitgegaan wordt van een tunnelwand
bestaande uit betonnen segmenten.

De segmenten worden in een zogenaamd 'halfsteens verband' geplaatst om de samenwerking
tussen de ringen te vergroten. Via langs- en ringvoegen tussen de segmenten worden krachten
en momenten overgedragen (zie figuur 4.18).
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Figuur 4.18 Voorbeeld tunnelsegment: Tweede Heinenoord Tunnel.

De krachtsoverdracht in de langsvoeg vindt doorgaans plaats door contact en wrijving via een
vlakke voeg met gereduceerde hoogte. De krachtsoverdracht in de ringvoeg vindt vaak gecon-
centreerd plaats via voegplaatjes van bijvoorbeeld triplex en verloopt eveneens door contact en
wrijving. Aan de nokken die in ringvoegen worden aangetroffen wordt naast een montagefunc-
tie bij grotere afmeting en wapening ook bewust een constructieve functie toegekend (deuvel-
werking).

Bij de krachtswerking worden de krachten in - en tussen de segmenten onderscheiden.
Wanneer de krachten tussen de segmenten geconcentreerd worden overgebracht via vijzelplaat-
jes en/of nokken wordt gesproken van koppelkrachten.

Bij de vervormingen wordt onderscheid gemaakt tussen de globale verplaatsing van de tunnel-
as, de relatieve verplaatsingen van de tunnelwand ten opzichte van de tunnelas (ook wel aange-
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duid met ovalisatie) en de relatieve verschuivingen tussen de segmenten ter plaatse van de
langs- en dwarsvoegen.

Grond levert zowel de ondersteuning van de tunnel als ook de belangrijkste belasting op de
tunnel. De tijdsathankelijke grondeigenschappen bepalen in combinatie met het gefaseerde
bouwproces de vervorming van en de krachtswerking in de tunnel. Een integrale modellering
van grond en constructie gedurende de bouwfase en daarop volgende gebruiksfase verdient
daarom de voorkeur. Om praktische en traditionele redenen wordt in de praktijk veelal voor
een ontkoppelde aanpak gekozen.

Gewoonlijk worden ontwerpmodellen gecategoriseerd in de groepen "Ringwerking" en
"Liggerwerking". Voor bepaalde aspecten van liggerwerking en voor de analyse van montage-
spanningen worden daarnaast ook "Integrale 3D Modellen" toegepast, waarmee ook de inter-
actie tussen ring- en liggerwerking kan worden beschreven.

"Ringwerking" verwijst naar het gedrag van de tunneldoorsnede bij con-
stante condities in axiale richting, onder aanname van verwaarloosbare
montage-effecten. Dergelijke modellen bestaan uit een of twee ringen. De
grond wordt alleen in het vlak van de doorsnede gemodelleerd.

"Liggerwerking" verwijst naar het gedrag van de tunnelbuis onder
invloed van in axiale richting veranderende condities. Dergelijke model-
len bestaan per defrnitie uit meerdere ringen. De grond wordt ook in de
richting van de tunnelas gemodelleerd.

In de volgende paragrafen worden ringwerking en liggerwerking nader beschouwd, nadat in
paragraaf 4.5.2. eerst een overzicht van beperkingen en aannames is gegeven.

4.5.2 Randvoorwaarden

In deze paragraaf wordt puntsgewijs aangeduid welke impliciete beperkingen en geaccepteerde
aannames bekend worden verondersteld bij de bespreking van de modellen voor ring- en lig-
gerwerking in de volgende paragrafen. Deze aannames zijn met name gebaseerd op de gelden-
de inzichten en het ontwerp van de Tweede Heinenoordtunnnel. Wellicht ten overvloede wordt
opgemerkt dat van de hier gegeven aannames bij specifieke ontwerpen uiteraard op gegronde
redenen kan of soms zelfs moet worden afgeweken.

Voegen. Vijzelplaten van viskeus kaubit hebben geen blijvende sterkte en stijtheid; Kaubit wordt
door de vijzelkrachten nagenoeg weggedrukt, waardoor kracht via beton op beton contact
wordt overgedragen.. Vijzelplaten van triplex en andere geconditioneerde materialen hebben blijvende sterkte en
stijtheid; de plaatjes behouden een relevante restdikte waardoor normaa1kracht ter plaatse
van de plaatjes wordt ingeleid. Verder wordt vooralsnog blijvende duurzaarnheid van het
voegmateriaal verondersteld. Hierbij wordt aangenomen, dat onder permanente druk er
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geen vochtuitwisseling en rottingsproces plaatsvindt.. Dwarskracht wordt grotendeels overgedragen via wrijving (betonlbeton of
beton/triplex/beton), met een gemiddelde wrijvingscoefficient van ongeveer 0,4.. De deuvelwerking en treksterkte van bouten is verwaarloosbaar.. Constructieve deuvels leveren vanwege een grote speling in tangentiele richting alleen
krachten in radiale richting, nadat de speling in radiale richting is overwonnen.
Deuvelwerking door montagenokken wordt verwaarloosd.

Beton. Het beton wordt lineair elastisch verondersteld. Het effect van kruip wordt in rekening
gebracht door middel van een gereduceerde stijfheid.

Ringwerking-Balkenmodel (zie paragraaf 4.5.3.4.1). In balkenmodellen worden voor ringwerking per definitie alleen radiale spanningen en
daarop gebaseerde krachten en momenten meegenomen.. Bij beperkte normaalkracht en afwezigheid van constructieve deuvels wordt geen samen-
werking tussen tunnelringen aangenomen. Dat leidt tot een enkelrings model.. Bij een dubbelrings model wordt vanwege grotere normaalkracht in de ringvoeg een over-
dracht van koppelkrachten verondersteld ter plaatse van voegplaatjes en/of nokken. Deze
overdracht wordt gemodelleerd door translatieveren. De koppelkrachten via nokken worden
sorns begrensd door de bezwijkcapaciteit van de nok. De koppelkrachten via voegplaatjes
worden doorgaans niet begrensd (geen slip). Nokken kunnen via deuvelwerking alleen
radiale krachten overdragen, de eventueel via vulmateriaal overgebrachte tangentiele krach-
ten worden verwaarloosd. Voegplaatjes kunnen via wrijving ook tangentiele krachten over-
dragen.. Wanneer de langsvoegen expliciet zijn gemodelleerd, wordt het effect van krachtsinleiding
en gaping vertaald naar een equivalente, van de tangentiele kracht afhankelijke, rotatiestijf-
heid. Verder wordt doorgaans verondersteld dat geen slip zal optreden.. Wanneer langsvoegen niet expliciet zijn gemodelleerd, wordt doorgaans gebruik gemaakt
van een gereduceerde equivalente buigstijfheid (Eeq =0,7 E).

Ringwerking 3D-model (zie paragraaf 4.5.3.4.2). Alle spanningscomponenten en daarop gebaseerde krachten en momenten worden meege-
nomen. Dat wi! zeggen dat ook de effecten van buiging in axiale richting, de effecten van
wringende momenten in de wand en het verloop van alle grootheden in axiale richting wor-
den meegenomen.. Onder aanname van constante condities in axiale richting wordt in axiale richting ter plaatse
van het segmentrnidden vanwege symmetrie een vlakke doorsnede aangenomen, waarop
ook de axiale normaalkracht wordt aangebracht.. De samenwerking tussen segmenten in vlakke langs- en ringvoegen wordt onder normale
omstandigheden verzorgd door contact en wrijving en is daarmee impliciet afhankelijk van
de normaalspanning in de contactzones. Het effect van slip, gaping en krachtsinleiding in
de voegen wordt dus meegenomen.. Bij de gebruikelijke dimensionering van de kom, met veel ruimte in tangentiele richting,
kunnen nokken via deuvelwerking alleen radiale krachten overdragen. De eventueel via
vulmateriaal overgebrachte tangentiele krachten worden verwaarloosd. Voegplaatjes kunnen
via wrijving ook tangentiele krachten en torsie-momenten overdragen. De eventuele
schuifstijfheid van voegplaatjes wordt meegenomen, afhankelijk van de materiaaleigen-
schappen. Nokken worden daarentegen oneindig stijf verondersteld (direct aanliggen).. De invloed van de sluitsteen op de krachtsverdeling wordt bij de analyse van ringwerking
door belasting uit grout en grond meestal verwaarloosd.

Liggerwerking Balken-model (zie paragraaf 4.5.4.2). AIleen axiale spanningen en daarop gebaseerde krachten en momenten worden meegeno-
men (geen ringspanningen).
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. Doorsneden welven niet en ovaliseren niet. De invloed van welving wordt in rekening
gebracht door rniddel van een van de doorsnedevorm afhankelijke schuifstijfheid.. De verplaatsing van de balkas wordt gerelateerd aan de verplaatsing van de "zijkant" van
de doorsnede (dus niet aan de gerniddelde verplaatsing).. Langsvoegen worden niet gemodelleerd.. Voeggaping in de ringvoeg wordt vertaald naar equivalente verdeelde scheurvorrning in de
balk.. Effecten van krachtsinleiding, stijfheid van het voegmateriaal, worden vertaald naar reduc-
tie van buig- en schuifstijfheid van de balk.

. Wrijving, slip en deuvelwerking in de ringvoeg worden in de regel discreet tussen de ringen
gemodelleerd.

Liggerwerking 3D-model (zie paragraaf 4.5.4.2). Alle spanningscomponenten en daarop gebaseerde krachten en momenten worden meege-
nomen. Dat wil zeggen dat ook de effecten van buiging in axiale richting, de effecten van
wringende wandmomenten en welving en het verloop van alle grootheden in axiale richting
worden meegenomen.. De samenwerking tussen segmenten in langs- en ringvoegen wordt onder normale omstan-
digheden verzorgd door contact en wrijving en is daarmee impliciet afhankelijk van de nor-
maalspanning in de contactzones. Het effect van slip, gaping en krachtsinleiding in de voe-
gen wordt dus meegenomen.. Nokken kunnen via deuvelwerking alleen radiale krachten overdragen. Voegplaatjes kunnen
via wrijving ook tangentiele krachten en torsie-momenten overdragen. De eventuele schuif-
stijfheid van voegplaatjes wordt meegenomen, afhankelijk van de materiaaleigenschappen.. De sluitsteen wordt meegenomen bij gefaseerde analyse van montagespanningen.

4.5.3 Ringwerking

4.5.3.1 Inleiding

Bij de analyse van ringwerking kan worden gekozen voor een integrale, continuum modelle-
ring van de lining en de grond of voor een ontkoppelde modellering.

Bij een integrale modellering van lining en grond via eindige elementen kan het grondgedrag
tijdens alle bouw - en gebruiksfasen (ontgraven, montage, eventueel grouten, opdrijven, con-
solideren, omgevingsinvloeden) direct worden gekoppeld aan het tunnel gedrag.

Bij de ontkoppelde modellering werkt de initiele gronddruk als belasting op de tunnel en func-
tioneert de grond bovendien als bedding (verende ondersteuning) voor de lining. Aan deze ont-
koppelde modellering wordt vaak de naam "Duddeck" verbonden, omdat Duddeck [Lit. 4.6]
via analytische beschouwingen aanbevelingen heeft gedaan voor beddingstijfheid en belasting.

Wanneer de aangenomen belasting en bedding worden bepaald uit een voorafgaande conti-
nuum berekening, dan ontstaat een mengvorm. In een continuumberekening worden met een
globale homogene modellering van de constructie eerst de belastingen en de beddingen
bepaald. Daama wordt die belasting en bedding gebruikt bij meer gedetailleerde modelleringen
van een gesegmenteerde tunnel. Deze mengvorm is toepasbaar zolang de globale vervorrnin-
gen van de homogene en gedetailleerde modellering vergelijkbaar zijn.

Het voordeel van deze aanpak ten opzichte van de "Duddeck"-modellering is, dat rekening
wordt gehouden met een gelaagde grondslag, niet-stationair grondgedrag, tijdelijk ongedrai-
neerd gedrag, het werkelijk verloop van initiele spanningen als functie van de diepte en met
veranderingen tijdens het bouwproces.
In de paragraaf 4.5.3.2 wordt ingegaan op de integrale modellering. Vervolgens komt in para-
graaf 4.5.3.3 de ontkoppelde modellering aan de orde.
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4.5.3.2 Continuiimberekening

De uitkomsten van een EEM analyse worden met name bepaald door het toegepaste elemen-
tennet, de ingevoerde grondeigenschappen en de beschouwde rekenfasen en belastingen.

Voor het toegepaste elementennet en de rekenfasen wordt verwezen naar paragraaf 4.3, terwijl
de benodigde grondeigenschappen zijn vermeld in hoofdstuk 3.

4.5.3.3 Bedding en belasting

4.5.3.3.1 Methode Duddeck

De in het verleden in Duitsland geboorde tunnels zijn merendeels gedimensioneerd op basis
van aanbevelingen volgens Duddeck.

Duddeck heeft de volgende aannames gehanteerd:. De grond rond de tunnel werkt als een verdeelde verende ondersteuning in radiale richting.
In tangentiele richting kunnen de grond en de tunnel vrij ten opzichte van elkaar glijden.. In de omringende grond wordt van een vlakke-vervormingstoestand uitgegaan.. De grondbelasting op de tunnelwand wordt afgeleid uit de initiele spanningen in de onge-
roerde toestand ter plaatse van de tunnelas.. Het materiaalgedrag van de grond wordt lineair-elastisch verondersteld.

Duddeck past in principe een simpele transformatie toe van de initiele grond-spanningen ter
plaatse van de tunnelas naar radiale en tangentiele belastingen als functie van de hoek met de
verticale as. Via factoren Cl en C 2 kan de invloed van de diepteligging H worden verwerkt.
Voor diepe ligging naderen deze factoren altijd naar 1.

l+KO l+Ko
crr=cr'v~ .C1 + cr'T2 .C2cos2<\> + YwHw, (4.13)

, 1- Ko .
crt=cr ~ sm2<\> (4.14)

Met volgens Duddeck [Lit 4.6]: C - C2 = 1,1-
R 0,9 + 0,3 Ko )Cl = (1 - H. l+Ko
R 0,9 + 0,3

C2= (1 - H.
l-Ko

)

Of SchulzelDuddeck [Lit 4.7]:

waarin:
crr de radiale belasting
crt de tangentiele belasting
crv' de verticale effectieve grondspanning ter plaatse van de tunnellas
Ko de coefficient van horizontale gronddruk
Ru de uitwendige straal van de tunnelbuis
H de afstand van het maaiveld tot de tunnellas
Yw het volumegewicht van het grondwater
Hw de afstand van de grondwaterspiegel tot de tunnellas
<\> de hoek met de verticale as, startend vanuit de bovenkant

De laatste term van de uitdrukking voor crr (YwHw) geeft de alzijdige waterdruk op het niveau
van de tunnelas weer. Deze waterbelasting grijpt dus altijd loodrecht op de tunnelwand aan.
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Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat om aan de eis van evenwichtsbe1asting te kunnen blijven
vo1doen, geen hydrostatisch verloop van waterdruk in rekening wordt gebracht.
De Duddeck-be1astingen hebben al1een ovaliseren tot gevo1g met bijbehorende spanningen.

Duddeck maakt onderscheid tussen "ondiep" en "diep" ge1egen tunnels. Wanneer de gronddek-
king kleiner is dan twee maal de diameter van de tunne1buis wordt gesproken van een ondiepe
ligging. In deze situatie wordt er aangenomen dat deze gronddekking niet vo1doende is om een
ondersteunende boogwerking aan de bovenkant van de tunnel te creeren. De kruin is dan over
een hoek van 90 graden niet verend ondersteund.

Daarentegen wordt de tunnel alzijdig ondersteund bij een diep ge1egen tunnel wanneer de
gronddekking groter is dan drie maal de diameter van de tunne1buis. In figuur 4.19 zijn deze
aannames voor de verende ondersteuning van het Duddeck-mode1 weergegeven.

..=~r
90°

D

O't

O't
<

Toepassing h<2D h:8D

Figuur 4.19 Beddingen volgens Duddeck.

De verende ondersteuning wordt uitgedrukt in een beddingsconstante in radiale richting kr:

. Eedondiep (h<2D): kr= 0 (4.15)
2R

E I-voed E -E-diep (h<3D):"r= R met oed- (1+v)(1-2v)
(4.16)

waarin:
Eoed =e1asticiteitsmodu1us van de grond bij verhinderde horizontale vervorming
R =straal van de tunnel
E =e1asticiteitsmodu1usvan de grond
v =dwarscontractiecoefficient

Opgemerkt dient te worden dat de uitdrukking voor EOed ge1dt voor een homo gene gronds1ag.
Voor een ge1aagd bodemprofie1 moet er bij de bepaling van Eoed rekening gehouden worden
met de ligging en de eigenschappen van de verschillende 1agen.

4.5.3.3.2 ContinuUm

Figuur 4.20 toont schematisch hoe een eindige-e1ementen continuum berekening kan worden
gebruikt voor de bepaling van be1asting en bedding. Een extra fase met groutbe1asting kan des-
gewenst tussen fase 1 en 2 worden gevoegd (zie paragraaf 4.3.4.2). De te doorlopen rekenfasen
zijn grotendee1s analoog aan die beschreven in hoofdstuk 4.3. De aanbevelingen rond de
modellering kunnen dan ook rechtstreeks worden overgenomen. Het verschil zit in een split-
sing van het opdrijven en ovaliseren. Deze splitsing is nodig omdat de grondspanning rond de
tunnel na opdrijven de be1asting vormt die in een ''beddingsberekening'' het ovaliseren veroor-
zaakt. De splitsing is geoorloofd zolang d~ grond zich voomamelijk e1astisch gedraagt.
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Figuur 4.20 Bepaling belasting en bedding uit een continuiimberekening.

Na de rekenfase voor het opdrijven met stijve lining kunnen de radiale en tangentiele spanning
langs de tunnelwand worden afgelezen. Deze spanningen geven de belasting voor een bedding
model. De spanningen kunnen het eenvoudigst worden afgelezen door het toepassen van
grenslaagelementen tussen tunnelwand en grond.
Na het inbrengen van een homogene lining met een globale equivalente stijfheid kan uit de
optredende spanningsverandering .1ar en verplaatsingsverandering .1ur de radiale beddingscon-
stante worden bepaald met:

.1ar
k-r .1ur

(4.17)

4.5.3.3.3 Overzicht van de berekeningsmodellen

Tabel 4.4 geeft een overzicht van de 4 verschillende modelleringmethoden:
Duddeck & Duddeck - volledig veren-model
Continuum & Continuum - 2-D continuumberekening
Continuum & Duddeck-a - belastingen volgens continuum, beddingen volgens Duddeck

Tabel 4.4 Overzicht Modelleringsmethoden voor grond
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Continuum & Duddeck-b - belastingen en beddingsconstante volgens continuum model
Deze methoden zijn vergeleken voor vier grondprofielen, twee diepteliggingen en twee grens-
laagcondities. Het blijkt dat de maximale momenten die door het SchulzelDuddeck model
(D&D) worden voorspeld bij een voor Nederland representatief, gelaagd grondprofiel tussen
de 30 en 90 % kleiner zijn dan de waarden die volgen uit het continuum model. Bij de meng-
vorm (C&Db) liggen deze verschillen tussen de 1 en 25 %.

4.5.3.3.4 Toepasbaarheid van de methoden

Betreffende de toepassing van de modellen om ringwerking te berekenen kan het volgende
worden aanbevolen:. In het algemeen wordt toepassing van een volledig continuum model (C&C) aanbevolen.. Het bepalen van beddingen en belastingen uit een 2D continuum model (C&Db) is een

goed altematief voor een volledig continuiim model, wanneer dat laatste model te omvang-
rijk of complex wordt. Wanneer rond de tunnel belangrijke plasticiteit optreedt wordt de
methode minder betrouwbaar.. Toepassing van volledige Schulze&Duddeck aannames (D&D) voor belasting en bedding
wordt niet aanbevolen, omdat deze met name voor ondiepe ligging leiden tot een grote
onderschatting van de momenten. Wordt de methode toch toegepast, dan dient een grote
modelfactor te worden gebruikt, zie paragraaf 4.6.

4.5.3.4 Modellering van de tunnellining

4.5.3.4.1 BaikenmodeUen

Aigemeen
In deze paragraaf worden enkele veelgebruikte balkenmodellen besproken.
De volgende aanbevelingen gelden algemeen voor modellering van ringwerking met balkele-
menten:. Grond

De grond kan als continuum of als balk&bedding worden gemodelleerd. Continuiim-
modellering heeft de voorkeur, derhalve wordt bij keuze voor een balk&bedding concept de
C&Db methode aanbevolen. Voor de verdeelde bedding worden lijnvormige grenslaagele-
menten aanbevolen. Wanneer als altematief gebruik wordt gemaakt van discrete veerele-
menten moet de veerconstante per veer worden bepaald door vermenigvuldiging van de
beddingconstante met de gebiedsbijdrage van die veer.. Elementtype
Indien beschikbaar worden 4 of 5-knoops "Mindlin" balkelementen aanbevolen. De eerste
reden daarvoor is dat voor "Mindlin-elementen" (in tegenstelling tot 2-knoops "Bemouilli-
elementen") bijpassende continuumelementen of grenslaagelementen voor de omringende
grond beschikbaar zijn. De tweede reden is dat met deze elementen zowel de cirkelvormige
geometrie als de verlopende dwarskracht goed kan worden beschreven. De derde reden is
dat binnen deze elementen altijd ook afschuifvervorming wordt gemodelleerd.. Elementenverdeling
De elementenverdeling en de elementinterpolatie samen moeten voldoende groot zijn om
het tunnelgedrag goed te beschrijven. Aanbevolen wordt te controleren of bij verdubbeling
van het aantal elementen de afwijking in relevante resuitaten aanvaardbaar klein is.. Grenslaag
Wanneer er een mogelijk slippende grenslaag tussen de grond en de constructie moet wor-
den gemodelleerd, dienen de grenslaag-elementen de gladde vorm van de tunnel zo goed
mogelijk te beschrijven. De knopen moeten dan precies op de cirkelliggen. Ook hier heb-
ben dan elementen met 4 of 5 knopen per zijde de voorkeur.

Homogene Ring
Voor een globale afschatting van de gemiddelde snedekrachten en vervormingen is het homo-
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gene balkenrnodel goed bruikbaar. Als de ringen samenwerken onderschat het homo gene bal-
kenrnodel het maximale moment en de maximale dwarskracht. Wanneer de ringen zich onaf-
hankelijk gedragen (geringe axiale kracht) geeft het homogene model een bovengrens. Om het
globale effect van segmentering op de vervorming in rekening te brengen kan een reductie van
30 % op de buigstijfheid worden toegepast [Lit 4.8]. De grond rond de homogene ring zal
doorgaans direct als continuUm worden gemodelleerd.

Gesegmenteerde Enkele Ring
Een enkelrings gesegmenteerd balkenrnodel is (alleen) bruikbaar om het effect van langsvoe-
gen in rekening te brengen wanneer er geen interactie tussen de tunnelringen wordt veronder-
steld.
Voor de langsvoegen in de ring wordt uitgegaan van een vlakke voeg met een versmalde door-
snede (zie figuur 4.21).

Figuur 4.21 Doorsnede Langsvoeg met versmalde doorsnede.

Dergelijke voegen kunnen loodrecht op het vlak alleen drukspanningen overbrengen.
Schuifspanning wordt overgebracht door wrijving. Bij volledig contact in de voeg (overal
drukspanningen) wordt de buigstijfheid gereduceerd vanwege krachtsinleiding. Wanneer
gaping ontstaat neemt de buigstijfheid verder af.
Uit eerdere vergelijking met experimenten en numerieke resultaten [Lit 4.] is gebleken dat de
gereduceerde buigstijfheid van de voeg goed kan worden gemodelleerd met de aanname van
JanBen [Lit 4.]. Zoals in figuur 4.22 is aangegeven, wordt de gereduceerde buigstijfheid van
een "JanBen-voeg" gegeven door een balkje met een hoogte en lengte gelijk aan de voeghoog-
te h. Gaping wordt binnen dat concept gemodelleerd door in het balkje geen trekspanningen
toe te laten. De invloed van maattoleranties wordt verwerkt in de aangenomen spreiding in de
rotatiestijfheid.

(j

Figuur 4.22 V1akke voeg met contactvlak(boven) als als equivalente balk (onder).
Links volledig contact, rechts gaping c.q. uitgesmeerde scheurvorming.

De "JanBen-voeg" kan binnen een balkenrnodel wordt gemodelleerd door een balkje met uitge-
snieerde scheurvorming, of een equivalente rotatie-veer.
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Balkje met uitgesmeerde scheurvorming
Ter plaatse van de voeg wordt simpelweg een vierkant balkje met voeghoogte geplaatst.
Binnen dit balkje wordt een niet-lineaire een-assige spanning-rek relatie toegepast. Naar keuze
kan zo naast de "scheurvorming" ook het stuiken van het beton worden meegenomen. Twee-
knoops "Bemouilli-balken" zijn, vanwege de een-assige spanningsaanname, voor dit doel het
meest geschikt.

Equivalente rotatieveer
De (normaalkrachtathankelijke) relatie tussen moment en rotatie kan ook analytisch worden
bepaald [Lit 4.] en daama worden gebruikt om de voeg bij aangenomen normaalkracht als een
niet-lineaire rotatieveer te modelleren, zie ook figuur 4.23.
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Figuur 4.23 M-<p relatie JanBen-voeg, met mogelijke bi-lineaire schematisatie.

De rotatiestijfheid van de voeg is bij gebruikelijke normaalkrachten aanzienlijk. Het modelle-
ren van de voeg als scharnier wordt daarom afgeraden.

Gesegmenteerde dubbele ring
Een dubbelrings gesegmenteerd balkenmodel, waarbij koppelkrachten worden overgebracht
door translatieveren, is in beperkte mate bruikbaar om de vervormingen en koppelkrachten te
voorspellen. Belangrijkste nadeel van dit model is dat de stijfheid en de positie van de koppel-
staven enerzijds niet volledig zijn te onderbouwen en anderzijds in grote mate de krachtswer-
king bepalen.
De langsvoegen in deze ringen worden weer als JanBen-voegen gemodelleerd.

De samenwerking tussen de twee ringen wordt gesimuleerd met dwarskrachtveren, die op
bepaalde posities tussen twee ringen van balkelementen zijn geplaatst. In de huidige ontwerp-
praktijk gaat dat meestal als voIgt:. In gevallen met voldoende axiale normaalkracht worden de veren in radiale en tangentiele

richting aangebracht ter plaatse van voegplaatjes.. Wanneer de nokken als constructieve deuvel zijn uitgevoerd, kunnen additioneel veren in
radiale richting ter plaatse van de nokken worden aangebracht.. In gevallen zonder axiale normaalkracht en met cOllStructieve deuvel worden uitsluitend
radiale veren aangebracht ter plaatse van de nokken.
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Voor een correcte bepaling van koppelkrachten moet de breedte van elk van de twee ringen in
het model gelijk zijn aan de halve breedte van de tunnelring. De stijtheid die aan de veren
wordt toegekend is van de orde 108 N/m. Deze waarde dient door berekening te worden
bepaald op basis van de fysische karakteristieken van de werkelijke constructie. Veelal zijn
hiertoe modelproeven nodig. Ben voorbeeld van een dubbelrings model met veren ter plaatse
van de voegplaatjes is gegeven in figuur 4.24.

y

~x

Figuur 4.24 Voorbeeld dubbelrings model met dwarskrachtveren.

Een bovengrens voor de bijdrage van het beton aan de te hanteren koppelstijtheid kbetonkan
worden gevonden via een detailberekening. De lokale verplaatsing van de tunnelwand ter
plaatse van de over te brengen koppe1kracht wordt daarin bepaald bij gegeven koppe1kracht.
Deze bepaling geeft een bovengrens omdat geen rekening wordt gehouden met de invloed van
voegen en met de onderlinge befuvloeding wanneer koppelingen dicht bij elkaar liggen.

Ben additionele bijdrage kvoegvan voegmateriaal of nokken aan de koppelstijtheid zal de tota-
Ie koppelstijtheid verlagen:

I I I
-= +-

kkoppel kbeton kvoeg
(4.20)

Voor de grond kunnen twee 2D continuum "schijven" of een lijnvorrnige belasting & bedding
worden toegepast. De overwegingen voor de keuze zijn identiek aan die genoemd voor de
enkelrings balk.

4.5.3.4.2 3D schematisatie van ringwerking

Een 3-dimensionale schematisering van de gesegmenteerde tunnelwand komt naar verwachting
het dichtst in de buurt van de werkelijkheid. Daarom is een 3D model gebruikt voor de evalu-
atie van de toepasbaarheid van balkenmodellen.

Ben 3D modellouter voor analyse van grondbelasting bestaat uit twee gekoppelde gesegmen-
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teerde ringen. Omdat het model niet bedoeld is voor analyse van montagespanningen hoeft een
sluitsteen niet te worden meegenomen. Wanneer een langsvoeg zich precies in de kruin van
een ring bevindt en wanneer de sluitsteen niet wordt beschouwd, kan vanwege symmetrie wor-
den volstaan met een halve ring. Tevens behoeft slechts de halve segmentbreedte te worden
gemodelleerd, waarbij voor beide segmentmiddens een vlakke doorsnede wordt voorgeschre-
Yen. De geometrie en de elementenverdeling van het toegepaste model worden getoond in
figuur 4.25. De axiale normaa1kracht zal tussen maximale en minimale waarden moeten wor-
den gevarieerd.

y

~x

ring2

~
!-..j'
: 1--
I

I

:'-.:
!"-( 0,5. segmentbreedte

Figuur 4.25 3D model van twee ringen.

ring 1

De samenwerking tussen de tunnelringen wordt bepaald door het voegontwerp. Doorgaans is
sprake van een vlakke voeg met voegplaatjes van Kaubit of triplex. De meestal aanwezige
nokken kunnen een functie als constructieve deuvel hebben. Vanwege de vlakke voeg wordt
normaalspanning alleen onder druk overgebracht. Bij voldoende axiale normaa1kracht wordt
schuifspanning via wrijving overgebracht. Bij het wegvallen van normaa1kracht zullen con-
structieve deuvels een rol bij de overdracht van schuifspanning vervullen.

Bij toepassing van Kaubit vijzelplaatjes wordt in het modellangs de hele voeg betonlbeton
contact verondersteld, waarbij alleen ter plaatse van de vijzelplaatjes zelf geen schuifspanning
kan worden overgedragen.
Bij toepassing van harde vijzelplaatjes wordt in het model alleen ter plaatse van de vijzelplaat-
jes contact verondersteld, waarbij zowel normaa1kracht als wrijving worden overgedragen.
Triplex vijzelplaatjes hebben een schuifstijfheid. De vijzelplaatjes kunnen door hun oppervlak
behalve radiale en tangentiele dwarskracht ook torsie overdragen.

Eventuele constructieve deuvels worden gemodelleerd als puntvormige "harde" contacten, die
alleen een kracht in radiale richting kunnen overbrengen. Er wordt dus aangenomen dat deu-
vels geen torsie overbrengen. Wanneer direct aanliggen wordt verondersteld, wordt een boven-
grens voor momenten en koppelkrachten gevonden.
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Figuur 4.26 Elementennet van segment, met contactvlakken.

Figuur 4.26 toont een segment uit een 3 D model met volume- en grenslaag-elementen, die
respectievelijk de segrnenten en de contactvlakken representeren.
In figuur 4.26 wordt het elementennet van een segment getoond. De grenslaagelementen bren-
gen alleen drukspanning over en modelleren verder een norrnaalspanningsathankelijke wrij-
ving. De invloed van krachtsinleiding, gaping en dwarskrachtcapaciteit wordt via deze aanpak
irnpliciet gemodelleerd.

Om de omvang te beperken worden voor 3D problemen zelden elementen toegepast
met meer dan 1 tussenknoop (kwadratische elementen). Voor de bepaling van het elementennet
gelden verder de volgende overwegingen.

. Verdeling in tangentiele richting.
Deze moet voldoende fijn zijn om de cirkelvorrnige geometrie en het krachten en momen-
tenverloop te beschrijven. De benodigde fijnheid kan worden afgeleid uit een 2D homogeen
balkenrnodel met dezelfde randvoorwaarden.. Verdeling in axiale richting.
Deze moet voldoende fijn zijn om de eventuele krachtsspreiding vanuit voegplaten en het
verloop van krachten- en momenten in as-richting te beschrijven. De benodigde fijnheid
voor krachtspreiding kan eveneens met een eenvoudige 2D continuurnanalyse worden afge-
tast.. Verdeling in radiale richting.
Deze moet voldoende fijn zijn om buiging van de wand te beschrijven, om krachtspreiding
vanuit de lintvorrnige nokken te kunnen modelleren en om gaping in het contactvlak vol-
doende nauwkeurig te beschrijven. De benodigde fijnheid voor krachtspreiding en gaping
kan eveneens met eenvoudige 2D continuilin analyses worden afgetast.

Voor dergelijke 3D modellen leidt combinatie met grond als continuum tot een omvangrijk
totaalrnodel. Om deze reden is toepassing van de C&Db balk&beddingmethode doorgaans het
meest aantrekkelijk.

4.5.3.4.3 Overzicht en Toepasbaarheid

Uit een uitgebreide vergelijking zijn conclusies getrokken omtrent het gebruik en de toepas-
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baarheid van de verschillende modellen voor ringwerking. Voor de daarbij toe te passen veilig-
heidsfactoren en of modelfactoren wordt verwezen naar paragraaf 4.6.

In het algemeen moeten ter bepaling van de maatgevende krachten en vervormingen zowel de
situatie met maximale normaalkracht en de situatie zonder normaalkracht worden beschouwd.
In het laatste geval is alleen dwarskrachtoverdracht mogelijk via constructieve deuvels.

Een 3D continuum model is het meest nauwkeurig en geeft naast gemiddelde snedekrachten
ook de invloed van lastinleiding, het verloop in axiale richting en de koppelkrachten in voeg-
plaatjes en nokken. De 3D resultaten tonen dat tussen maximale koppelkrachten en maximale
momenten bij gegeven geometrie een vrijwel constante factor bestaat.
Een 2D homogeen model met een bescheiden modelfactor geeft een betrouwbare schatting
van de gemiddelde snedekrachten en vervormingen. Bij een gegeven geometrie bestaat er ver-
der een bij benadering constante factor tussen de optredende maximale momenten en koppel-
krachten. Een dubbelrings balken model geeft uitsluitend met optimaal gekalibreerde koppel-
stijfheid en met bovendien een relatief grote modelfactor een betrouwbare bovengrens voor de
koppelkrachten.

De meer gedetailleerde observaties per model volgen hierna. De daarbij genoemde procentuele
verschillen met de 3D-berekeningen zijn gerelateerd aan de snedekrachten in het midden van
een segment en dus niet aan de extreme waarden die in de randen optreden.

3D continuum model. Bij de 3D modellering treden in de randen van de segmenten ter plaatse van de langsvoegen
grote piekspanningen op. Het spanningsverloop in het midden van een segment is meer
gelijkmatig. Hierdoor worden ongeveer 1.5 maal zo grote momenten gevonden in de randen
dan in het midden. Voor de dwarskracht worden zelfs vier keer zo grote piekkrachten
gevonden tegenover het midden.. De fluctuatie in het verloop van de normaalkracht is groter bij het toepassen van harde
voegplaatjes dan bij kaubit. Gelijkmatige krachtsinleiding (Kaubit) levert ongeveer gelijke
momenten en dwarskrachten op als bij puntkrachten (harde voegplaatjes).. Bij de gekozen axiale normaalkracht van 5 MN en 20 MN blijft de interactie tussen beide
ringen in stand. De momenten en snedekrachten zijn voor beide gevallen hetzelfde. Alleen
bij harde voegplaatjes wordt bij een kleinere axiale normaalkracht de fluctuatie in normaal-
kracht en ook enigszins in dwarskracht kleiner. Het verschil in maximale normaal- en
dwarskracht bedraagt ongeveer 5%.. Zolang de voegplaatjes actief zijn is de invloed van de nokken op de krachtswerking margi-
naal. De maximale koppelkracht in de voegplaatjes is 300 % van de maximale koppelkracht
in de nokken. Waneer bij lage normaalkracht de overdracht via voegplaatjes wegvalt neemt
deze verhouding af tot ongeveer 160 %. Onder normale ornstandigheden (redelijke axiale
normaalkracht) fungeren de nokken ten opzichte van de voegplaatjes dus vooral als "bor-
ging".

. Voor de Heinenoord-geometrie is in het geval waarin alleen nokken actief zijn (verlies van
normaalkracht) een constante verhouding van ongeveer vijf geconstateerd tussen het maxi-
male moment per eenheid van breedte en de bijbehorende maximale koppelkracht.

Enkelrings continuum model. Homogene balkenmodellen geven in vergelijking tot 3D resultaten een vergelijkbaar en
betrouwbaar verloop van de momenten, dwars- en normaalkrachten. De momenten worden
structureel ongeveer 30 % onderschat.

Gesegmenteerd enkelrings balkenmodel. Gesegmenteerde enkelrings balkenmodellen leveren ongeveer 35% kleinere maatgevende
momenten en dwarskrachten in vergelijking met 3D modellering. Uit de 3D modellering
blijkt echter dat de samenwerking tussen de ringen ook bij lage axiale normaalkracht nog
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grotendeels blijft bestaan. Daarom blijft de toepasbaarheid van de enkelrings gesegmenteer-
de modellen beperkt tot constructies zonder constructieve nok, voor de analyse van het
geval dat de normaalkracht volledig wegvalt.

Gesegmenteerd dubbelrings balkenmodel. De plaats, stijfheid en de hoeveelheid van de koppelveren heeft grote invloed op de optre-
dende snedekrachten en momenten. Dat maakt de methode minder betrouwbaar.. Via een schematisatie van een detail van de tunnelwand rond de overdracht van koppel-
kracht kan een bovengrens voor de toe te passen bijdrage van het beton aan de stijfheid van
de koppel veren worden bepaald, zolang wordt uitgegaan van discrete overdracht ter plaatse
van voegplaatjes en/of nokken.. Koppelstaven aan weerszijden van de langsvoegen geven bij een optimaal gekalibreerde
stijfheid van de koppelveren de beste resultaten; ongeveer 10% kleinere momenten ten
opzichte van het 3D model. De dwarskracht wordt overschat. De koppelkrachten zijn maxi-
maallOO % groter dan het 3D model voorspelt.

4.5.4 Liggerwerking

4.5.4.1 Ondersteuning en belasting door grond

4.5.4.1.1 InIeiding

Ongelijke of verhinderde zettingen veroorzaken krachten en vervormingen in de asrichting van
de tunnel. Dergelijke effecten worden aangeduid met "liggerwerking" en treden met name op
bij ophoging of ontgraving, schachtaansluitingen, laagscheidingen en dwarsverbindingen. Ook
de belastingen in de bouwfase (vijzelkrachten en groutdrukken) kunnen de liggerwerking van
de tunnel aanspreken.

Wanneer de grond rond de tunnel als (eindige-elementen) continuum wordt gemodelleerd kan
de tunnelverplaatsing en de daaruit volgende krachtswerking rechtstreeks worden voorspeld.
Een dergelijk model is per definitie 3D, en moet doorgaans bovendien een flinke lengte, breed-
te en hoogte omvatten. Daarom worden 3D-modellen voor de ligger maar zelden toegepast.

Meer toegepast is een balkenmodel op een verdeelde verende verticale ondersteuning.

4.5.4.1.2 Verende ondersteuning bij een balkenmodel

De.verticale beddingsconstante per eenheid van lengte kan worden bepaald met dezelfde 2D
(eindige-elementen) continuum modellen als beschreven in paragraaf 4.5.3. Essentieel is, dat in
het constitutieve model rekening wordt gehouden met het verschil tussen belasten en ontlasten
en met een als functie van diepte.toenemende grondstijfheid.

Na opdrijven moet nu aan een doorsnede beurtelings een verplaatsing of kracht omhoog en
omlaag worden voorgeschreven. figuur 4.27 toont hoe uit de verticale reactiekracht Fv en ver-
plaatsing Uvde verticale beddingsconstante kv per eenheid van aslengte wordt bepaald. De
beddingsconstante is in principe een niet-lineaire functie van uv' maar doorgaans volstaat de
aanname van een constante. Wanneer een oneindige stijve doorsnede wordt aangenomen,
wordt vanwege het verwaarlozen van de ovalisatie een ondergrens voor de veerstijfheid gevon-
den. In geval van slechtdoorlatende grond moet verder verschil worden gemaakt tussen de
ongedraineerde en gedraineerde beddingsconstante.
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figuur 4.27 Bepaling vertic ale beddingsconstante per eenheid van as-lengte.

4.5.4.1.3 Belasting bij een balkenmodel

De belasting uit de grond bestaat naar keuze uit aangenomen zettingen of krachten langs de
tunnelas (zie figuur 4.28 en 4.29).

Figuur 4.28 Grondbelasting via voorgeschreven zettingen.

Bedding

Voorgeschreven zettingen

Figuur 4.29 Grondbelasting via voorgeschreven krachten.

Bedding

Belastingen kunnen ontstaan als gevolg van de volgende mechanismen:. Opdrijven en Zwellen.
Opdrijven en zwellen leiden tot liggerwerking ter plaatse van discontinutteiten (verandering
van dwarsprofiel of bij aansluitingen op schachten of dwarsverbindingen).. Ophoging/ontgraving
Bij ontgraving of ophoging wordt aanbevolen te werken met voorgeschreven zettingen. De
door ophoging of ontgraving veroorzaakte zettingen langs de tunnelas kunnen worden
bepaald via theoretische beschouwingen, kengetallen of afzonderlijke eindige-elementen
analyses. Ais meer eenvoudig maar minder nauwkeurig altematief kan de belasting of ont-
lasting met een aangenomen spreiding op de ligger worden aangebracht, zie figuur 4.30

Figuur 4.30 Effect van ophoging vertaald naar verdeelde belasting (niet nauwkeurig).
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. Vijzeldrukken

Voor het voorspellen van de gaping tussen de segmentringen en afschuiving langs de ring-
voegen is de axiale nonnaalkracht in de tunnel ten gevolge van vijzeldrukken van belang.
Meestal wordt hiervoor een minimale en een maximale waarde bepaald. Deze kracht zal
afhankelijk van de omgevingscondities in meer of mindere mate behouden blijven. Kruip
van de grond, relaxatie van het beton en degradatie van voegplaatjes kunnen voor afname
van de kracht zorgen. Ook temperatuursveranderingen kunnen de normaalkracht beYnvloe-
den. In het extreme geval is zelfs volledig verlies van nonnaalkracht mogelijk.

Liggerwerking gedurende montage
Gedurende de montage (zie figuur 4.31) zalliggerwerking worden aangesproken door de
opwaartse belasting in de nog niet ondersteunde zone met onverhard grout en de ondersteunde
zone met het verharde grout. De vijzelkrachten zorgen verder voor een initieel moment door
stuurcorrecties.

t
(1) drukwand
(2) duikwand
(3) toevoer bentoniet t!:::!J
(4) zuigmond; afvoer bentoniet/grond

(5) aandrukvijzels

(6) luchtsluis

(7) staartafdichting

(8) luchtkussen

Voor het boren van de Tweede

Heinenoordtunnel is gebrnik gemaakt

van het slurryschildtype principe

oftewel hydroschildboring

Figuur 4.31 Montage gesegmenteerde tunnel.

Hieronder is aangegeven op welke wijze de belasting gedurende montage kan worden gesche-
matiseerd. Er worden drie effecten genoemd: initieel moment door de TBM, opdrijven van de
tunnel en moment door koersverandering. Voor een uitgebreide beschouwing van montagebe-
lasting met de invloed van onder andere lastinleiding ter plaatse van de vijzels en de invloed
van de gefaseerde plaatsing en belasting op de ringwerking wordt verwezen naar paragraaf
4.5.4.2.2.

Initieel Moment door TBM
De vijzels oefenen tijdens montage een initieel moment uit op de tunnel om een horlzontale
koers te kunnen handhaven. Zonder opdrijven achter de TBM zal dit moment volledig bewaard
kunnen blijven. Het moment wordt voomamelijk veroorzaakt door (1) het naar voren liggende
zwaartepunt van de TBM en (2) de verlopende druk aan het boorfront. Tenslotte levert (3) het
verloop in wrijvingskracht langs de TBM een relatief kleine bijdrage aan dit moment. Deze
laatste bijdrage is niet in figuur 4.32 aangegeven.

Opdrijvende kracht

,~
.

r? ~itieel moment op

V
y"""'ldOO'TBM

Gewicht TBM

Figuur 4.32 lnitieel moment door TBM.
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Opdrijven van de tunnel
Het vloeibare grout en de ontgraven grond veroorzaken achter de TBM een opwaartse belas-
ting. Het effect van deze belasting kan alleen worden bepaald door middel van een gefaseerde
berekening, waarbij in elke fase een nieuwe ring wordt geplaatst, terwijl op de ring aan het
eind van de onverharde groutzone de grondbedding wordt geactiveerd. De lengte van de
onverharde groutzone is afhankelijk van de verhardingstijd en boorsnelheid. De verhardingstijd
van een specifieke groutsamenstelling bij zekere grondslag moet experimenteel worden
bepaald. Een kleine lengte van de onverharde groutzone leidt in een gefaseerde berekening
nauwelijks tot reductie van het vijzelmoment. Een grote lengte daarentegen leidt tot afname
van het vijzelmoment en mogelijk zelfs tot grote, tegengesteld gerichte momenten.
De opwaartse belasting per eenheid van lengte isgelijk aan de resulterende verticale groutbe-
lasting, minus het eigen gewicht van de tunnel. Bij het gewicht van de tunnel moot nu ook het
gewicht van de volgtrein worden opgeteld.

De belasting levert een reactie op in de grond rond het reeds verharde grout. In het gebruikelij-
ke TBM ontwerp kan door de vijzels alleen normaalkracht worden overgedragen. In het uit-
zonderlijke geval dat via de vijzels naast moment ook dwarskracht kan worden overgedragen
levert de opwaartse belasting op de tunnel in het vloeibare grout via de TBM tevens een reac-
tie in de grond rond de TBM. Om de horizontale koers te handhaven zullen de vijzelkrachten
dan weer een initieel moment op de tunnel uitoefenen om het moment door deze dwarskracht
te compenseren. Dit moment is gelijk is aan de resultante van de grondreactie keer de afstand
tot het tunneleinde (zie figuur 4.33).

Bedding Grond

Neerwaartse belasting

door overgewicht IBM

~~ Grondreactie via

IBM veroorzaakt

additioneel initieel

moment op tunnel

Figuur 4.33 Moment veroorzaakt door opdrijven van de tunnel.

Moment door TBM koersverandering
Incidenteel oefent de TBM momenten uit op het uiteinde van de tunnel vanwege koersverande-
ringen in horizontale en verticale richting. Deze belasting kan bij bekende rotatie eveneens
worden gemodelleerd met behulp van een moment, dat gelijk is aan de door de rotatie veroor-
zaakte grondreactie op de TBM keer de afstand van deze resultante tot het tunneluiteinde (zie
figuur 4.34).

4.5.4.1.4 Aanbevelingen voor beschrijving grondgedrag

Liggerwerking treedt op gedurende gefaseerde uitbouw, bij verhinderde opdrijving nabij
schachten, stations en bij ophoginglontgraving. De krachtswerking en verplaatsingen ten
gevolge van deze belastingen kunnen worden bepaald met 3D modellen of met balkenmodel
met verende ondersteuning. De snedekrachten door gefaseerde uitbouw zijn doorgaans beperkt,
vergeleken met de snedekrachten uit de andere belastingsgevallen. Bij analyse van gefaseerde
uitbouw zijn geen realistische voorspellingen van verplaatsingen mogelijk, vanwege de grote
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Figuur 4.34 Moment door koersverandering TBM.

invloed van de orientatie van de tapse ringen en van het mogelijk verticale verspringen van de
ringen.

Een 3D analyse is altijd gefaseerd. Bij een balk&bedding model wordt een ongefaseerde ana-
lyse met voorgeschreven belasting geadviseerd voor zwel en opdrijven, een ongefaseerde ana-
lyse met voorgeschreven verplaatsing voor ophoging of ontgraving en een gefaseerde analyse
voor vijzeldrukken. Bij lineair elastisch gedrag kan een gefaseerde analyse ook worden ver-
vangen door een sommatie van de resultaten uit een ongefaseerde analyse met de incrementele
belasting per fase. Het initiele moment en de initiele normaalkracht moet daar weer op worden
gesuperponeerd.

Een balk&bedding-modelleidt tot een bovengrens voor de vervormingen en snedekrachten,
vanwege het verwaarlozen van 3D effecten in de grond. Een 3D model zal bij gefaseerde uit-
bouw in de zone met vloeibaar grout een zekere grondontspanning voorspellen, die een reduc-
tie van de opdrijvende belasting door de grond veroorzaakt. Zolang de mate van deze ontspan-
Ding niet betrouwbaar kan worden geschat, wordt in geval van gefaseerde uitbouw met een
balk&bedding-model echter aanbevolen de opdrijvende belasting door de grond gelijk te stel-
len aan de volledige opdrijvende belasting door het grout.

4.5.4.2 Thnnelconstructie

4.5.4.2.1 InIeiding

In deze paragraaf wordt de invloed van een aantal aspecten van liggerwerking beschouwd, nl:
buiging, afschuiving en dwarskrachtvervorming. De effecten van gaping, krachtsinleiding en
voegmateriaal komen aan de orde. Tenslotte wordt een samenvattend overzicht gegeven.

Voor achtergronden rond modellering van liggerwerking zie:
[Lit 4.10], [L520 - 05, - 29], L530 - 02a, -04, -05, -06, -07, -08, -20, -21, -25].

4.5.4.2.2 Buiging

Basismodel
Basis voor modellering van het buiggedrag vormt de aanname van een vlakke voeg met
betonlbeton contact over de volle ringdoorsnede. Door aanpassing van stijfheid kan hierin het
effect van krachtsinleiding en stijfheid van de vijzelplaten in de ringvoeg worden opgenomen.
De buigvervorming van een gesegmenteerde tunnel wordt bepaald door het buigend moment
M en de axiale normaalkracht N. Omdat de ringvoeg alleen drukspanning kan overbrengen, zal
bij een zekere verhouding tussen normaalkracht en moment gaping gaan optreden (normaal-
kracht buiten de kern van de doorsnede (figuur 4.35). Deze gaping veroorzaakt een reductie
van de buigstijfheid.
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Figuur 4.35 Vervormingsgedrag van een op normaalkracht en moment belaste tunnel (a). In (b) en (c) zijn de in de
balk aangenomen rek- en spanningsverdelingen gegeven.

In een balkenmodel kan gaping binnen een balk met pijpvormige doorsnede direct worden
gemodelleerd door uitgesmeerde scheurvorming (figuur 4.36).

Gaping Pijpvormige
doorsnede

(10 integratiepunten)

(j

T
Uitgesmeerde

Scheurvorming

Figuur 4.36 Gaping vertaald naar uitgesmeerde scheurvorming in balkelementen met pijpvormige doorsnede.

Onder aanname van een dunwandige tunneldoorsnede kan via de drukhoogte ook een analy-
tisch verband worden gelegd tussen moment, nonnaalkracht en kromming. In de cirkelvormi-
ge doorsnede wordt deze drukhoogte aangegeven door de hoek <Pomet de buigingsas (figuur
4.37).

x

z

Figuur 4.37 Drukhoogte in cirkelvormige doorsnede.

(j

x
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waarbij:

R
d
CPo

Systeemstraal (buitendiameter halve wanddikte)
Dikte tunnelbuis
Hoek, overeen-komend met begin van de drukzone

Bij gesloten voeg geldt de elastische relatie tussen moment M en kromming K:

M =ElK, met traagheidsmoment I
"'"

1tR3d (dunwandig) (4.21)

Bij gaping kunnen onder aanname van elasticiteit zowel kromming als moment worden gerela-
teerd aan de drukhoogte (en daarmee aan elkaar);

N
K(CPO) = 2 - K'(CPO)en M = N-R-M'(cpo)

R -Eb-d
(4.22)

-1
met K' (CPO)=

sin( CPO)-(1/2 1t-CPo)-cos( cpo)

-1t+2-CPO+ sin(2cpo)
en M'=

4( sin( CPo)-( 1/2 1t-CPo)-cos( CPO))

Hierbij zijn het genormaliseerde moment M' en de genormaliseerde kromming K' ge"introdu-
ceerd. Het uiterste moment wordt bereikt bij M'=l, terwijl voeggaping optreedt voor M'>O,5.
Uit 3D analyses (figuur 4.38) is gebleken dat de relatie tussen moment en kromming voor
gebruikelijke ringbreedtes op deze wijze voldoende nauwkeurig kan worden vastgesteld.

,.

Figuur 4.38 Voorbeeld van ter validatie gebruikt 3D model.
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Figuur 4.39 Gaping ter plaatse van de ringvoeg.

Figuur 4.39 toont dat de gaping u uit een balkenberekening kan worden bepaald a1s de scheur-
rek keer de ringbreedte. De ana1ytische oplossing, waarin de gaping via de ringbreedte Lr aan
de drukhoogte wordt gerelateerd, is onder de figuur gegeven.

Gaping (Ana1ytisch):
sin(<po)+l

) =
NeLr

eu'(<po),waarbij: u'(<Po)=
-sin(<po)e(lI21t-<po)+cos(<po)

u(<Po ,'L TL"" -
J

Uit validatie met een 3D model is gebleken dat de gaping voor gebruikelijke ringbreedtes met
voldoende nauwkeurigheid uit de scheurrek kan worden afgeleid.

Door gaping za1 de ligger tenslotte in axia1e richting willen uitzetten, hetgeen bij verhinderde
vervorrning leidt tot opbouw van normaalkracht.

De relaties tussen de genorma1iseerde waarden voor moment M', kromming K' en de voegope-
ning u' zijn ook in tabelvorm vastgelegd (TabeI4.5). In de tabel staan ook de verhoudingsge-
ta1len ~en I'. ~is de verhouding tussen de normaalspanning in de uiterste vezel en de gemid-
delde normaalspanning, I' de verhouding tussen de actuele en monoliete buigstijfheid. <POgeeft
zoa1s eerder aangegeven (figuur 4.37) de positie van het begin van de drukzone a1s de hoek
met de buigings-as.
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Tabel 4.5 Relaties tussen genonnaliseerde waarden moment, kromming en voegopening
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Krachtsinleiding
Krachtsinleiding via (triplex) vijzelplaten of lintvormige nokken leidt tot reductie van buig-
stijfheid omdat door lastspreiding in axiale richting niet het volledige materiaal wordt gebruikt.
Deze reductie kan worden vertaald naar een equivalente, gereduceerde E-modulus. De mate
van reductie kan eenvoudig worden bepaald met 2D eindige-elementen-berekeningen, onder
aanname van elastisch gedrag.

Figuur 4.40 toont de discrete lastinleiding langs de omtrek (tangentieel) via de vijzelplaten in
de ringvoeg. Figuur 4.41 toont hoe voor dit geval de equivalente stijtheid is afgeleid uit de ver-
houding van vervorming bij gelijkmatig verdeelde krachtsoverdracht en bij geconcentreerde
krachtsoverdracht via vijzelplaten.

Nax
III-

-

......

Figuur 4.40 Lastinleidirtg langs de omtrek in de ringvoeg via vijzelplaten.
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Figuur 4.41 Discrete lastinleiding langs de omtrek; randvoOlwaarden voor eindige-elementen model (links) waaruit

de equivalente continue lastinleiding (rechts) is bepaald .
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Figuur 4.42 toont de lastspreiding in radiale richting, voor het gebruikelijke geval dat de kracht
wordt overgebracht via een nok of vijzelplaat met een radiale afmeting kleiner dan de wand-
dikte. De equivalente stijfheid kan weer worden bepaald met behulp een eindige-elementenmo-
del (figuur 4.43).

Spreidingszone

I
dringvoeg

I,

q

Figuur 4.42 Radiale lastspreiding in de tunnelwand.

d=350mm

1"'-

1"'-

1"'-

\...-

1"'-

I
160 mm

q=1 kN/mm

1/2 Lr=750 mm

..
"

Figuur 4.43 Radiale lastspreiding, randvoorwaarden voor eindige elementen model om de equivalente stijtheid bij

contact over volle wanddikte te bepalen.

Als illustratie bij de hiervoor beschreven methode zijn voor de Tweede Heinenoordtunnel de
volgende reductiefactoren bepaald:. De invloed van lastinleiding in radiale richting (figuur 4.43) levert bij een verhouding tus-

sen nokhoogte en wanddikte van 160/350 een correctiefactor van 0,9 voor de buigstijfheid
van de ligger ten opzichte van een vlakke voeg over de volle wanddikte.. De invloed van lastinleiding in tangentiele richting via vijzelplaten (figuur 4.41) levert een
correctiefactor van 0,4 voor de buigstijfheid van de ligger ten opzichte van een vlakke voeg
over de volle omtrek.

De gezamelijke reductie van normaalstijfheid (EA) en buigstijfheid (EI) door lastinleiding in
radiale en tangentifHe richting samen kan worden bepaald door vermenigvuldiging van beide
afzonderlijke correctiefactoren.

4.5.4.2.3 Afschuiving

Ben gedrongen tunnel kan relevante dwarskrachtvervorrning vertonen. Dwarskracht-vervor-
ming wordt bepaald door stijfheid en capaciteit. De equivalente schuifstijfheid wordt be'invloed
door lokale slip, gaping en bijdragen van vijzelplaten in de ringvoeg. De dwarskrachtcapaciteit
in de ringvoeg wordt bepaald door wrijving en deuvelwerking.
De verplaatsingen volgens het balkenmodel zijn gerelateerd aan het midden van de zijde van
de tunnel, en niet aan de gemiddelde verplaatsingen ove~ de doorsnede.
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Basismodel
Het basismodel gaat weer uit van een vlakke voeg met direct contact tussen het beton (zie
figuur 4.44).

\

\

I

J,
,

Figuur 4.44 Schuifspanningsverdeling voor en na lokale slip.

Zolang geen gaping of slip optreedt is de equivalente schuifstijtheid bij onverhinderde welving
theoretisch:

GA
GAd = en is de maximale schuifspanning theoretisch gelijk aan:

2

Q
'tmax = 28

-.:4= 28'tgem (figuur 4.44, links). (4.24)

De uiteindelijke afschuifcapaciteit van een vlakke ringvoeg Qu wordt bepaald door de wrij-
vingscoefficient J..len normaalkracht N: Qu=J..lbetonN.Wanneer deze waarde wordt bereikt zal de
hele voeg slippen. Zodra de schuifspanning de waarde van de wrijvingscoefficient maal de
normaalspanning('tu=J..l * axx) overschrijdt,blijkt uit 3D analysesechter dat de equivalente
schuifstijtheid al snel reduceert onder invloed van lokale slip (figuur 4.44, rechts).

Onder aanname van elasticiteit en vrije welving kan worden afgeleid dat de equivalente schuif-
stijtheid vanaf het moment van gapen ( M' > 0,5) ongeveer lineair afneemt met toenemend
moment:

GA
GAd = (-2.2M'+2.1)8 , zie figuur 4.45.

2

GA'd
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0.6.

0.4

0.2

(a) Gaping

(4.25)

(b) Lokale Slip
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~
0.0

,I I 1 I I ~I M' 0.0

05. 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
(a)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

dwarskracht Q/(IlNax)

Figuur 4.45 Equivalente schuifstijfheid bij (a) gaping en (b) locale slip.

1.0
(b)
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Invloed vijzelplaten
De aanwezigheid van vijzelplaten veroorzaakt vanwege discrete krachtinleiding reeds een
belangrijke reductie van de lineair elastische equivalente schuifstijtheid (nog geen slip). Voor
het geval van de Tweede Heinenoordtunnel is met een 3D model van 5 ringen een reductiefac-
tor van 2 bepaald, hetgeen leidt tot GAd"" 0,25 GA. Uit die berekening is verder gebleken dat
de plaatjes in het "lijf' van de doorsnede ongeveer 90 % van de dwarskracht voor hun reke-
ning nemenzolang geen (lokale) slip optreedt (figuur 4.46).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Positie

0.100

0.090

Z 0.080
:iE

i 0.070
u
] 0.060
'1j
5: 0.050
~
..!:! 0.040
.~
'5 0.03001)
Q

F 0.020

0.010

0.000

Figuur 4.46 Verdeling Koppelkrachten in vijzelplaatjes (nog geen slip).

De afschuifcapaciteit van triplex vijzelplaten wordt analoog aan de vlakke voeg bepaald door
de wrijvingscoefficient tussen beton en triplex: Qu = MeN.Eveneens analoog aan de vlakke
voeg wordt de equivalente schuifstijtheid weer sterk gereduceerd nadat vanaf ongeveer

1
Q =- Qu vanuit het midden lokale slip gaat optreden (figuur 4.47).

2
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Vertica1e verplaatsing eindpunt (m)

Figuur 4.47 Mname schuifstijilieid door lokale slip.

0.020

Invloed nokken
Laboratoriumexperimenten [Lit 4.1] hebben laten zien dat ongewapende montagenokken zoals
die zijn gebruikt voor de Tweede Heinenoordtunnel al bezwijken bij een relatief lage belasting
(70 kN). Zogenaamde "constructieve deuvels" met grotere afmeting en wapening leveren in
radiale richting wel significante krachten op. Tangentiele krachtsoverdracht is bij deze nokken
niet aannemelijk, vanwege de doorgaans grote speling tussen nok en kom. Door 3D analyses
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wordt bevestigd dat dergelijke deuvels nauwelijks een bijdrage leveren aan de in het "lijf'
geconcentreerde dwarskrachtoverdracht zolang geen slip optreedt. Na het optreden van slip
zullen de nokken boven en onder wel een bijdrage gaan leveren.

De capaciteit van een enkele constructieve deuvel is te bepalen op grond van een constructieve
beschouwing. De bijdrage aan de uiterste dwarskrachtcapaciteit van de doorsnede kan eenvou-
dig worden bepaald door alleen de capaciteit van de nokken boven en onder te sommeren op
de bijdrage ten gevolge van de wrijving.

Voegverschuiving
Met behulp van 3D schalenmodellen en continuummodellen is het effect van liggerwerking op
de verschuivingen in de ringvoegen zonder constructieve deuvels en voegplaatjes onderzocht.
Zolang de dwarskrachtcapaciteit nog niet is bereikt, worden de grootste radiale voegverschui-
vingen (uiteraard) aangetroffen in het gebied met de kleinste axiale nonnaalspanning. Deze
verschuivingen worden veroorzaakt door slip en gaping.

Lokale slip zal optreden zodra de maximale schuifspanning groter wordt dan door de wrijving
kan worden overgebracht. Uit figuur 4.49 blijkt dat de slip in het midden belangrijk groter is
dan de gemiddelde slip. Een veilige bovengrens voor de lokale verticale slip kan worden
bepaald uit de verplaatsingen van een balkenmodel, door aan te nemen dat deze relatieve ver-
plaatsing gelijk is aan de gevonden balkverplaatsing over de ring (figuur 4.48).

II

III

Figuur 4.48 Voegverschuiving door lokale slip-zijaanzicht van twee ringen, waarbij aan de bovenzijde geen slip is
opgetreden, aan de onderzijde wel over hoogte o.

vertica1e verschuivingen

ringvoeg 2-3 [M/Q=O]

CJ--I:I hoven
e>--o onder

- gemiddeld onderlboven
<>--<> midden

0.0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Ur[mm]

Figuur 4.49 Discrete afschuifvervonningen in de ringvoeg onder invloed van een dwarskrachtbelasting

Gaping vergemakkelijkt voegverplaatsing die ontstaat doordat de ringen met verschillend
gepositioneerde voegen anders willen ovaliseren.
Ben bovengrens voor de relatieve verplaatsing aan de gapende zijde kan worden bepaald met
behulp van twee enkelrings modellen, belast door grond, waarbij aan de meest gedrukte zijde
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geen re1atieve verp1aatsing wordt veronderste1d (figuur 4.50).

8bJ<>I

Figuur 4.50 Gaping vergemakkelijkt voegverschuiving.

4.5.4.2.4 Modellen van liggerwerking

Bij analyse van liggerwerking is een zorgvu1dige modellering van zowe1 grond als de geseg-
menteerde tunnel noodzakelijk. Integrale 3D modellen van grond en gesegmenteerde tunnel
zijn in theorie het meest nauwkeurig [zie L 520-16,520-29], maar worden vanwege de grote
omvang versus de beschikbare rekencapaciteit anno 2000 nog nauwelijks toegepast.
Balk&bedding-modellen 1everen dan een redelijk alternatief.

Wanneer met balkenmodellen de globale vervorming wordt bepaald, moeten in geval van 1ast-
in1eiding afzonderlijke stijtheidreducties worden gebruikt voor zowe1 buiging als afschuiving.
Bij grotere snedekrachten moet de stijtheid door niet-1ineaire materiaalmodellen verder worden
gereduceerd bij het optreden van gaping en/of slip. Uit de globale vervormingen kunnen weer
bovengrenzen voor locale verschuiving worden afgeschat.

Wanneer balkenmodellen worden toegepast voor de bepaling van snedekrachten 1eidt het niet
toepassen van stijtheidreducties tot een bovengrens voor de optredende snedekrachten. Uit de
balkmomenten en balkdwarskrachten kunnen weer bovengrenzen voor gapingen en koppe1-
krachten worden afgeschat.

Figuur 4.51 toont een combinatie van balk-e1ementen voor het buiggedrag, bedding-e1ementen
voor de grondreactie en interface-e1ementen voor de inv10ed van slip in de ringvoeg. Gaping
wordt binnen het balke1ement gemodelleerd door rnidde1 van uitgesmeerde scheurvorming.

Balk
Interface

Balk

Rotaties

Figuur 4.51 Balk-e1ementen voor de ringen, Interface e1ementen voor de voeg.

Hierna worden de samengevatte aanbeve1ingen voor balk- en interface-e1ementen gegeven.
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Balkelementen voor de ring
Elke ring wordt gemodelleerd door een balkelement; bij voorkeur met 4 of 5 knopen voor een
vloeiend verloop van de snedekrachten.
De ring heeft een pijpvormige doorsnede, met 10 of meer integratiepunten in omtreksrichting
en I integratiepunt over de dikte van de wand. Wanneer uitvoer van spanningen in de uiterste
vezel gewenst is zijn drie integratiepunten over de dikte nodig.
De grond rond de ring wordt gemodelleerd door een bijpassend lijnvonnig interface-element.
De moment-krommings relatie als functie van normaalkracht wordt impliciet beschreven met
uitgesmeerde scheurvorming (geen stijfheid onder trek).
De invloeden van lastinleiding en lastspreiding worden in rekening gebracht door middel van
een gereduceerde stijfheid.
De bij balken gebruikelijke vormfactor voor de lineaire equivalente schuifstijfheid op basis van
de cirkelvorm wordt aangepast voor de reductie van schuifstijfheid door krachtsinleiding.

Interface-elementen voor de voeg
Elke voeg wordt gemodelleerd door 2-knoops interface elementen. De schuifstijfheid van het
voegmateriaal en de invloed van slip worden in rekening gebracht door de vertaling van de
discrete relatie tussen de slip en dwarskracht ter plaatse van het midden van de doorsnede
(figuur 4.49) naar stijfheid en "hardening" in het Coulombse wrijvingsmodeL Globale deu-
velwerking kan ook in rekening worden gebracht, via een zekere "cohesie" cdeuvels'
Totaal geldt dus (figuur 4.52) voor het interface-element:Q =k/J, met Qu =cdeuvels+WN.

Q Q

.Qu

'_"H"''''''''''''''' n "

,,-, ,.................

~
L-.~.~::::::.:.:................................

" [

~ Il1o.- N I)

Qu

Cdeuvel ~

Figuur 4.52 Coulombse Wrijving met Cohesie (deuvels) en Hardening (lokale slip).

Wanneer geen interface-elementen worden gebruikt, moet achteraf worden getoetst of de
rekenwaarde van de toelaatbare dwarskracht nergens is overschreden.

Gaping en Verschuiving
Gaping kan rechtstreeks worden bepaald uit de uitgesmeerde scheurrek maal de ringbreedte.
Voor de verschuiving onder invloed van gaping kan een bovengrens worden bepaald door het
verschil van twee afzonderlijke doorsnedeberekeningen.

Globale slip wordt rechtstreeks door de interface-elementen tussen de balken voorspeld. Voor
de verschuiving onder invloed van lokale slip kan als bovengrens de ba1kverplaatsing per ring-
breedte worden aangenomen.
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4.5.5 Calamiteiten

4.5.5.1 Inleiding

In een tunnel kunnen zich calamiteiten voordoen, zoals aanrijdingen, brand en explosies.
In geval van calamiteiten wordt doorgaans repareerbare schade aanvaard zolang tijdig vluchten
mogelijk is. In dat geval kunnen gunstiger partiele veiligheidsfactoren dan in deze richtlijn
gehanteerd voor belastingen en materiaaleigenschapen van toepassing zijn. In afwijking hierop
wordt toch de hoge eis gehandhaafd in verband met de gewenste beschikbaarheid van de ver-
keersverbinding. De belastingen, die voor aanrijdingen, brand en explosies in rekening kunnen
worden gebracht, zijn beschreven in paragraaf 3.2. In dit hoofdstuk wordt de berekening van
de respons op brand- en explosie-belastingen beschreven.

4.5.5.2 Respons op brandbelasting

Via een temperatuurberekening kan men controleren of het beton onder een kritische tempera-
tuur blijft. Kans op afspatten bestaat vanaf 200°C en blijvende degradatie treedt op vanaf
380°C. Daarnaast kan de thermische respons ook dienen als invoer voor een aansluitende ana-
lyse van de mechanische repons.

De thermische analyse is per definitie niet-lineair en tijdsafhankelijk. Een 1D (eindige-e1emen-
ten-) model over de wanddikte volstaat.
De thermische be1asting op de binnenkant van de tunne1wand, bestaande uit convectie en stra-
ling, kan worden berekend vo1gens:

q = a*( Tgas-Twand) + cr*e*( Tgas4-Twand4)

hierin is:
q warmteflux in [W/m2]
a warmteoverdrachtscoefficient voor convectie (25-50 W/m2K)
cr constante van Stefan-Boltzman (5.67 10-8W/m2 .K4)
e emissiviteit (0,8-1,0)
Tgas temperatuur van de gassen [°C]
Twandtemperatuur van de wand [°C].

(4.27)

Voor de temperatuursafhankelijke ge1eiding en capaciteit en staal worden de re1aties aanbevo-
1en zoals gegeven in (Lit 4.12] en [Lit 4.13] (zie figuur 4.53). Bij temperaturen buiten de daar
gegeven grenzen mag extrapo1atie worden toegepast. Isolatiematerialen hebben
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Figuur 4.53 Capaciteit (links) en Geleiding (rechts) van beton als functie van temperatuur.
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een warmtegeleidingscoefficient in de range 0,10 - 0,20 W/mK. Precieze gegevens volgen uit
specificaties van de fabrikant. Een belangrijk aandachtspunt vormen de eventuele bevestigings-
middelen van bijvoorbeeld brandwerende platen. Via deze bevestigingsmiddelen kan de door-
werking van de temperatuur op de betondoorsnede nadelig worden beinvloed.
Ter illustratie wordt in figuur 4.54 de benodigde tijd getoond voor bereiken van de kritische
temperaturen (200 °C voor afspatten, 380 °C voor degradatie), ter plaatse van de binnenkant
van de wand, als functie van de warmtegeleiding van de isolatielaag, in geval van een wand-
dikte van 500 millimeter een isolatiedikte van 100 millimeter.

0.25

90 120 150
tijd [minuten] ===>

Figuur 4.54 Benodigde tijd voor het bereiken van kritieke temperaturen.
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Tijdens toename van temperatuur neemt de temperatuurrek toe terwijl de druksterkte en stijf-
heid afnemen. Met behulp van een 2D/3D eindige-elementen analyse kan het gedrag van een
tunneldoorsnede onder invloed van temperatuurbelasting nader worden geanalyseerd. Hoewel
het door dampdruk veroorzaakte afspatten daarin niet kan worden meegenomen, ontstaat wel
een beeld van de te repareren zone waarin degradatie is opgetreden door overschrijding van de
druksterkte. Voor de temperatuursafhankelijke mechanische materiaaleigenschappen van beton
en staal worden wederom de relaties zoals gegeven in [Lit 4.12] en [Lit 4.13] aanbevolen.
Ter illustratie worden in figuur 4.55 tlm figuur 4.57 de voorspelde spanningen in omtreksrich-
ting getoond als gevolg van een vooraf bepaald temperatuursveld bij drie verschillende gelei-
dingscoefficienten van de isolatielaag.
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Figuur 4.55 Spanningscomponent in de om~eksrichting als functie van de tijd en als functie van de diepte in het

beton in het geval van onbeschermd beton (voorbeeld).
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Figuur 4.56 Spanningscomponent in de omtreksrichting als functie van de tijd en als functie van de diepte in het

beton in het geval van 10 mm isolatielaag met 1=0,20 W/mK (voorbeeld).
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Figuur 4.57 Spanningscomponent in de omtreksrichting als functie van de tijd en als functie van de diepte in het

beton in het geval van 10 mm isolatielaag met 1 = 0,05 W/mK (voorbeeld).

4.5.5.3 Respons explosiebelasting

Bij explosiebelasting wordt onderscheid gemaakt tussen deflagratie (relatief langdurige druk-
verhoging met beperkte grootte) en detonatie (kortdurende hoge piekbelasting, gevolgd door
onderdruk).

Deflagratie
Bij deflagratie is een 2D statische eindige-elementenanalyse van grond en constructie met een
belasting ter grootte van de piekwaarde afdoende voor het bepalen van de respons. Daarbij kan
naast de interactie met de andere segmenten ook rekening worden gehouden met.de ligging,
gelaagdheid van de grond en de niet-lineaire eigenschappen van grand en constructie. Bij een
dergelijke berekening moet gebruik worden gemaakt van de dynamische stijfheden voor grond
en constructie, terwijl de grond zich onder deze kortdurende belastingen ongedraineerd zal
gedragen.
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Detonatie
Bij detonatie is vanwege de kortdurende piekbelasting een dynamische eindige-elementenana-
lyse noodzakelijk. De doorgaans noodzakelijke schokabsorberende werking van eventueel
bekledingsmateriaal wordt daarbij in rekening gebracht door reductie van piekwaarden in de
belasting op basis van door de fabrikant opgegeven specificaties.

Naast de bij deflagratie genoemde zaken moet bij de modellering nu ook rekening worden
gehouden met dynamic a aspecten, waarbij de voortplantingssnelheid van de spanningsgolf een
rol speelt.

Voor de voorplantingssnelheid van een compressiegolf cp en een afschuifgolf Csgeldt:

- ~
A+2G

cp- - p

en:

c =s p

met:

E vE
G=-enA=-

2(1+v) (1+v)(1-2v)

Wanneer het tijdsinterval zo groot is dat op de rand van het model teruggekaatste golven het
tunnelgedrag kunnen beYnvloeden,moet de rand verder weg worden gelegd of moeten op de
rand dempers worden aangebracht.

De minimale golflengte (voortplantingssnelheidlfrequentie) die door het model kan worden
beschreven dient ongeveer 4 keer de knooppuntafstand te bedragen. De maximale tijdstap-
grootte is dan de knooppuntafstand gedeeld door de voortplantingssnelheid.

Door plasticiteit zal de grond fysische demping leveren. Wanneer een elastisch gedrag wordt
verondersteld kan deze fysische demping worden gesimuleerd met behulp van Rayleigh dem-
ping, die grotendeels proportionee1 is met de stijfheid. Ook bij plastisch gedrag blijft door-
gaans een zekere mate van Rayleigh demping noodzakelijk voor numerieke stabiliteit.

De tijdsintegratie zal daarnaast bij voorkeur de verstorende invloed van hoge frequenties redu-
ceren door middel van numerieke demping. Dat kan worden bereikt door het toepassen van
een geschikt tijdsintegratie-schema als Wilson-So
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4.6 MODELONZEKERHEDEN EN MODELFACTOREN

4.6.1 Inleiding

In deze paragraaf 4.6 wordt een overzicht gegeven van de rekenmodellen, die in hoofdstuk 4
aan de orde zijn gekomen. Voor deze rekenmodellen zijn modelonzekerheden afgeleid. Deze
modelonzekerheden zijn in paragraaf 2.2.6.6 gedefinieerd.
In paragraaf 4.6.2 worden de achtergronden bij het toepassen van modelonzekerheden toege-
licht. Paragraaf 4.6.3 geeft modelonzekerheden voor de geotechnische modellen. In paragraaf
4.6.4 worden de modelonzekerheden voor de rekenmodellen voor lining-berekeningen gege-
Yen.

4.6.2 Modelonzekerheden en modelfactoren

Rekenmodellen zijn schematiseringen van de werkelijkheid en zullen de werkelijkheid dus
nooit geheel exact omschrijven: er is altijd in meer of minder mate sprake van een modelonze-
kerheid. Meestal hebben eenvoudige handberekeningsmodellen een grotere mate van onzeker-
heid 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 4.58.

m = Xtest/Xberekening

mdU

ml

2 3 4 5 6 7 8 validatietest -nr

Figuur 4.58 Illustratie van een validatiestudie ter bepaling van de modelonzekerheid m.

De modelonzekerheid is dan gedefmieerd als de stochastische grootheid

m =Xtes!Xberekening

Van deze modelonzekerheid m kan men dan een gemiddelde en een standaardafwijking bepa-
len. Vervolgens kan men m dan als een stochast in de berekeningen meenemen. De ontwerp-
waarde van deze stochast wordt gegeven door (zie paragraaf 2.2.6):

I11ct= J,L(m) exp(-a~V)

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

Niet altijd heeft men echter testen en proefresultaten tot zijn beschikking om de kwaliteit en
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betrouwbaarheid van een berekeningsmodel te kunnen afschatten. In die gevailen 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 komen testen of proeven niet altijd perfect met de werkelijkheid overeen. Een labo-
ratoriumproef is bijvoorbeeld een schematisering van de werkelijkheid. Zelfs een in-situ proef
kan een bijzondere situatie weergeven en daardoor niet representatief zijn voor aile gevailen
die door een richtlijn of code moeten worden afgedekt. Bovendien worden praktijkmetingen
vaak uitgevoerd 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.

In veel berekeningen komt vaak meer dan een model voor. Bij tunnels is sprake van een grond-
model, een ringmodel (met segmenten en voegen) en een beton-sterktemodel. Ook aan het
experimentele model kan een onzekerheid worden toegevoegd. Voor elk van die modellen
wordt dan een modelonzekerheid gedefmieerd. Het bestaan van verschillende modelonzekerhe-
den kan een probleem opleveren als men de modellen integreert.
Als voorbeeld wordt een geihtegreerd lining-grondmodel gekozen, waarbij met een gezamen-
lijk Eindige Elementenmodel wordt gewerkt. Stel dat men in afzonderlijke analyses is nage-
gaan dat zowel het grond als het liningmodel gerniddeld 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.
Men dient in zo'n geval dan eerst afzonderlijk te bekijken welke invloed de grondmodel-onze-
kerheden hebben op de uiteindelijke buigende momenten in de lining. Op dat niveau zijn de
beide modelonzekerheden eenvoudig met elkaar te vermenigvuldigen. Een andere mogelijk-
heid is dat de modelonzekerheid van het grondmodel wordt vertaald in een equivalente extra
onzekerheid van een van de invoerparameters, als bijvoorbeeld de E-modulus.

In somrnige gevallen is het niet nodig expliciet een gerniddelde en een standaardafwijking voor
een modelonzekerheid vast te stellen en daar een modelfactor uit te destilleren. Dit is het
geval als bekend is dat een rekenmodel een eenduidig ondergrensmodel is (voor sterkte) of een
eenduidig bovengrensmodel (voor belasting). Men kan dan volstaan met de modelfactor gelijk
aan 1,0 te stellen. Als voorbeeld wordt een ondergrensmodel voor de sterkte beschouwd. Men
weet dan dat de gerniddelde modelonzekerheid groter isdan 1,0. Het gerniddelde minus de
voorgeschreven standaardafwijkingen is dan ook groter dan 1,0, omdat het hier een onder-
grensmodel betreft. Als de onzekerheid groot is, zal het resultaat de waarde van 1,0 dicht bena-
deren. In dat geval kan rechtstreeks een modelfactor 1,0 worden gekozen. Dit is hooguit vanuit
een econornisch oogpunt nadelig, maar niet vanuit het oogpunt van veiligheid. Hier geeft een
mode1factor van 1,0 dus niet weer, dat het een uitstekend model betreft.

Ben overzicht van de hiema beschreven modelfactoren is gegeven in bij1age 4.4 .
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4.6.3 Rekenmodellen voor Geotechniek

Voor de volgende geotechnische rekenmodellen worden modelonzekerheden gegeven:

Booifrontstabiliteit
Er zijn analytische modellen ontwikkeld in paragraaf 4.2 voor het berekenen van de minimaal
benodigde en maximaal mogelijke steundruk aan het boorfront. De invoergegevens zijn de tun-
nel afmetingen, de diepteligging, de grondlagen en de grondeigenschappen. De uitvoer bestaat
uit horizontale korreldruk aan het boorfront. Samen met waterdruk levert dit de minimaal
benodigde steundruk op.

Deformaties
Met het groutdruk model (paragraaf 4.3) kan het volumeverlies ter plaatse van het boorschild
worden berekend, waarbij zowel het verloop van de zakking in dwarsrichting als in langsrich-
ting van de tunnel in beschouwing kan worden genomen.

Voor de grondmodellen zijn modelonzekerheden afgeschat, zoals weergegeven in tabe14.5.

Tabel 4.5 Modelonzekerheden grondmodellen (zie toelichtende tekst onder de tabel).

Tabel 4.5 geeft de indruk, dat aIle modellen perfect zijn en afgezien van boorfrontinstabiliteit
(doorlatende grond) geen systematische of fluctuerende afwijkingen bevatten. In werkelijkheid
bevatten de modellen wel degelijk afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden. Een kwan-
tificering van deze onzekerheden is op dit moment nog niet mogelijk.
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
De modelfactor voor de maaiveldzakking is gebaseerd op een ondergrensmodel, omdat de gun-
stige invloed van de derde dimensie wordt verwaarloosd. Wanneer voor dit model een gemid-
delde en een variatiecoefficient wordt geschat, is de daaruit volgende rekenwaarde altijd groter
of gelijk aan 1,0 (ondergrensmodel). Vervolgens kan besloten worden om de rekenwaarde naar
beneden naar 1,0 af te ronden. Hiermee wordt de veiligheid niet benadeeld.

4.6.4 Rekenmodellen voor liningberekening

In het kader van deze beschouwingover modelonzekerhedenworden de volgende onderdelen
beschouwd:. Grond-constructie-interactie.. Voeggedrag. Ringwerking. Liggerwerking. Draagkrachtvan de lining

Grond-constructie-interactie.
De rekenmodellen voor de toestand op de lange termijn analyse zijn (tabe14.4):. een gefutegreerd model van de lining en grondcontinutim (C&C-model);
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. grondveren en grondbelasting volgens op een continuummodel (C&Da-, C&Db-model);. grondveren en grondbelasting volgens Duddeck (D&D-model).
De model onzekerheden worden gegeven in tabel 4.8.

Voeggedrag - Langsvoeg
In de langsvoegen worden de normaal- en schuifspanningen overgedragen door beton op beton
contact over een gereduceerde hoogte. Door gaping neemt deze hoogte verder af. Wanneer de
schuifspanningen een door de maximaal mogelijke wrijving bepaalde waarde overschrijden
treedt slip op (zie paragraaf 4.5.4.2.3).

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 balkenmodellen wordt de gereduceerde buigstijging door lastinleiding en
gaping in de langsvoeg beschreven door een rotatieveer, de zogenaamde Jan~envoeg.

Wordt voor ringwerking een homogeen balkenmodel gebuikt, dan kan de invloed van de langs-
voeg worden uitgesmeerd door reductie van de buigstijfheid tot 0,7 EI .

In tabel 4.6 zijn de modellen en de modelonzekerheden voor de langsvoeg samengevat.

Tabel 4.6 Modelonzekerheid - langsvoeg - stijfheid.

Voeggedrag - Ringvoeg
De ringvoeg speelt alleen een rol bij dubbelringsmodellen en liggermodellen. Er wordt onder-
scheid gemaakt tussen nokken en voegplaatjes (bijvoorbeeld van triplex of Kaubit).

De modelonzekerheden voor de rekenmodellen voor het voeggedrag zijn gegeven in tabe14.7.

Tabel 4.7 Modelonzekerheid voeggedrag - ringvoegen.

Ringwerking
Bij rekenmodellen voor ringwerking wordt onderscheid gemaakt in 2D-modellen volgens een
enkele ring of een dubbele ring en 3D-modellen, waarin een enkele ring, een dubbele ring of
een tunnelmoot worden gemodelleerd. Bij de 2D-modellen maakt men gebruik van balkele-
menten, bij 3D-modellen worden schaal- of volume-elementen toegepast. In de 2D-modelle-
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ring kan de ring worden gemodelleerd als een homo gene ring en een ring met voegen en/of
rotatieveren.

De ringmodellen worden toegepast voor de beoordeling van de sterkte- en van de bruikbaar-
heidsaspecten van de boortunnel. Met de modellen kunnen momenten, normaalkracht, dwars-
krachten, ovalisatie, koppelkrachten en voegvervormingen worden bepaald. Niet aIle modellen
1aten overigens de berekening van al1e grootheden toe.

Van 2D-modellen is de mode1onzekerheid bepaald door het model te vergelijken met het 3D-
model. Aan het 3D-model is een mode1onzekerheid van gemidde1d 1,0 en een variatiecoeffi-
dent van 0,05 toegekend. De resu1terende gemidde1den en spreidingen zijn weergegeven in
tabe1 4.8.

Tabe14.8 Modelonzekerheden ringwerking - LN-verdeling.

De Duddeck-modellering (D&D-mode1) voor de grondveren mag aIleen voor diepe tunnels
worden toegepast. In aIle andere gevaIlen is de variatiecoeffident V zo groot, dat toepassing
niet zinvo1 is.

Liggermodellen
Voor de liggerwerking van de tunnel als gehee1 zijn twee modellen ontwikke1d; een 3D-model,
een numeriek balkenmodel.

Met de liggermodellen kan de axiale spanningsverdeling worden bepaald en vervo1gens de
optredende vervormingen, gapingen, voegverschuivingen en voegopeningen. Geanalyseerd
worden de bouwsituatie en de be1astingen als gevo1g van zwe1 van de grond of bovenbe1asting
incombinatie met starre aans1uitpunten (stations, dwarsverbindingen).

Het numeriek balkenmode11evert bovengrenzen voor de momenten en de daaruit afge1eide
gapingen en ondergrenzen voor de verp1aatsingen. De mode1onzekerheden voor het liggermo-
del zijn gegeven in tabe1 4.9 .
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Tabel 4.9 Modelonzekerheden liggerwerking berekend met balkenmodel - LN verdeling

Draagkracht betonnenlining
Bij het bepalen van de draagkracht van de betonnen lining wordt uitgegaan van de modellen
volgens de Nederlandse betonvoorschriften. Als 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 volgens
tabe14.1O.

Tabe14.10 Modelfactoren draagkracht beton - LN verdeling
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5 SAMENVATTING SEMI-PROBABILISTISCHE VERIFICATIEPROCEDURE EN
REKENVOORBEELDEN

5.1 Samenvatting

In de semi-probabilistische verificatieprocedure worden de resultaten van de vorige hoofdstuk-
ken toegepast. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de volgende zaken bekend zijn:. de beschouwde grenstoestand (hoofdstuk 2);. de streefwaarde voor de betrouwbaarheid (hoofdstuk 2);. beschrijving van de mechanismen, bijvoorbeeld in de vorm van rekenmodellen

(hoofdstukken 2 en 4);. de statistische gegevens van de variabelen: belastingen en sterkte (hoofdstuk 3).

Verder wordt ervan uitgegaan dat er een ontwerp ligt voor de constructie en dat dit ontwerp
geverifieerd moet worden voor het aspect betrouwbaarheid. In § 2.2.6 is de verificatie van de
betrouwbaarheid beschreven.
In deze paragraaf 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 L550 beschouwde aspecten.
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5.2 Rekenvoorbeelden

5.2.1 Opdrijven tunnel

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

Z =Ggrond + Gtunnel + Rgrond -Fopdrijf

De eerste term is de neerwaartse belasting door de grond, de tweede term is de neerwaartse
belasting door het betongewicht, de derde de wrijving door de grond en de vierde term de
opdrijvende kracht van het water. Ligger of boogwerking van de tunnel in langsrichting wordt
Diet meegenomen.
De verschillende termen kunnen als voIgt (globaal) worden uitgewerkt (zie figuur 5.1):

Ggrond = D d (Ygrond- Ywater)
Gtunnel = 1t D t Ybeton
Rgrond = 0,5 (YgI:O~- Ywater)( D + d)2 Ko tanq>
Fopdrijf = 0,25 1t D Ywater

De statistische gegevens ten behoeve van de betrouwbaarheidsanalyse zijn weergegeven in
tabeI5.1. In dit voorbeeld is uitgegaan van een tunnellengte L van 4,2 kilometer.
De te beschouwen tunneldelen betreffen 3 doorsneden, waarvoor een gecorreleerde lengte van
400 meter wordt aangehouden.

d

1

1
Ggrond

1 Rgrond

D

Fopdrijf

Figuur 5.1: Tunnel in de grond met uitwendige verticale belasting
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Tabel5.l: Gegevens Basisvariabelen.

De variatiecoefficient voor Ko, tamp en 'Ygrondzijn afgeleid met behulp van de gegevens uit
tabel 3.14 (in paragraaf 3.3.3.3). In dit voorbeeld wordt uitgegaan van 5 waarnemingen. Omdat
geldt dat a» &, worden de in tabel5.1 gegeven variatiecoefficienten afgeleid uit:

Y - ~ Y2
y2

ruimtelijk- systematisch+
n

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 aile stochasten gunstig werken voor de stabiliteit op
'Ywaterna. Hierbij moet worden vastgesteld over welke lengte van de totale tunnel het opdrijven
als bezwijkmechanisme gecorreleerd is. Yoor de eindfase geldt er voor de gehele tunnel met
een lengte van ca. 4,2 kilometer een ~tunnel = 3,8. (zie tabeI2.4) De totale lengte, die voor dit
mechanisme van belang is, bedraagt 3x400 meter = 1200 meter. (voor de eenvoud is de faal-
kans van de andere delen genomen op een orde van grootte lager).

Yervolgens kunnen dan voor de 3 lognormale stochasten de ontwerpwaarden worden bepaald.
Conform formule (2.8) en tabel 2.4 voIgt:
Gehele tunnel: ~tunnel =3,8, toelaatbare faalkans = 0,72 *

10-4

400
Per doorsnede: faalkans =-* 072*10-4 =

°
24*10-4

120O'
,

Hieruit voIgtper doorsnedeeen waarde voor ~van 4,0.
Yerder geldt voor a:

a = 0.7 voor aile sterkteparameters
a =-0.7 voor de enige belastingparameter het volumegewicht van water.

De basisvariabelen zijn weergegeven in tabel5.2

TabeI5.2: Rekenwaarden basisvariabelen
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Dit 1eidt tot de vo1gende berekening:

Sterkte =D d (Ygrond- Ywater) + 1t D t Ybeton + 0,5 (Ygrond - Ywater) ( 0,5D + d)2 A tamp

=451 + 154 + 93 = 698 kN/m

Be1asting =0,251t D2 Ywater = 517 kN/m

Met andere woorden, de tunnel vo1doet.

Ten behoeve van de praktijk is het gewenst een berekeningsgronds1ag te presenteren op basis
van representatieve waarden en partie1e factoren. Als representatieve waarden zou men bij-
voorbee1d kunnen kiezen:

TabelS.3: Representatieve waarden basisvariabelen.

Voor aile variabe1en is voor Xrep de gemidde1de waarde genomen, behalve voor de materiaal-
parameters A en tan<p: hiervoor zijn de 5 procent onderschrijdingswaarden genomen vo1gend
uit

Xrep =Il exp( -1.64 V) -Il (1 - 1.64 V)

Vervo1gens ligt aan de be1astingkant een partie1e factor gelijk aan 1,0 voor de hand (de sprei-
ding aan de be1astingkant 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 partie1e factoren vo1gen dan uit:

Ybelasting
Ygewicht = (Ggrond rep + Gtunnel rep ) 1 (Ggrondd + Gtunnel d) =757 1607

Ygrond = Rrep IRd =131/93

= 1,00
=1,24
=1,40

met:

Ggrond rep + Gtunnel rep =D drep (Ygrond rep- Ywater rep) + 1t D trep Ybeton rep
Ggrondd + Gtunnel d :D ~ (Ygrondd -Ywaterd) + 1t D td Ybeto~d
~p

:=
0,5 (Ygrondrep- YwaterreJ?)( 0,5D + die,p) Areptan<Prep

~ - 0,5 (Ygrondd -Ywaterd) ~0,5D + dd) Ad tan<Pd

=757 kN/m
=607 kN/m
=131 kN/m
=93 kN/m

De factor voor de gewichtsterm kan kleiner kan zijn als aile termen met -Ywaterals be1asting-
term worden meegenomen en de factor al1een op het zuivere grond- en betongewicht van toe-
passing wordt verklaard. De grote factor voor de grondschuifweerstand weerspiege1t de grote
mate van onzekerheid waarmee deze term moet worden bekeken. In vee1 praktijksommen
wordt deze term overigens he1emaal verwaar100sd en wordt verder met een kleinere factor op
het gewicht gerekend. Verder wordt weer een grotere factor op de be1asting gezet. Dit zal
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meestal wel aardig uitkomen maar is theoretisch aanvechtbaar.

Opmerking: voor de belastingterm Fopdri"fis wel een grotere partiele coefficient nodig als er
een grondlagensysteem is met gedeelteliJ1: ondoorlaatbare lagen en er derhalve waterover- en
onderspanningen kunnen voorkomen.

Verder kunnen de partiele 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 ex-waarde zou kunnen worden gehanteerd. Opgemerkt wordt daarbij dat aan de sterkte-
kant eigenlijk ex=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 ex=0,7 zijn meegenomen.

5.2.2 Boorfrontstabiliteit

5.2.2.1 Algemeen

Voor een tweetal grondprofielen is de veilige minimale steundruk (minimaal benodigde steun-
druk) en de veilige maximale steundruk (maximaal mogelijke steundruk) berekend met behulp
van de semi probabilistische methode.

De gebruikte geometrieen zijn die van een tunnel met een diameter van 8 meter in verschillen-
de grondsoorten. In de onderstaande tabe15.4 is weergegeven welke berekeningen gemaakt
zijn, tevens zijn in figuur 5.2 de profielen voor de laagopbouw weergegeven.

Tabel 5.4 Grondgesteldheid.

geometrie2
0
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00

~
00 -12

00 -14 I
~
N
II

00

*
('(j I

....
(":I
II

00

*
('(')

I'.E.~:,~:.~~
~j.j

1"':1

,..
-40

-40

Figuur 5.2 Geometrie.
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De gemiddelde waarden van de grondparameters zijn weergegeven in tabe15.5.

Tabel 5.5 Grondparameters.

Voor alle stochasten wordt de onzekerheid beschreven met een variatiecoeffi-
cient. Voor de diepte h en hw is echter het gebruik van een standaardafwijking
logischer. Hiervoor is een waarde van 0,25 meter in rekening gebracht.

Voor de modelfactor zijn de waarden volgens tabel 4.5, paragraaf 4.6.3
gebruikt, hetgeen resulteert in een modelfactor gelijk aan 1,0 (boren door klei).

De minimale en de maximale steundruk zijn berekend volgens hetgeen beschre-
yen is in Hoofdstuk 4. De berekende waarden voor zowel de minimaal beno-
digde als de maximaal toelaatbare steundruk zijn bepaald ter plaatse van het
hart van de tunnel.

De berekende rekenwaarde van de minimale steundruk is theoretisch gelijk aan
de steundruk die de boormeester moet aanhouden. Deze waarde mag de theore-
tisch bepaalde waarde van de maximaal toelaatbare steundruk niet overschrij-
den. Om veilig te werken dient een marge tussen de waarden voor de minimale
en maximale steundruk aangehouden te worden, waarbinnen de door de boor-
meester aan te houden waarde voor de steundruk eventueel kan varieren. In de
praktijk is het namelijk nagenoeg onmogelijk voor de steundruk een vaste
waarde te realiseren. Een zekere bandbreedte is dan ook vereist.

5.2.2.2 Minimale steundruk:

Voor de berekening van de minimaal benodigde steundruk is de rekenwaarde
van de parameters bepaald met behulp van de lognorma1e verdeling.
Voor de invloedscoefficient (ex.)is de waarde 0,7 aangehouden, voor de
betrouwbaarheidsindex (~) is de waarde 2,7 aangehouden. Van de sterktepara-
meters is de onderwaarde genomen (<I>en c') en van de aandrijvende parameters
(y', Ysat'h, hw) is de bovenwaarde genomen. De tunneldiameter D is determi-
nistisch genomen.

De waarden van de parameters zijn weergegeven in tabel 5.6.
Bij het bepalen van de variatiecoefficient is de bijdrage ten gevolge van ruimte-
lijke variatie meegenomen. In afwijking tabe13.l4 is voor de cohesie een varia-
tiecoefficient van 0, I aangehouden.
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Tabel 5.6 Rekenwaarden parameters - minimale steundruk:.

Geometrie 1:

Pkorrel;d =
Pwater;d =

38 kPa
222 kPa

Geometrie 2:

Pkorrel;d =
Pwater;d =

30 kPa
112 kPa

Pmin;d = 260 kPa Pmin;d = 142 kPa

Pmin;stuur;d = 260 kPa Pmin;stuur;d = 142 kPa

5.2.2.3 Maximale steundruk:

Voor de berekening van de maximaal toe1aatbare steundruk is de rekenwaarde van de parame-
ters eveneens bepaald met behulp van de 1ognorma1e verdeling. Voor de inv1oedscoefficient
(a) is ook nu de waarde 0,7 aangehouden, voor de betrouwbaarheidsindex (13) is de waarde
2,71) aangehouden. Van de sterkteparameters is de onderwaarde genomen (y',

Ysat' h, hw en m).
De tunne1diameter D is wederom deterministisch genomen.

In de berekening voor de maximale steundruk is de wrijving 1angs de grondmoot meegeno-
men. Hierbij is een wrijvingsfactor gelijk aan m =0,3 in rekening gebracht.

De waarden van de parameters zijn weergegeven in tabe15.7 (vo1gende pagina).

1) Alhoewel voor passief bezwijken een hogere waarde wordt aanbevolen (zie tabe12.4 in paragraaf 2.3.2) is bij dit

voorbeeld uitgegaan van een waarde van ~van 2.7 i.p.v. 3,5 tot 3,7.
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Tabe15.7 Rekenwaarden parameters - maximale steundruk:.

5.2.2.4 Vergelijking minimale I maximale steundruk

Het blijkt dat voor beide geometrieen de berekende rekenwaarden voor de minirnale steundruk
kleiner zijn dan die van de maximale steundruk. In beide gevallen is een marge tussen de beide
waarden aanwezig. Opgemerkt wordt dat in geval van geometrie 2 deze marge (te) gering is.
De tunnelligt hier op een dekking van I maal de diameter, een afstand die tot op heden ook
wel wordt aangehouden als ondergrens.

5.2.3 Liningberekening: ringberekening ULS volgens analytische methode

5.2.3.1 Inleiding

Beschouwd wordt het standaard COB L500 voorbeeld 'diepe tunnel in zand' (zie figuur 5.3).
De tunnelas ligt daarbij 20 meter onder het maaiveld en de tunneldiameter is 8 meter.
De grenstoestand in deze paragraaf is "bezwijken van de lining" onder invloed van belastingen
door grond en water. Als betrouwbaarheidseis wordt ~ = 4,0 gehanteerd.

6m
- ~-..I---tw--...-..

14m

8m[ --"---Ioo t.....
8m

-......-..---..--.........

8m

0 zand Figuur 5.3 Grondprofiel.
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De gebruikte parameters zijn weergegeven in tabelS.8, waarbij voor de deterministische groot-
heden een waarde voor de variatie V gelijk aan 0 is gebruikt.

Tabel 5.8 Overzicht basisvariabelen.

5.2.3.2 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 + nz (crv - crh) R

M = mz (crv - crh) RZ

De verticale en horizontale spanningen in bovenstaande formules zijn de spanningen ter plaat-
se van de tunnel-as en worden gegeven door:

cry = ('¥sat - '¥w) (hg + R) + (hw + R) '¥w

crh =Ko ('¥sat - '¥w) (hg + R) + (hw + R) '¥w

In deze handberekening is alle grond onder water verondersteld. Ten behoeve van de coeffi-
cienten llo, nz en mz worden de volgende coefficienten gefutroduceerd:

a =12 EgR3/(Eb d3)

~=EgR/(Eb d)

Het diepte-effect wordt daarbij in rekening gebracht via:

Eg = EgIOO{crv'/cro'}

met cry' = ('¥sat - '¥w) (hg + R) en cro' = 100 kPa
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De coefficienten no' n2 en m2 worden dan gegeven door:

Aan de sterktekant worden ge'introduceerd (zie figuur 5.4):

Mu =mb (0 d2 fy=

Nu = mb d fe' =

opneembaar moment bij N =0

opneembare normaa1kracht bij m =0 en (0 =0

M

Mopn

N

Nu

Figuur 5.4 Bezwijkeriterium lining.

In dit geval wordt de unity check e (gedefinieerd als de verhouding tussen het belastende en
het opneembare moment), rekening houdend met de invloed van de normaalkracht:

e =MlMopn

Mopn= Mu + 0,5 Nd (1 - N I Nu )
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Aan M en N moeten ook nog modelonzekerheden worden toegevoegd. Daarmee voIgt:

e =mM M I [Mu + 0,5 m N N d (l-n)]

met

n = mNNlNu
mM = modelfactormomentberekening
mN =norrnaalkrachtberekening

Daarmee is het rekenmodel compleet.

5.2.3.3 Verificatie van de betrouwbaarheid

Basisrun
In dit voorbeeldlevert de Basisrun:

e =0,96

In tabel 5.8 is 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 ontwerp-
waarde gekozen.

Variatieruns
Voor een aantal variabelen is het effect op het mechanisme echter niet zo eenvoudig op voor-
hand in te schatten. Een voorbeeld is de dwarscontractie van de grond. 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 basis-
run. 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:
(zie tabel 5.9 )

Tabel 5.9 Unitycheck - variatieruns.

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 vol-
doet. De controle-run is niet nodig.
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BIJLAGE 3.1 - PARTIELE FACTOREN VOOR BELASTING-
ENSTERKTEPARAMETERS

Tabel B3.1.1 - PartieIe factoren voor belasting- en sterkteparameters.
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Tabel B3.1.1 - Partiele factoren voor belasting- en sterkteparameters (vervolg).

NB: indien bij grondparametersalleen het ruimtelijk gemiddelde van belang is kan V(ruimtelijk) worden gedeeld
door de wortel van het aantal waarnemingen.

Toelichting op de taOOl
Voor elke variabele zijn de gemiddelde waarde en de variatiecoefficient aangegeven. Daarnaast
zijn de lage en hoge rekenwaarden. XdL en XdU berekend, confonn de fonnules uit hoofdstuk
2. Het zijn deze waarden die in de semiprobabilistische verificatie van de verschillende grens-
toestanden moeten worden gehanteerd. De bepaling van de rekenwaarden is uitgevoerd voor
een betrouwbaarheidsindex P=4 en een invloedscoefficient a=Q,7. Voor andere waarden van
deze parameters (bijvoorbeeld voor een grenstoestand met andere streefwaarde voor de
betrouwbaarheidsindex beta of voor een niet dominante variabele waarvoor alfa =0,3 gehan-
teerd wordt) kan de gebruiker zelf andere rekenwaarden afleiden.

De ontwerper moet zelf nagaan welke van de twee waarden (hoge of lage waarde) voor een
bepaalde verificatie maatgevend is. Indien variabelen een sterke mate van positieve correlatie
vertonen, hoeven hoge waarden van de een niet met hoge waarden van de andere gecombi-
neerd te worden.

In de laatste twee kolommen zijn de karakteristieke waarden en de partiele factor gegeven die
dezelfde rekenwaarden opleveren.
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Voor de calamiteitenbelastingen is uitgegaan van a~=I,O (aanrijding, explosie) en a~=2,O
(brand). De kans op het optreden van deze belastingen is namelijk al klein door de lage kans
van voorkomen van de calamiteit.

De statistische eigenschappen van beton, staal en grond zijn zoveel mogelijk in overeenstem-
ming gebracht met de betreffende materiaalnormen in de NEN 6700-serie. Voor de grondpara-
meters zijn de systematische onzekerheid en de ruimtelijke variabiliteit beide afzonderlijk
gespecificeerd.
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BIJLAGE 3.2 -TERREINPROEVEN EN LABORATORIUMONDERZOEK VOOR
BOORTUNNELS

B3.2.1 In-situ grondonderzoek
Voor het in-situ onderzoek ten behoeve van een boortunnel komen vooral in aanmerking:. Boringen;. Sonderingen (CPTU);. Pressiometerproeven;. Seisrnische metingen.

In het algemeen is het zo dat in-situ proeven minder zijn gestandaardiseerd dan laboratorium-
proeven. Belangrijk voordeel van in-situ proeven is de mogelijkheid om de grondparameters te
bepalen aan de hand van ongeroerde grondcondities en bij de heersende grondspanningen en
veelal grotere betrokken grondvolumes. Nadelen van in-situ onderzoek is de beduidend minde-
re bekendheid met de spanningsverdeling, de spanningsspreiding en het vervorrningsbeeld van
de grond.

Bij het interpreteren van de resultaten van in-situ proeven, specifiek voor boortunnels, moet
aandacht worden geschonken aan:. rekniveau;. spanningspaden;. gedraineerdlongedraineerd gedrag;. tijdseffecten en kruip;. installatieeffecten;. empirie (bmikbaarheid van correlaties);. verschillen met labresultaten.

Bijzonderheden betreffende boringen, pressiometerproeven en seisrnische metingen worden
hierna besproken.

A Boringen
Geadviseerd wordt om over de diepte van de boortunnel een continu boorprofiel te steken.
Voor de grondlagen boven en onder de tunnel kan eventueel ook een puIsboring met ongeroer-
de monsters worden uitgevoerd. De boringen dienen bij voorkeur na de sonderingen uitge-
voerd te worden, zodat aan de hand van de sondeerresultaten kan worden vastgesteld op welke
diepte monsters dienen te worden genomen.

B Pressiometerproeven
Het maximale rekniveau bij standaard pressiometerproeven bedraagt ongeveer 10 %. Gezien
dit hoge rekniveau zullen de hiervan afgeleide parameters minder relevant zijn voor boortun-
nels. Het rekniveau bij ontlastings-herbelastingslussen bedraagt 0,1-1,0 % en dit is vergelijk-
baar met de optredende rekniveaus bij boortunnels. Tijdens het uitvoeren van de proef wordt
de grond op schuif en niet op druk belast. Er is sprake van een vlakke spannings en vervor-
mingstoestand. Tijdens de expansie van het membraan zal de vertic ale spanning direct naast
het membraan gelijk blijven en de zal de horizontale, radiale spanning direct naast het mem-
braan toenemen. Deze situatie komt goed overeen met de situatie aan weerszijden van een
(ovaliserende) boortunnel. Tijdens de contractie van het membraan, na het bereiken van het
maximale volume van het membraan of de maximaal aan te brengen druk door het apparaat,
zal de horizontale spanning afnemen bij gelijkblijvende vertic ale spanning.

C Seismische metingen
De mwe data bestaat uit seisrnische signalen als functie van de tijd en de diepte. Het bewerken
van deze mwe data geeft informatie over de voortplantingssnelheid van de schuif- en dmkgol-
Yen, welke kunnen worden vertaald naar dynarnische eigenschappen van de grond. Het betreft
stijfheidseigenschappen die horen bij zeer lage rekniveaus, in de orde van 10-3% tot 10-4%.

164



Door de metingen te verrichten op verschillende dieptes wordt de voortp1antingssnelheid van
de seisrnische golven als functie van diepte verkregen.
Wanneer schuifgo1ven worden opgewekt kan de glijdingsmodu1us van de grond worden
bepaald, welke ge1dig is voor zeer 1age rekniveaus. Ben schuifgo1f wordt doorgegeven door het
korre1ske1et,omdat (grond)water geen schuifstijfheid heeft. De bewegingsrichting van de kor-
re1s is loodrecht op de voortp1antingsrichting van de golf. Indien compressiego1ven worden
gegenereerd kunnen de e1asticiteitsmodu1us en de dwarscontractiecoefficient worden bepaald.
Een compressiegolf wordt door zowe1het korre1ske1etals het grondwater doorgegeven. De
bewegingsrichting van de korre1s is parallel aan de voortp1antingsrichting van de golf.
Voorwaarde voor het bepalen van beide moduli is dat de dichtheid van de grond bekend is.
Ben seisrnische conusmeting kan worden verricht in feitelijk elke grondsoort waarin geson-
deerd kan worden. De bovengrond dient de trilling, welke op maaive1dhoogte wordt opgewekt,
goed door te geven aan de ondergrond. Een slappe bovengrond zal de trillingen vee1al niet
goed doorgeven maar absorberen. Bovendien dienen er beneden de trillingsbron geen reflecte-
rende objecten aanwezig te zijn, zoals bijvoorbee1d een de grondwaterspiege1 indien een com-
pressiegolf wordt opgewekt. Voor een schuifgo1f is de aanwezigheid van een grondwaterspie-
gel niet hinderlijk.
Omdat het rekniveau behorend bij de stijfheidsparameters, welke zijn afge1eid uit seisrnische
conusmetingen (ongeveer 10-4 % ), aanzienlijk kleiner is dan het te verwachten rekniveau bij
boortunne1s (ongeveer 0,01 % tot 1 %), kan geste1d worden dat deze parameters zonder ver-
taalslag niet bruikbaar zijn voor boortunnels. In combinatie met andere proeven, insitu en labo-
ratorium proeven, kan wel een indruk worden verkregen van het verloop van de stijfheid van
de grond bij verschillende rekniveaus. De seisrnische meting meet vee1al de rnaximale stijfheid
van de grond, omdat de stijfheid afneemt met toenemende vervorrning. De kwaliteit van de
metingen laat in stedelijk gebied soms te wensen over door de vele verstoringen en resten van
bebouwing in de ondergrond.

B3.2.2 Laboratoriumonderzoek

Tot het standaardpakket van laboratoriumonderzoek ten behoeve van een boortunne1 behoren:. Triaxiaal proeven;. Samendrukkingsproeven;. Schuifproeven;. Classificatieproeven.

De bijzondere kenrnerken van de triaxiaalproef, de samendrukkingsproef en de schuifproef ten
behoeve van een boortunnel worden onderstaand behande1d.

A Triaxiaalproeven
Bij het uitvoeren en analyseren van triaxiaalproeven dient aan de vo1gende aspecten aandacht
te worden besteed:

Inrichten/definieren van triaxiaalonderzoek:. Het uitvoeren van verschillende spanningspaden heeft in het geval van een grondonderzoek
voor boortunnels zeker zin, met name extensieproeven zijn van belang. Overigens geldt we1
bij triaxiaalproeven, dat het verschil tussen extensie en compressie be1angrijker is dan tus-
sen be1asten en ontlasten. Bij CUproeven zal de optredende waterspanning in theorie het
verschil tussen belasten en ontlasten opheffen. De keuze tussen de proeftypen kan het beste
gebeuren op grond van praktische overwegingen. Zo is verplaatsingsgestuurd meten een-
voudiger en beter regelbaar dan krachtgestuurd meten.. Ben deel (orde 25%) van het triaxiaalonderzoek dient te bestaan uit standaard proeven
(compressie met isotrope consolidatie) om vergelijking met ander onderzoek mogelijk te
maken en ter correlatie met andere projecten.. Het verdient aanbeveling om op een deel van de triaxiaalmonsters de Atterbergse grenzen,
de relatieve dichtheid en de korre1verdeling te bepalen, om een gedetailleerd beeld van het
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grondgedrag en de oorzaken hiervan te verkrijgen.. Geadviseerd wordt om naast triaxiaalonderzoek ook altijd schuifproeven uit te voeren.. De verschillen in grondgedrag kunnen deels worden verklaard door een verschil in verticale
en horizontale stijfheid. Door middel van triaxiaalproeven in combinatie met samendruk-
kingsproeven op horizontaal en verticaal getrimde monsters kan het effect van de anisotro-
pie worden onderzocht.. Ook in geval van cohesief materiaal kan het nodig zijn om een aantal gedraineerde
(CD)triaxiaalproeven uit te voeren. Hiermee kunnen kruipeffecten worden onderzocht.

UitvoerenlInterpreteren van de triaxiaalproej. Er dient alle aandacht te worden geschonken aan het steken van kwalitatief goede monsters,
ook op grotere diepte. Voor boortunnels is de stijfheid bij kleine rekken van belang. Bij
meten van kleine rekken is de monsterverstoring een bepalende factor. Analoog aan de pro-
cedure bij pressiometerproeven kan ook bij triaxiaalproeven goed met ontlast- en herbelast-
lussen gewerkt worden.. Bij proeven op monsters van grotere diepte worden relatief hoge celdrukken en belastingen
toegepast. Het verdient aanbeveling om de triaxiaaltoestellen te kalibreren op deze belastin-
gen; de stijfheid van de apparatuur is wellicht van belang.. Kogeconsolideerde proeven op cohesieve grond hebben een aantal voordelen, indien gede-
tailleerde spanningspadanalyses zijn vereist. De Skempton Afactor, de ongedraineerde
schuifsterkte en de modulus E' 50 hangen in belangrijke mate af van de Koverhouding bij
het begin van de proef. Indien alleen bezwijkparameters als c' en <pbenodigd zijn, is het
mogelijk eenvoudiger om isotroop geconsolideerde proeven uit te voeren.. Het verdient aanbeveling om een Ko-consolidatiespanning in twee fasen aan te brengen:
In fase I wordt een isotrope spanning gelijk aan de laagste van de twee hoofdspanningen
aangebracht. In fase 2 wordt de grootste hoofdspanning verder opgevoerd tot het gewenste
niveau. Een dergelijke procedure voorkomt dat het monster tijdens de consolidatiefase kan
bezwijken door een te grote deviators panning.. Het is nuttig om de doorlatendheidscoefficienten van het monster in de consolidatiefase te
bepalen en als meetgegevens te vermelden, alsmede de E'50 die geldt voor de consolidatie-
belasting.. De defmities voor afleiden van de schuifsterkte fundruit laboratoriumproeven zijn tot dus-
ver alleen geldig voor standaard triaxiaalproeven. De definities voor afleiden van de
Poissonverhouding v en de dilatantiehoek

'"
uit laboratoriumproeven zijn niet gestandaar-

diseerd. Verder is fundveelal gedefmieerd als de helft van de maximale opgebrachte devia-
torspanning in de proef. Hierbij wordt wel eens vergeten, dat een Koproef begint met een
deviatorspanning ongelijk aan nul.. Het verdient aanbeveling om bij voldoende monstermateriaal en redelijkerwijs homogeen
materiaal de c' en <p'tevens per grondlaag te bepalen en deze waarde te vergelijken met het
proefgemiddelde. Het verdient de voorkeur om singlestage proeven uit te voeren. De multi-
stage proeven geven geen betrouwbare bezwijkwaarden. Bovendien is de mogelijke versto-
ring door het niet tijdig stoppen van een voorgaande belastingtrap groot. Het blijkt in de
praktijk moeilijk om een goed stopcriterium op te leggen, zodat er vaak plastische vervor-
mingen in de eerste trappen optreden.

B Samendrukkingsproeven
Algemeen;CRS-samendrukkingsproeven
In een standaard samendrukkingsproef wordt de belasting in 5 tot soms wel 20 stappen opge-
bracht. Een nadeel van deze methode is dat het superpositiebeginsel van Koppejan, dat vaak
als uitgangspunt wordt gehanteerd bij het afleiden van de samendrukkingsparameters, niet
altijd opgaat en dat bij een toenemend aantal belastingstappen (dit kunnen ook ontlastlherbelast
stappen zijn) de beproevingstijd sterk toeneemt. Een beter altematief is dan een zogenaamde
continue consolidatie proef. Er zijn meerdere uitvoeringen ontwikkeld, maar de 'constant rate
of strain' (CRS) proeven worden het meest toegepast. In een CRS proef wordt een constante
verticale deformatiesnelheid opgelegd aan een monster.
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Het grote voordeel voor boortunnels is dat met een CRS proef een veel nauwkeurigere span-
ningsrek grafiek wordt verkregen; over het algemeen zijn bij een standaardproef slechts 5 pun-
ten bekend van de curve terwijl in een CRS proef een volledige meetcurve wordt bepaald. De
afleiding van de grensspanning en het bepalen van samendrukkingsconstanten voor een
beperkt spanningsinterval wordt hiermee eenvoudiger en nauwkeuriger. In geval van kleine
spanningsveranderingen in de ondergrond (zoals het geval is bij boortunnels) verdient het wel-
licht aanbeveling om niet de samendrukkingsparameters van het gehele geteste interval te
gebruiken maar alleen van het te verwachten spanningsinterval. Hiermee kan een aanscherping
van de vervormingen worden verkregen.

Kosamendrukkingsproeven
Bij een Kosamendrukkingsproef vindt een continue registratie van de horizontale grondreactie
plaats door middel van een membraan in de ring van het samendrukkingsapparaat. Er zijn ver-
schillende uitvoeringen van de Kosamendrukkingsproef.

Uitvoerenvan samendrukkingsonderzoek. Er dient alle aandacht te worden geschonken aan het steken van kwalitatief goede monsters.
Dit aspect kan niet genoeg worden benadrukt v66r aanbesteding van een grondonderzoek.. Het verdient aanbeveling om naast de gebruikelijke samendrukkingsproeven een aantal
CRS of Ko-samendrukkingsproeven uit te voeren. De CRSproeven geven een continue
weergave van de consolidatiecoefficient en het spanningsrekgedrag en een betere bepaling
van de grensspanning. Bovendien kunnen deze proeven sneller worden uitgevoerd, een
voordeel dat met name ten opzichte van een traditionele proef met een groot aantal belas-
tingtrappen (ontlastlherbelastlussen) naar voren komt. Met de Koproeven (de Kometing kan
ook worden gecombineerd met een CRS proef) kan tevens de Koverhouding gedurende de
proef en de v worden bepaald. Deze parameters zijn voor EEM predicties van grote waarde.. Voor een duidelijke bepaling van de maagdelijke stijfheid (OCR= 1) is het nodig om tot
circa 6 maal de grensspanning door te belasten. Voor monsters van grotere diepte betekent
dit hoge belastingen.. Bij proeven op monsters van grotere diepte worden ook relatief hoge belastingen toegepast.
Het verdient aanbeveling om de samendrukkingstoestellen te kalibreren op deze belastin-
gen, de stijfheid van de apparatuur is wellicht van belang. Niet ieder laboratorium beschikt
over geschikte apparaten voor hoge belastingen.. Naast het gebruikelijke belastingtraject (van circa 5 kPa tot zes keer de grensspanning) die-
nen er ook ontlasting/herbelastinglussen te worden opgelegd. Het is van belang om ook in
het ontlastingtraject de Cvwaarde te bepalen.. Het verdient sterk aanbeveling om naast de gebruikelijke Nederlandse (Koppejan) samen-
drukkingsparameters ook de Ange1saksische parameters, Ce, Cf' Ca., etc. te bepalen om een
vergelijking met andere projecten mogelijk te maken en om aan te sluiten bij intemationale
ontwikkelingen. De Nederlandse norm NEN 5118 beveelt dit ook aan. Voor de
Angelsaksische parameters is het nodig ook het poriegetal eo bij aanvang van de proof te
bepalen. Bij ontlastingsstappen is het beter om geen Koppejan-parameters te bepalen.. Op een deel van de monsters dienen de Atterbergse grenzen, de re1atieve dichtheid en de
korre1verdeling te worden bepaald om een gedetailleerd beeld van het grondgedrag en de
oorzaken hiervan te verkrijgen.. De verschil1en in grondgedrag kunnen ten dele verklaard worden door een verschil in verti-
cale en horizontale stijfheid. Door middel van samendrukkingsproeven op horizontaal en
verticaal getrimde monsters kan deze anisotropie worden onderzocht.

C Schuifproeven
Typenschuifproeven
Rondom een boortunnel is niet altijd sprake van een situatie die vergelijkbaar is met de vervor-
ming in triaxiaal- of samendrukkingsproeven. Met name naast de tunnel en op de diagonalen
rondom de tunnel worden spanningspaden gevonden die meer overeenkomen met een schuif-
proef.
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Er kunnen twee typen schuifproeven worden onderscheiden:. De directe schuifproef (DSP), waarbij een grondmonster in een schuifcel is opgesloten.

Het monster wordt afgeschoven door aan een helft van de eel een trekkracht uit te oefenen,
en. De (direct) simple shear proef , waarbij een grondmonster lateraal wordt ondersteund door
een rubber membraam dat is versterkt met staaldraad. Het monster wordt afgeschoven door
aan de bovenste plaat op het monster een trekkracht uit te oefenen. Deze proef is nauwkeu-
riger dan de DSP en wordt in het buitenland (vooral Engeland) tegenwoordig het meest toe-
gepast.

Schuifproefvan klei op staal, bepaling adhesie(direct shear)
In plaats van twee kleimonsters die langs elkaar worden verschoven (standaard direct shear) is
het ook mogelijk om een kleimonster langs bijvoorbeeld een stuk staal te verschuiven. Een
dergelijke proefopstelling kan worden gebruikt ten behoeve van de predictie van de adhesie
van de te doorboren kleilagen aan de snijtanden van de tunnelboormachine. Op basis van cor-
relaties van vervormingssnelheden in vergelijking met de schraapsnelheid van de boormachine
kunnen deze resultaten worden gemterpreteerd.

168



BULAGE 4.1: TABEL MET WS VOOR HOMOGENE GROND ZONDER
SILOWERKING.

Bijlage -Tabel met beta's als functie van wrijvingshoek phi, cohesie c, diepte hldiameter D verhouding, zonder
silowerkingvoor homogenegrond.Tunneldiameter=8 m, volumiek gewicht grond =18 kN/m3.
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BULAGE 4.2: TABEL MET WS VOOR HOMOGENE GROND MET SILOWERKING.

Bijlage2 -Tabel met beta's als functie van wrijvingshoek phi, cohesie c, diepte h/diameter D verhouding, met silo-
werking voor homogene grond. Tunneldiameter = 8 m, volumiek gewicht grond = 18 kN/m3.
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BULAGE 4.3 - REKENMETHODE STABILlTEIT BOORFRONT MET
WATEROVERSPANNINGEN

B4.3.1 Inleiding

Algemeen gezegd wordt de invloed van de wateroverspanning als voIgt in rekening gebracht:
Eerst wordt een berekening gemaakt van de minimale steundruk zonder rekening te houden
met het ontstaan van wateroverspanningen. Deze berekening wordt uitgevoerd volgens de
methode zoals die beschreven is in paragraaf 4.2.2.2.4. Vervolgens wordt een zekere water-
overspanning aangenomen en wordt onderzocht wat de invloed is op het berekeningsresultaat,
waarbij in principe gebruik gemaakt wordt van dezelfde rekenmethode. De veiligheid zal
onder de I zakken1, waarna de boorfrontdruk wordt verhoogd, totdat een veiligheid I opnieuw
is gerealiseerd.

In figuur B4.1 is nogmaals een overzicht gegeven van de krachten zoals die werkzaarn zullen
op de grondwig voor het boorfront en de bijdrage van de wateroverspanning aan het krachtene-
venwicht.

wateroverspanning

vermindert cr'v

x

p benadering

wateroverspanning

door boorfront

tunnel tUnnel

zonder wateroverspanning

slurry
met wateroverspanning

Figuur B4.1 Krachten bij grondwig zonder wateroverspanning en bijdrage wateroverspanning.

B4.3.2 Berekening met wateroverspanning

Zoals gezegd gaat de in paragraaf 4.2.2.2.4 besproken berekeningsmethode er vanuit dat er
geen wateroverspanningen aanwezig zijn en is daarom te zien als een traditionele berekening.
In werkelijkheid zal er wel wateroverspanning optreden. Dit be'invloedt de krachten op het
prisma ABCDEF (figuur B4.2) op de volgende manieren:

. op de grond boven het prisma (boven het vlak CDEF) wordt door de wateroverspannin-
gen een opwaartse kracht uitgeoefend, waardoor de belasting van het blok op de grond-
wig kleiner wordt. Hierdoor zal de korrelspanning op het prisma dan ook afnemen.. op het vlak ABFE (het schuine vlak van het prisma) is nog een wateroverspanning aan-
wezig. waardoor de kracht R slechts gedeeltelijk de prisma ondersteund. De neUo kracht
op de wig zal bepaald worden door het verschil tussen de druk aan het boorfront en de
wateroverspanning aan de voorzijde van de wig. Alleen dit drukverschil zal een bijdrage
leveren aan de korrelspanningen, die dan ook zullen afnemen.. de waterstroming zal mogelijk ook de korrelspanning op de driehoeken ADE en BCF
befuvloeden. In welke mate is echter onduidelijk en hangt af van de elastische eigen-
schappen van de grond. Bij gebrek aan goede gegevens wordt deze invloed vooralsnog
niet meegenomen.

1 In een ontwerp zou natuurlijk een hogere veiligheid noodzakelijk zijn, maar een predictie of een postdictie wordt gerekend met veiligheid 1.
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Figuur B4.2 Definitieschets berekeningen.
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Het blijkt lastig om een evenwichtsbeschouwing op te stellen waarin de invloed van grondwa-
terstroming in rekening is gebracht. Daarom is de volgende procedure gevolgd:

. de berekende minimale boorfrontdruk zonder wateroverspanning wordt met een zekere
factor verhoogd;. op basis van deze verhoogde druk wordt bepaald wat de verwachte waterspanningen in
het grondmassief zijn;. bekeken wordt of het prisma stabiel is onder invloed van de bepaalde waterspanningen
en effectieve spanningen;. is de wig niet stabiel dan wordt de berekening herhaald met een hogere factor. is de wig stabiel met een veiligheidsfactor groter dan 1 dan wordt de berekening her-
haald met een lagere factor. Op deze manier wordt iteratief de factor gevonden waarbij
de wig nog juist stabiel is.

B4.3.3 Mname van korrelspanning aan de bovenkant van het prisma ten gevolge van
wateroverspanning

In BTL-rapport 27 [Lit 4.5] is door vergelijking van een analytische oplossing voor een verge-
lijkbaar stromingsprobleem met een numerieke oplossing voor de werkelijk te verwachten stro-
ming vastgesteld dat het horizontale verhang direct voor het boorfront beschreven kan worden
als:

liP
ih =a

'YwR

waarbij:

(B4.1)

ih =het horizontale verhang direct voor het boorfront [-]
a =coefficient athankelijk van diepte (H/D>I,5 geldt a=O,2 [numerieke berekeningenD [-]
R =de straal van de tunnel (is gelijk aan 0,5 D) [m]
.M> =de overdruk aan het boorfront [kPa]

'Yw =volumiek gewicht van het water [kN/m3]
H =dekking boven de tunnel [m]
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Op grond van dit gegeven wordt verondersteld dat het verticale verhang aan de bovenkant van
het prisma geschreven kan worden als:

. M D
l = -v

'YJl x+D
(B4.2)

met:

iv =het verticale verhang aan de bovenkant van het prisma
x =de afstand voor het tunnelfront

[-]
[m]

Op grond van het verloop van de strorning lijkt bovenstaande formule aannemelijk, maar deze
is niet geverifieerd. De opwaartse kracht (fvw) door de overdruk op een stukje dx (zie figuur
B4.1) kan nu geschreven worden als:

fvw = 'YwivDHdx (B4.3)

Invullen van de voorlaatste formule in de laatste en integreren over x van 0 tot de voorkant van
de prisma op D/tan( voor het boorfront leidt tot de totale druk Pvw :

p - Mln(l/tan f3 +1)
vw-

tanf3
(B4.4)

Deze druk wordt in mindering gebracht op de eerder berekende verticale korrelspanning aan de
bovenzijde van de grondwig cry'(h). Wanneer de resulterende vertic ale korrelspanning aan de
bovenzijde van de wig daardoor kleiner dan nul zou worden, wordt deze op nul gesteld.

B4.3.4 Horizontaal evenwicbt

Met de eerder afgeleide formule voor de bepaling van de gronddruk kracht P aan de hand van
het verticale evenwicht en het evenwicht evenwijdig aan het schuine vlak ABEF (zie paragraaf
4.2.2.2.4) is nu de noodzakelijke kracht uit te rekenen die aan het boorfront geleverd moet
worden. De enige verandering is dat in de formules voor W en Fa de term cry' vervangen wordt
door (crv' -P vw)'

De benodigde kracht aan het boorfront P kan in dit geval echter niet rechtstreeks worden
bepaald door de boorfrontdruk met het oppervlak van het boorfront te vermenigvuldigen. Het
gaat erom welke kracht op de prisma wordt overgebracht. Deze kracht wordt bepaald door het
horizontale verhang.

Voor de berekening van de invloed van het horizontale verhang is een nog wat sirnpeler bena-
dering gekozen als voor de berekening van de verticale kracht. Aangenomen is dat in de mees-
te gevallen de horizontale afmetingen van bet prisma veel kleiner zijn dan de verticale. Het
horizontale verhang is dan min of meer constant en de kracht die een gegeven verhang op een
zandpakket uitoefent is evenredig met de dikte van het zandpakket (hier gerniddeld genomen
de dikte van de prisma in het hart van de tunnel) maa1 het oppervlak maa1 het soortelijk
gewicht.
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In fonnule uitgewerkt:

P w="{Wih[)2
O,5D

tanf3
(B4.5)

ih is het horizontale verhang en wordt met de eerder gegeven fonnule uitgerekend.

Deze kracht Pw kan worden vergeleken met de kracht P die voIgt uit de beschouwing over het
evenwicht. Delen van deze beide getallen geeft de veiligheid tegen afschuiving van de wig.
Omdat het hier gaat om een evaluatie en niet om een ontwerp is gezocht naar een veiligheid 1.

174



BL}LAGE 4.4 -MODELONZEKERHEDEN EN MODEL FACTOREN
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BULAGE 4.4 - MODELONZEKERHEDEN EN MODEL FACTOREN (VERVOLG)

*) Bij berekeningen, die in het leader van deze richtlijn zijn uitgevoerd, is uit vergelijking met resultaten van 3D
berekeningen gebleken, dat het toepassen van dwarskrachtveren tussen twee balkenringen met de nodige reserve
moet worden bezien. De koppelkrachten in de voegplaatjes daarenregen maximaallOO % overschat. De resultaten
zijn bovendien vrij gevoelig voor d~ gehanreerde veerstijfheid; een hogere stijfheid van de koppelveren leidt gemak-
kelijk tot hogere koppelkrachten en momenten. Om die reden is ervoor gekozen in deze tabel geen koppelkrachten
op te nemen.
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Toelichting op tabel
In de taOOIzijn voor een groot aantal stochastische variabelen de gemiddelden en de variatie-
coefficienten V gegeven. Deze waarden kunnen gebruikt worden in een zowel een probabilisti-
sche als een semi-probabilistische verificatie van de betrouwbaarheid. In alle gevallen wordt
uitgegaan van de lognonnale verdeling. In een groot aantal gevallen wordt als eenheid "nom"
opgenomen. Dit is de nominale waarde zoals die voIgt uit de tekeningen en/of specificaties.
Deze waarden kunnen per project verschillen.

Voor elke variabele zijn vervolgens de lage en hoge rekenwaarden XdL en XdU berekend, con-
fonn de fonnules uit paragraaf 4.6.2. Het zijn deze waarden die in de semi-probabilistische
verificatie van de verschillende grenstoestanden moeten worden gehanteerd. De bepaling van
de rekenwaarden is uitgevoerd voor een betrouwbaarheidsindex ~=4 en een invloedscoeffi-
cient a=O,7. Voor ander waarden van deze parameters (bijvoorbeeld voor een grenstoestand
met andere streefwaardevoor de betrouwbaarheidsindex~of voor een niet dominante variabe-
Ie waarvoor a =0,3 gehanteerd wordt) kan de gebruiker met de fonnules uit paragraaf 4.6.2
zelf andere rekenwaarden afleiden.

In de meeste gevallen zijn zowel de hoge als de lage ontwerpwaarde gepresenteerd. De ont-
werper moet zelf nagaan welke van de twee waarden voor een OOpaaldeverificatie maatgevend
is. In die gevallen waarbij bij voorbaat duidelijk is welke waarde maatgevend is, is alleen die
waarde gepresenteerd. Indien variabelen een sterke mate van positieve correlatie vertonen,
hoeven hoge waarden van de een niet met hoge waarden van de andere gecombineerd te wor-
den.

In de laatste twee kolommen zijn de karakteristieke waarden en de partiele factor gegeven die
dezelfde rekenwaarden opleveren.
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