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VOORWOORD

Op initiatief van het Centrum Ondergronds Bouwen (CUR/COB) werd in 1995 de
uitvoeringscommissie M 610 "Basisonderzoek stalen en composiet staalbeton tunnelconstructies"
opgericht. Deze commissie had als doelstelling inzicht te verkrijgen in het gedrag en de
toepassingsmogelijkheden van staal en composiet staalbeton voor ondergrondse constructies.

Inventarisatie
De commissie kreeg als eerste taak een inventarisatierapport samen te stellen betreffende de
toepassingsmogelijkheden van staal al dan niet in combinatie met beton, de beschikbare kennis
en de ervaringen c.q. verwachtingen met betrekking tot ondergrondse constructies. Op basis van
deze studie zijn de leemten in kennis aangegeven en voorstellen voor vervolgonderzoek
geformuleerd. Het rapport M 610-01 'Stalen en composiet staalbeton tunnelconstructies.
Inventarisatie en kennisleemten' is in juli 1996 door het COB uitgebracht.

In deze inventarisatiestudie zijn de volgende conc1usies getrokken:
a) Er bestaat een groot aantal kansrijke toepassingen, onder meer bij tunnels met een kleine

diameter en boortunnels. Ook afzinktunnels kunnen zeer economisch in staal of composiet
staalbeton worden uitgevoerd wanneer het te transporteren gewicht bepalend is. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer ter plaatse geen bouwdok kan worden aangelegd en na
fabricage in een scheepsdok of constructiewerkplaats, transport over een ondiepe vaargeul
plaatsvindt. Er bestaat echter nog slechts beperkte ervaring met dit type tunnels in
Nederland. Ook ontbreekt nog op een aantal punten technologische kennis met betrekking tot
de materialen, het ontwerp en de vervaardiging.

b) Een belangrijke belemmering in de toepassing vormen de eisen die aan de stalen en
composiet staalbeton tunnelconstructie worden gesteld. Doordat eisen voor specifieke
aspecten van deze tunnelconstructie nog ontbreken werden in het verleden vaak bij
constructie-altematieven in staal en composiet staalbeton aanvullende eisen in de vorm van
oplossingen geformuleerd. Deze oplossingen zijn dan vaak afgestemd op bestaande
toepassingen en werpen daarmee belemmeringen op voor innovatieve ontwikkelingen.

c) In de literatuur worden als sterke punten voor de toepassing van staal in stalen en composiet
staalbeton tunnelconstructies genoemd de lichte constructie en onder bepaalde
omstandigheden de lage uitvoeringskosten. Een lichte constructie in uitvoeringsfase heeft als
nadeel dat voor de constructie in de gerede toestand extra voorzieningen moeten worden
getroffen om opdrijven te voorkomen. De meest optimale oplossingen daarvoor zijn nog niet
vastgesteld.

d) De toepassing van staal in ondergrondse constructies vraagt nog aandacht met betrekking tot

de duurzaamheid. Hierover is veel kennis beschikbaar. Met betrekking tot een aantal
kennisleemten is onderzoek gewenst. Nu is bijvoorbeeld nog onvoldoende bekend wanneer
staal onbeschermd kan worden toegepast.

e) De toepassing van staal in ondergrondse constructies vraagt nog aandacht met betrekking tot

de constructieve brandveiligheid (het constructief gedrag onder brandomstandigheden). Ten
aanzien van dit aspect bestaan mogelijkheden tot kostenoptimalisatie. Nu is nog onvoldoende
bekend welke warmteoverdracht naar de omliggende grond en het grondwater plaatsvindt.
Het is niet ondenkbaar dat in een aantal toepassingen de brandwerende bekleding geheel kan
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vervallen. Hierbij speelt ook de vraag welke schade men accepteert na een brand; dit is een
eis die de klant stelt, maar de te accepteren schade kan ook vanuit het oogpunt van
onderhoud en beheer een kostenafweging zijn. Deze vraagstukken met betrekking tot
betrouwbaarheid en tot onderhoud en beheer behoeven verder onderzoek.

Verder onderzoek
In 1997 kreeg de commissie, in een enigszins gewijzigde samenstelling, opdracht de hiervoor
genoemde kennisleemten nader uit te werken. De nieuwe commissie M 610 "Stalen en
composiet staalbeton tunnelconstructies" kreeg de volgende taakstelling:

nderzoek is
t worden

cties tot

Het project is verdeeld in vijf deelprojecten:
M 611: Eisen te stellen aan stalen en composiet staalbeton tunnels
M 612: Materiaaltechnologische aspecten van stalen en composiet staalbeton tunnels
M 613: Technologische aspecten met betrekking tot het ontwerp en de vervaardiging van stalen

en composiet staalbeton tunnels
M 614: Economische aspecten van stalen en composiet staalbeton tunnels
M 615: Kennisoverdracht

In M 611 moeten de eisen zodanig worden geformuleerd dat innovatieve ontwikkelingen niet
worden belemmerd. Vervolgens moet worden aangetoond dat een gedegen kennis van de
duurzaamheid en de materiaaleigenschappen van staal leidt tot economische oplossingen. In
deelproject M 612 zullen de keuzecriteria worden gegeven voor het toepassen van onbeschermd
dan wel beschermd staal. In deelproject M 613 wordt gezocht naar een optimale afstemming
tussen uitvoeringstechniek en staalsoort. Verder zullen in dat deelproject de geschikte methoden
worden aangereikt om opdrijven te voorkomen en de brandveiligheid van de constructie te
waarborgen. In deelproject M 614 wordt een analyse gegeven van de economische aspecten die
op tunnelbouw betrekking hebben. Deelproject M 615 Kennisoverdracht moet ervoor te zorgen
dat de resultaten van het onderzoek uiteindelijk hun toepassing vinden bij andere onderzoekers
en de praktijk.

In dit rapport worden de resultaten van deelproject M 611 gepresenteerd. Veelvuldig zal worden
verwezen naar onderliggende werkrapporten.

De uitvoeringscommissie is breed samengesteld vanuit de aannemerij, ingenieursbureaus,
Staalbouwkundig Genootschap, kennis en wetenschappelijke instituten en opdrachtgevers. De
leden die namens het Staalbouwkundig Genootschap in de commissie zijn vertegenwoordigd,
zijn afkomstig van de onderzoekscommissie SG/TC 20 "Ondergronds bouwen".
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SAMENV ATTING

In dit rapport worden voor het eerst in Nederland specifieke eisen samengebracht voor het
ontwerp van ondergrondse constructies met een stalen lining. Het document is geschreven met
toelichtende tekst en dus niet in de vorm van een norm. Het document beoogt een aanzet te
geven tot uniforme prestatie-eisen voor tunnelconstructies. De belangrijkste aspecten die voor
stalen tunnels spelen zijn:

de belastingen (opdrijven)
de brandwerendheid
de duurzaamheid
rekenregels voor staalbeton constructies

Met name bovengenoemde aspecten zijn nader onderzocht en worden in dit document
uitvoerig besproken. Andere aspecten die bij het ontwerp van een ondergrondse constructie
van belang zijn, zijn niet wezenlijk verschillend voor betonnen of stalen tunnels.

Na een inleiding waarbij een aantal definities en begrippen worden verduidelijkt, worden in
hoofdstuk 2 de ontwerpgrondslagen voor een tunnelconstructie genoemd. Aangegeven wordt
welke onderverdeling in type tunnels gemaakt kan worden. In dit hoofdstuk wordt gesproken
over de constructieve veiligheid van de constructie gedurende de levensduur. Er is geen
veiligheidsstudie gemaakt van de gebruiksfase. Aangenomen is dat de constructieve veiligheid
die geldt voor bovengrondse constructies ook vertaald kan worden naar ondergrondse
constructies. Aspecten als vluchtgangen en dergelijke staan los van de toepassing van een
stalen lining en komen dus niet aan de orde. Genoemd worden de eisen ten aanzien van de
betrouwbaarheid en bruikbaarheid. De stijfheid van tunnels voor spoorwegen zijn opgenomen
omdat flexibele stalen tunnels in ontwikkeling zijn die in lengterichting zeer geringe stijfheid
bezitten. De belastingcombinaties die in dit hoofdstuk worden genoemd worden in hoofdstuk 3
nader gespecificeerd. De uitvoeringsfase wordt slechts summier belicht omdat bij stalen
tunnels dezelfde uitgangspunten gelden als bij betonnen tunnels.
Uitvoerig wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de brandbelastingen die in tunnels kunnen
optreden. Voor het eerst wordt een brandbelasting afhankelijk van het type tunnel ter discussie
gesteld. Tunnels werden in het verleden doorgaans ontworpen op een brandbelasting
behorende bij een transport van gevaarlijke stoffen door de tunnel (b.v. eeen tankauto). Dat
zal in de toekomst niet voor alle tunnels gelden. Er zullen ook tunnels komen waarin transport
van niet gevaarlijke stoffen met onbemande voertuigen plaatsvindt. De COB commissie M 613
heeft het onderzoek hiernaar verricht.
In hoofdstuk 4 wordt in kwalitatieve zin de eisen besproken die aan voegen worden gesteld.
In hoofdstuk 5 tenslotte wordt ingegaan op de duurzaamheid van de stalen lining met
betrekking tot corrosie. De COB commissie M 612 heeft het onderzoek hiernaar verricht.
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1. INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de eisen met betrekking tot composiet staalbeton tunnelconstructies in

de vorm van een basis-ontwerpdocument gegeven. De eisen kunnen worden onderverdeeld in

materiaalonafhankelijke en materiaalafhankelijke eisen.

A. Materiaal onafhankelijke eisen

Deze eisen zijn in de vorm van prestatie-eisen vastgelegd. Ook eisen met betrekking tot de

constructieve brandveiligheid (b.v. de definitie van de brandbelasting) maken deel uit van dit

document.

Met name de volgende materiaalonafhankelijke aspecten zijn voor stalen en composiet

staalbeton tunnels van groot belang ten aanzien van:

- veiligheid en betrouwbaarheid: belastingen en belastingscombinaties (met name met
betrekking tot ballast); grenstoestanden; calamiteiten als brand en explosie;

faalkansanalyses van transporten van tunnelsegmenten in uitvoeringsfase,

spanningsbemaling, temperatuurinvloeden en dergelijke;

- milieu-beleidsplan: recycling, prioritaire stoffen;

- onderhoud en beheer: duurzaamheid, monitoring (corrosie, kathodische bescherming),
spanningsbemaling.

B. Materiaal-afhankelijke eisen

Naast de materiaalonafhankelijke eisen zijn ook de (materiaal gebonden) uitgangspunten (eisen
en bepalingen) voor het constructief ontwerp en de uitvoering hiema gegeven. Ook de
materiaaleisen met betrekking tot de brandomstandigheden maken daarvan deel uit.

Met name de volgende materiaalafhankelijke aspecten zijn voor stalen en composiet staalbeton

tunnels van groot belang:

- materiaalgebonden normen en voorschriften en hun toepasbaarheid voor tunnels;

- staalsoort(en), betonsamenstelling en -sterkteklasse;

- verbindingsmiddelen (bouten, stiftdeuvels e.d.);

- lasprocessen, -elektroden,-procedures;

- bekledingsmaterialen (coatings, brandwerende bekleding).

Voor de genoemde aspecten zijn de specifieke eisen in overeenstemming gebracht met het
Bouwbesluit. Daarbij is met name is gelet op:

- alleen noodzakelijkeeisen;
- meetbaar en controleerbaar;
- niet-innovatiebelemmerend;
- consequent;
- eenduidig.

De wens bestaat dat deze specifieke eisen uiteindelijk deel zullen uitmaken van een complete
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set eisen te stellen aan ondergrondse tunne1constructies.

1.1 Algemeen

Het voorliggende rapport bevat het centrale ontwerpdocument betreffende de opstelling en
verificatie van de betrouwbaarheidseisen. Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen:

Ontwerpgrondslagen

Belastingen
Materiaaleigenschappen
Rekenmodellen

Voegen
Duurzaamheid

Deze onderverdeling is gekozen omdat daarmee wordt aangesloten bij de indeling van
Eurocode 4 met bijbehorend NAD

1.2 Begrippen

Composiet staalbeton constructie
Bij een composiet staalbeton constructie (zie figuur 1) bestaan de wanden van de tunnel uit een
sandwich-constructie, opgebouwd uit een stalen beplating aan de binnen- en de buitenzijde en
beton daartussen. De verbinding tussen de stalen beplating en het beton wordt verzorgd door
deuvels die aan de betonzijde van de stalen beplating zijn gelast. In plaats van deuvels kunnen
ook doorlopende stiften worden gebruikt. Dit type constructie wordt in de engelstalige
literatuur aangeduid als SCS (steel-concrete-steel) sandwich construction. De doorlopende
stiften worden in een continu proces fabrieksmatig gelast met zogenoemde wrijvingslassen.
Dit procede wordt in de Engelse literatuur aangeduid met BI-steel (zie hierna). In het
navolgende zullen beide varianten worden aangeduid als composiet staalbeton constructies.

}alm

Figuur 1. Twee varianten van een composiet staalbeton tunnelconstructie met BI-steel.

1.3 Defmities

Categorie verkeer:
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In bijlage A is een overzicht gegeven van de bepalingen betreffende gevaarlijke stoffen.
Daarbij is aangegeven welke gevaarlijke stoffen zijn toegelaten in tunnels van categorie I
en II.

Conventioneel spoor:
Onder conventioneel spoor wordt verstaan: spoor waarover met conventionele snelheden
(tot 200 kmIu) wordt gereden.

Niet-conventioneel spoor:
Onder niet-conventioneel spoor wordt verstaan: spoor dat met hoge snelheid (200 kmlu en
hoger) wordt bereden.

Bovenbouw (van een spoorbaan):
Onder de bovenbouw wordt verstaan: de spoorstaaf met de daarbij behorende
bevestigingsmiddelen, dwarsliggers en ballast.

1.4 Tunneltypen

De tunneltypen waarin in Nederland wordt gedacht, zijn beschreven in [1].

1.5 Veiligheidsaspecten

Onderscheid kan worden gemaakt tussen een drietal beschouwingen van de veiligheid,
namelijk:
1. veiligheid van personen bij calamiteiten (vluchtwegen e.d.);
2. constructieve veiligheid tijdens de uitvoeringsfase (draagkracht tijdens de bouw);
3. constructieve veiligheid tijdens de gebruiksfase (draagkracht in de gerede toestand).

Onderzoek naar de eisen met betrekking tot de eerst genoemde veiligheidsbeschouwing wordt
uitgevoerd door CUR/COB-commissie N 100. Stalen en composiet staalbeton tunnels
verschillen met betrekking tot deze aspecten van de veiligheid niet van andere
tunne1constructies. Om die reden wordt verder naar de resultaten van de studie van N 100
verwezen.

Met betrekking tot de uitvoeringsfase worden in het Bouwbesluit (voor gebouwen) geen
publiekrechtelijke eisen gesteld. Wel moet onder veilige arbeidsomstandigheden gewerkt
kunnen worden. De manier waarop de constructie tot stand komt verschilt per constructie. Het
is daarom niet mogelijk eisen te formuleren voor de verschillende uitvoeringsmogelijkheden.
Van geval tot geval zal de veiligheid tijdens uitvoeringsfase moeten worden beschouwd.
Specifieke aspecten voor staal of composiet staalbeton doen zich daarbij niet voor. Om deze
redenen wordt in dit document de constructieve veiligheid tijdens uitvoeringsfase niet expliciet
behandeld.

De constructieve veiligheid tijdens de gebruiksfase vormt het onderwerp van deze publikatie
en wordt in 1.6 verder toegelicht.
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1.6 Regelgeving en normen

In Nederland dienen bouwconstructies ten minste te voldoen aan het Bouwbesluit. Voor de
constructieve veiligheid van een tunnelconstructie zoals de onderhavige is artikel 359 van dit
besluit van toepassing. Dit artikel betreft de sterkte van een bouwconstructie voor een
bouwwerk, geen gebouw zijnde.

In lid 1 van artikel 359 van het Bouwbesluit wordt geeist dat de in NEN 6702 (TGB-
Belastingen) bedoelde uiterste grenstoestanden niet mogen worden overschreden. Voor de
daartoe aan te houden belastingen en combinaties daarvan wordt in lid 1 t/m lid 3 van dit
artikel doorverwezen naar NEN 6702 (TGB-Belastingen). Deze norm is echter primair voor
gebouwen geschreven en is niet toereikend voor civieltechnische werken als tunnels.
In lid 4 van NEN 6702 wordt voor dergelijke situaties aangegevendat bij het formuleren van
de benodigde aanvullingen NEN 6700 (TGB-Algemeen) als uitgangspunt moet worden
genomen.In dit documentis dat ook gedaan.
Met betrekking tot de verkeersbelasting wordt gebruik gemaakt van Eurocode 1 Part 3,
Traffic Loads. Deze norm wordt door de betreffende NNI-normcommissie op dit moment
gebruikt als uitgangspunt voor de nieuwe Nederlandse norm ter vervanging van de VOSB.

Voor het verifieren of bij de gegeven belastingen aan de betrouwbaarheidseisen wordt
voldaan, verwijst het Bouwbesluit in art 359, lid 5, naar de bepalingsmethoden in de
verschillende materiaalgebonden normen uit de NEN 6700 serie. Voor staalconstructies is in
Nederland NEN 6770 van toepassing. Omdat in Nederland geen norm op het gebied van
staalbeton constructies bestaat en dus ook niet is aangewezen, dient voor dergelijke
constructies volgens lid 6 van NEN 6700 te worden aangehouden.

Vanwege het hoge abstractieniveau van NEN 6700, is toepassing daarvan in de praktijk niet
direct mogelijk. Op Europees niveau bestaat op het gebied van staalbeton constructies
Eurocode 4, die in Nederland door het NNI als voornorm is gepubliceerd (NVN-ENV 1994-
1-1:1992), samen met een bijbehorend Nationaal Applicatie Document (NAD). Conform het
gestelde in de inleiding van het NAD, leidt toepassing van deze voornorm in combinatie met
het NAD tot constructies die voldoen aan het Bouwbesluit. Eurocode 4 bevat, naast algemene
regels, tevens regels voor gebouwen en is dus niet toegesneden op composiet staalbeton
tunnelconstructies. Het Steel Construction Institute heeft echter een Design Guide voor het
ontwerp van staalbeton constructies gepubliceerd, die is gebaseerd op de Eurocodes.

Voor de geotechnische aspecten is het Bouwbesluit niet helemaal duidelijk in zijn aanwijzing
van de Nederlandse normen. Voor zover het de effecten van zettingen betreft wordt expliciet
verwezen naar de NEN 6740. Voor de aspecten van belasting en sterkte gebeurt dit echter
niet. Dit houdt in dat voor sterkte en belasting NEN 6700 weer in werking treedt. Wie NEN
6740 toepast mag echter aannemen dat dit ook wat betreft NEN 6700 is voldaan. Per saldo is
NEN 6740 dus toch de geeigende norm.

Samenvattend: als basis voor dit centrale ontwerpdocument wordt onder meer uitgegaan van
de volgende normen:
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code Omschrijving
Bouwbesluit Besluit van 16 december 1991

Staatsblad 680

NEN 6700 TGB-Algemene Basiseisen

NEN 6702 TGB-Belastingen en Vervormingen

NEN 6770 TGB-Staa1constructies

NVN-ENV 1991-3: 1995 Ontwerpgrondslagen en belastingen op constructies
Deel 3: Verkeersbelasting op bruggen

NEN 6740: 1990 Geotechniek
TGB 1990: Basiseisen en belastingen

NAD-NVN-ENV 1994-1-1 Richtlijnen voor het gebruik van NVN-ENV 1994-1-1
Ontwerp en berekening van staalbeton constructies
Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen.

NVN-ENV 1994-1-1:1992 Design of composite steel and concrete structures
Part 1-1: General rules and rules for buildings.

SCI document: 1994 Design Guide for Steel-Concrete-Steel Sandwich
Construction, Volume 1: General Principles and Rules for
Basic Elements

SCI document (draft 1994) Design Guide for Steel-Concrete-Steel Sandwich
Construction, Volume 2: Design Considerations for
Summerged Tube Tunnels
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2. ONTWERPGRONDSLAGEN

2.1 Algemeen

Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan de orde:
grenstoestanden;
onderverdeling;
referentieperiode en ontwerplevensduur;
veiligheidsklasse;

eisen ten aanzien van betrouwbaarheid en bruikbaarheid;
eisen ten aanzien van de stijfueid van tunnels voor spoorwegen;
belastingscombinaties en partiele factoren voor belastingen.

Opgemerkt wordt dat een deel van deze onderwerpen niet specifiek is voor de stalen en
composiet staalbeton constructievarianten, maar in principe ook geldt voor de overige varianten.

2.2 Grenstoestanden

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

Ais uiterste grenstoestanden dienen te worden beschouwd alle situaties die tot functieverlies van
de constructie leiden. Genoemd worden in dit verband:

verlies van statisch evenwicht van de constructie of een deel daarvan, waarbij de
constructie is beschouwd als star lichaam (kantelen, glijden, opdrijven);

breuk van (delen) van de constructie als gevolg van het overschrijden van de
materiaalsterkte;

het ontstaan van een bezwijkmechanisme in de constructie of in een gedeelte van de
constructie;
instabiliteit van de constructie of een gedeelte van de constructie.

Voor deze grenstoestanden gelden door middel van het Bouwbesluit en de daarin aangewezen
normen minimum veiligheidseisen waaraan elk bouwwerk in Nederland juridisch moet voldoen.
De basis daarbij is steeds NEN 6700 met de daarin opgenomen eisen aangaande betrouw-
baarheid en referentieperiode. In de paragrafen 2.3 en 2.4 worden deze nader omschreven.

Ais bruikbaarheidsgrenstoestanden dienen te worden beschouwd alle situaties die het normale
gebruik c.q. aanzien van de constructie enigszins hinderen. Genoemd worden (niet limitatiet):

vervormingen die het uiterlijk of het doeltreffende gebruik van de constructie nadelig
bei'nvloeden of die schade veroorzaken aan afwerklagen en -constructies of aan niet-
constructieve onderdelen;
een te grote mate van lekkage, met name in relatie tot de vervormingen in de
verbindingen tussen de tunnelelementen;
scheurvorming in het beton.

Met uitzondering van de doorbuigingseisen voor vloeren in gebouwen kunnen de criteria voor
bruikbaarheidsgrenstoestanden alsmede de gewenste niveaus van betrouwbaarheid door de
eigenaar van een bouwwerk zelf worden vastgesteld.
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Categorie A Langzaam verkeer
Al voetgangers/fietsers
A2 landbouwvervoer
A3 wildtunnel
A4 onbemand vervoer (pallets/containers)
AS leidingen
Categorie B Personenverkeer
BI wegverkeer

- personen auto's

- bus
B2 spoorverkeer

- Traditioneel treinverkeer

B3 - Roge snelheidstreinen
stadsrailverkeer

- Metro

- Sneltram

- Lightrail
Categorie C Goederentransport.
CI wegverkeer

- vrachtwagens

- vrachtwagens cat. II
Categorie D Transport brandgevaarliike stoffen '"
DI wegverkeer

- vrachtwagens cat. I
spoorverkeer

D2
- goederentreinen"'.

2.3 Onderverdeling

Voor het formuleren van de eisen die aan tunnels moeten worden gesteld is het van belang de
verschillende type tunnels afhankelijk van hun gebruik in veiligheidsklassen in te delen.

Bij rail- en wegverkeertunnels wordt onderscheid gemaakt naar tunnels voor:
langzaam verkeer/personenauto-/reizigersspoorverkeer,
vrachtwagen-/goederenspoorverkeer (cat II) en
tunnels voor vervoer van gevaarlijke stoffen (cat I).

Daamaast zuBen in de toekomst tunnels worden gebouwd waarin geen vervoer van personen
plaatsvindt, zoals tunnels voor:

stadsdistributie (palletvervoer);
groot vrachtvervoer (containervervoer);
leidingen.

In tabel 1 wordt de classificatie aangegeven die in dit document is gebruikt.

Tabel 1. Classificatie Tunnels.

*
waarbij de lengte van het gesloten gedeelte langer is dan ca. 80 m

** in de regelgeving maakt NS voor het goederenverkeer geen onderscheid tussen het transport van gevaarlijke en
niet-gevaarlijke stoffen. In de toekomst kan behoefte ontstaan aan spoortunnels die alleen geschikt zijn voor het
transport van niet-gevaarlijke stoffen, waardoor er een categorie C2 ontstaat.
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2.4 Referentieperiode

De referentieperiode voor de gerede tunnelconstructie voor rail- en wegverkeer (cat.!) bedraagt
100 jaar (NEN 6700, 5.2.1). Een dergelijke periode is zowel nationaal als intemationaal
gangbaar voor een tunnelconstructie.
De referentieperiode voor de constructie gedurende de uitvoering is gelijk aan de uitvoeringstijd
met een minimum van 1 jaar (NEN 6700, 5.2.2).
Voor andere typen tunnels dan rail- en wegverkeer (cat.!) is in Tabel 2 een overzicht gegeven
van de referentieperiode.

2.5 Veiligheidsklasse

De hoofddraagconstructie van een tunnel voor rail en wegverkeer (cat. I) wordt, gezien de
functie, het belang en de mogelijke gevolgen van bezwijken van de constructie, ingedeeld in
veiligheidsklasse 3 volgens NEN 6700, 5.3.4 en NEN 6702, 5.1. Hiermee correspondeert een
betrouwbaarheidsindex [3gelijk aan 3.6 voor de eerder genoemde referentieperiode. Dit gegeven
is van belang voor die gevallen waarin de materiaalgebonden of constructienormen geen
bepalingsmethode aanreiken of waar deze geacht wordt niet zinvol of econornisch te zijn.

Onderdelen van de constructie, voorzover goed toegankelijk en te onderhouden en waarvan het
bezwijken niet leidt tot bezwijken van de hoofddraagconstructie, mogen worden ingedeeld in een
lagere veiligheidsklasse (NEN 6702,5.1).

2.6 Eisen ten aanzien van betrouwbaarheid en bruikbaarheid

Volgens het Bouwbesluit en de daarin aangewezen normen mag de constructie:

de onder 2.2 gedefinieerde uiterste grenstoestanden,
gedurende de onder 2.4 vastgestelde referentieperiode

met de onder 2.5 vastgelegde mate van betrouwbaarheid
zonder oneconomisch hoge onderhoudsinspanningen niet overschrijden.

In het algemeen mag er van worden uitgegaan dat hieraan is voldaan als de in 2.2 gedefmieerde
uiterste grenstoestanden rekenkundig niet worden overschreden onder de in 2.8 gedefmieerde
belastingscombinaties en met inachtneming van de in 2.9 gedefmieerde materiaaleigenschappen
en constructiemodellen.
Omdat brand, explosie, aanrijding, gezonken schip en vallend anker expliciet in de berekening
worden opgenomen mag worden aangenomen dat ook aan de eis met betrekking tot robuustheid
wordt voldaan (NEN 6700, art 5.3.3).
Uiteraard dient de constructie ook in de bouw- en constructiefase voldoende veilig te zijn. Deze
eis voIgt echter niet uit het Bouwbesluit. Indirect volgen de eisen voor de bouwfase uit de
ARBO-wet.

Ten aanzien van de bruikbaarheidsgrenstoestanden is de eigenaar van een constructie vrij de
criteria en eisen zelf te formuleren. In veel gevallen kiest men de criteria zodanig dat hieraan
voldaan moet worden met aile partiele belastings- en materiaalfactoren gelijk aan 1.0.
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Classificatie Tunnels Referentie- Veiligheids- Betrouwbaarheidsindex
periode Klasse

Gaar) Uiterste grens- Bruikbaarheids-
toestand grenstoestand

Categorie A Langzaam verkeer
Al voetgangers/fietsers 50 3 3,6 1,8
A2 landbouwvervoer 50 3 3,6 1,8
A3 wildtunnel 50 2 3,4 1,8
A4 onbemand vervoer (pallets/containers) 50" 2/3 3,6 1,8
AS leidingen 50" 2/3 3,6 1,8
Categorie B Personenverkeer
Bl wegverkeer personen auto' s 100 3 3,6 1,8

bus 100 3 3,6 1,8
B2 spoorverkeer traditioneel treinverkeer 100 3 3,6 1,8

hoge snelheidstreinen 100 3 3,6 1,8
B3 stadsrailverkeer metro 100 3 3,6 1,8

sneltram 100 3 3,6 1,8
lightrail 100 3 3,6 1,8

Categorie C Goederentransport'
Cl wegverkeer vrachtwagens 100 3 3,6 1,8

vrachtwagens cat. II 100 3 3,6 1,8

Categorie D Transport brandgevaarlijke stoffen.
D1 wegverkeer vrachtwagens cat. I 100 3 3,6 1,8
D2 spoorverkeer goederentreinen 100 3 3,6 1,8

Tabel 2. Referentieperiode, veiligheidsklasse en betrouwbaarheidsindex tunnels.

* waarbij de lengte van het gesloten gedeelte langer is dan ca. 80 m
afhankelijk van opdrachtgever**

Opmerkingen: De veiligheidsklasse is niet alleen afhankelijk van wat er door de tunnel vervoerd wordt maar is ook afhankelijk van wat er boven de tunnel ligt. Bij het
bepalen van de veiligheidsklasse voor tunnels voor onbemand vervoer en leidingen is er rekening mee gehouden dat er personen in de tunnel komen voor
onderhoudswerkzaamheden.

"""""".......



2.7 Eisen ten aanzien van de stijfheid van tunnels voor spoorwegen.

De eisen voor het spoor worden onderverdeeld in eisen voor conventioneel spoor en eisen
voor niet-conventioneel spoor.

De eisen die worden gesteld aan de ligging van het spoor worden o.a. bepaald door de
volgende factoren:

discomfort voor de reiziger (versnelling);
slijtage van de spoorstaaf;

mate van onderhoud aan het spoor;
gehanteerde onderbouwsysteem;
gehanteerde bovenbouwsysteem;
gehanteerde bovenleidingsysteem;
geometrie van het kunstwerk/constructie;
fundering van het kunstwerk/constructie.

Er wordt op gewezen dat niet de zettingen, maar de zettingsverschillen in de spoorbaan het
probleem vormen.

2.7.1 Eisen voor conventioneel spoor

Spoor in de baan

Elastische verplaatsing
Yoor spoor dat in de vrije baan ligt (spoor in ballast of ballastloos spoor) worden eisen gesteld
aan de elastische verplaatsing van de bovenkant van de spoorstaaf bij een statische
treinbelasting. De verplaatsing moet grofweg tussen de 1,5 mm en de 2,5 mm bedragen om
als een good spoorontwerp te kunnen worden beschouwd. Alleen de verplaatsing van de
bovenbouw wordt in rekening gebracht, daar verondersteld wordt dat deze het grootste
aandeel van de totale elastische verplaatsing betreft. Deze waarden hebben een hoofdzakelijk
empirische achtergrond en hebben betrekking op de mate van onderhoud (vooral golfslijtage
en verbrijzeling van de ballast).

In de OntwerpYoorschriften voor de Spoorwegbouw (OYS) [2] worden wel eisen gesteld aan
de dikte van de laag ballast als functie van de snelheid op het betreffende baanvak.

Restzetting
Yanwege economische redenen worden geen eisen gesteld aan de restzetting van de
spoorbaan. Bij spoor in ballast worden optredende restzettingen in de praktijk ondervangen
door het plegen van onderhoud aan het spoor middels het lichten en stoppen van het spoor. Bij
ballastloos spoor worden optredende restzettingen ondervangen door de (beperkte)
nastelbaarheid van de bovenbouw. Bij ingegoten spoorstaven is er geen mogelijkheid tot
nastelbaarheid en daarom worden er ook geen restzettingen toegelaten.
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Spoor op/in kunstwerken

Elastische verplaatsing
Bij spoor op/in kunstwerken bestaan geen eisen voor de e1astische verp1aatsing van de
spoorstaaf. In de praktijk wordt gewerkt met deze1fde verp1aatsingseisen a1s spoor in de baan.
Bij deze beschouwing gaat men ervan uit dat de verp1aatsing van de bovenkant van de
spoorstaaf tussen 1,5 en 2,5 mm moet 1iggen. Hierbij wordt de bovenbouw a1s star
ondersteund beschouwd.
Voor de kunstwerken ze1f zijn we1 eisen geformu1eerd met betrekking tot de verp1aatsing in de
vigerende normen (VBB en VOSB).
In de VBB [3] wordt voor bruggen bestemd voor spoorverkeer (art. 5.2.1.1) de toe1aatbare
e1astische doorbuiging onder inv10ed van spoorbe1asting geste1d op 1/800 van de
overspanning.
In de VOSB [4] wordt voor bruggen voor spoorverkeer (art. 7.7.3) de toe1aatbare e1astische
doorbuiging onder inv10ed van spoorbe1asting geste1d op 1/1000 van de overspanning.

Restzetting
Er zijn geen eisen bekend betreffende de restzetting van het kunstwerk.

2.7.2 Eisen voor niet conventioneel spoor
Spoor in de baan

Elastische verplaatsing
Er zijn geen eisen bekend betreffende de e1astische verp1aatsing van het spoor in de baan.
Voor de hoge sne1heidslijn wordt onderzoek gedaan naar de toe1aatbare verp1aatsing
athankelijk van het gehanteerde bovenbouwsysteem en boven1eidingsysteem.

Restzetting
Er zijn momentee1 geen eisen geste1d aan de restzetting van de spoorbaan. Voor de
hogesne1heidslijn wordt we1 onderzoek gedaan naar de toe1aatbare restzettingen onder andere
athankelijk van het gehanteerde onderbouw/bovenbouwsysteem. In het a1gemeen kan worden
geste1d dat hoe minder de naste1baarheid van het systeem is, hoe minder de toe1aatbare
restzetting bedraagt.

Spoor op/in kunstwerken

Elastische verplaatsing
Er zijn momentee1 geen eisen betreffende de toe1aatbare e1astische verp1aatsingen of de
benodigde stijtheden voor spoorconstructies op/in kunstwerken. In het a1gemeen kan worden
geste1d dat emaar wordt gestreefd om de overgang van spoorbaan naar kunstwerk zo
gelijkmatig mogelijk te 1aten verlopen (geen grate stijtheidsverschillen in de spoorbaan). Bij
grate stijtheidsverschillen kunnen op het overgangsv1ak tussen spoorbaan en kunstwerk hoge
be1astingen op de spoorconstructie ontstaan.
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1 2 3 4 5 6 7 8
permanente belastingen

eigen gewicht 1,35/0,9 1,2/0,9 1,2/0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

waterdrukken 1,20/0,9 1,2/0,9 1,2/0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

grondbelasting 1,35/0,9 1,2/0,9 1,2/0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

zettingen 1,0 1,0 1,0

wrijving 1,0 1,0 1,0

veranderlijke belastingen

verkeer 1,5

temperatuur 1,5

bijzond£re belastingen

brand 1,0

explosie 1,0

voertuigbotsing 1,0

vallend anker 1,0

gezonken schip 1,0

Restzetting
Er zijn momenteel geen eisen betreffende de toelaatbare restzettingen voor kunstwerken. Voor
de hoge snelheidslijn in Nederland worden wel studies naar dit onderwerp verricht.

2.7.3 Eisen gesteld in de OVS
In de OVS zijn de voorwaarden waaraan een spoorontwerp moet voldoen, gedefinieerd. In de
OVS worden eisen gesteld aan de dikte van het ballastbed athankelijk van de snelheid, lokatie
(in de baan, op emplacementen of op een kunstwerk), aslasten, type dwarsligger en de toepas-
sing van wissels. In de OVS worden geen eisen gesteld aan de restzetting van een kunstwerk
of een spoorbaan. In het algemeen kan worden gesteld dat hoe hoger de snelheid en/of de as-
last is, hoe groter de dikte van het ballastbed moet zijn. Bij het toepassen van wissels, het
kruisen van een kunstwerk en!of betonnen dwarsliggers wordt een grotere ballastdikte geeist.

2.8 Belastingscombinaties

Voor de representatieve waarden van de belastingen die voor de verificatie van de gebruiksfase
en de bouwfase in rekening moeten worden gebracht, wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Voor
het bouwen van tunnels zijn globaal gesproken drie bouwwijzen te onderscheiden namelijk; de
afzinktunnel, sleuftunnel en boortunnel. In 2.8.1 worden de belastingscombinaties voor een
afzinktunnel besproken, in 2.8.2 de sleuftunnel en in 2.8.3 de combinaties voor een boortunnel.

2.8.1 Belastingscombinatiesaftinktunnel
De rekenwaarden van de belastingen worden bepaald door de representatieve waarden van de
belastingen te vermenigvuldigen met de bijbehorende belastingsfactoren. Vervolgens worden de
belastingen samengesteld tot belastingscombinaties. In tabel 3 tot en met tabel 5 is voor de ver-
schillende grenstoestanden en bouwfasen aangegeven met welke belastingscombinaties en met
welke factoren moet worden gerekend. Bij de permanente belastingen zijn in een aantal gevallen
twee factoren gegeven. De eerste factor geldt dan voor ongunstig en de tweede voor gunstig
werkende belasting.

Tabel3. Partiele factoren voor de uiterste grenstoestanden (gebruiksfase).
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1 2
permanente belastingen

eigen gewicht 1,2/0,9 1,2/0,9

waterdrukken 1,1/0,9 1,1/0,9

veranderlijke belastingen

drukken pas gestort beton 1,1/0,9

golven 1,2
temperatuur 1,0 1,0

machines/ apparatuur 1,0 1,0

afzink* 1,0

sleep/transport/hijskrachten 1,0

1 2
permanente belasting

eigen gewicht 1,00 1,00

waterdrukken 1,00 1,00

grondbelasting 1,00 1,00

zettingen 1,00 1,00

wrijving 1,00 1,00

variabele belasting

temperatuur 1,00

verkeer 1,00

Tabe14. Partie1e factoren voor de uiterste grenstoestanden (bouwfase).

*) Afzinkbelasting kan bestaan uit de volgende onderdelen: a.ballasttanks, b. equipment, c. vijzelkrachten, d.
onderstroombelasting.

Tabe15. Partie1e factoren voor de bruikbaarheidsgrenstoestanden (gebruiksfase).

2.8.2 Belastingscombinatiessleuftunnel
De be1astingscombinaties en be1astingsfactoren die voor sleuftunnels berekend dienen te worden,
zijn grotendeels gelijk aan die van een zinktunnel.
In tabel 6 tot en met 8 is voor de verschillende grenstoestanden en bouwfasen aangegeven met
welke belastingscombinaties en met welke factoren moet worden gerekend. Bij de permanente
belastingen zijn in een aantal gevallen twee factoren gegeven. De eerste factor geldt dan voor
ongunstig en de tweede voor gunstig werkende belasting.
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1 2 3 4 5 6
pennanente belastinRen

eigen gewicht 1,35/0,9 1,2/0,9 1,2/0,9 1,0 1,0 1,0

waterdrukken 1,20/0,9 1,2/0,9 1,2/0,9 1,0 1,0 1,0
grondbelasting 1,35/0,9 1,2/0,9 1,2/0,9 1,0 1,0 1,0
zettingen 1,0 1,0 1,0

wriiving 1,0 1,0 1,0

veranderlijke belastinRen

verkeer 1,5

temperatuur 1,5

bijzondere belastingen

brand 1,0

explosie 1,0
voertuigbotsing 1,0

1 2

vennanente belastinRen

eigen gewicht 1,2/0,9 1,2/0,9

waterdrukken 1,1/0,9 1,1/0,9

veranderlijke belastingen

temperatuur 1,0 1,0

machines/aDDaratuur 1,0 1,0

hijskrachten 1,0

I 2

pennanente belasting

eigen gewicht 1,00 1,00

waterdrukken 1,00 1,00

grondbelasting 1,00 1,00

zettingen 1,00 1,00

wrijving 1,00 1,00

variabele belasting

temperatuur 1,00

verkeer 1,00

Tabel 6. Partiele factoren voor de uiterste grenstoestanden (gebruiksfase).

Tabel7. Partiele factoren voor de uiterste grenstoestanden (bouwfase).

Tabel 8. Partiele factoren voor de bruikbaarheidsgrenstoestanden (gebruiksfase).

2.8.3 Belastingscombinatiesboortunnel
De belastingsgevallen voor een boortunnel kunnen als voorlopige eerste handreiking voor de
berekening met een 2D raamwerk of semi 3D-model de op de tunnel werkende belastingen als
voIgt op een rijtje worden gezet:

1. eigengewicht van de tunnelbuis met inbegrip van de groutschil;

2. rustendebelasting(opstortingen,ballastmateriaalen tunnelmeubilair);
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3. waterdruk freatische grondwaterstand met inbegrip van de stijghoogtevariatie van het
grondwater in de laag waar de tunnelbuis is aangelegd;

4. korreldruk;

5. veranderlijke belasting op het maaiveld (verkeer / ophogingen);

6. mobiele belasting in de tunnelbuis;

7. temperatuurbelasting;

8. opgelegde vervormingen als gevolg van terreinzettingen of terreinophogingen (het
grondlichaam rond de buis zakt meer dan de tunnel zeIt);

9. bijzondere belastingen (deze treden niet gelijktijdig op):

-ontgravingen aan een zijde van de tunnel;
-aanrijdbelastingen;

-explosiebelasting;

-brand

10. remkrachten (in de beschouwing van de liggerwerking).

Opm.: Voor meer informatie wordt verwezen naar de rapporten van de COB-commissie L 510.

Op basis van de belastingsfactoren volgens de VBC 1995 [5], zou met betrekking tot alle
belastingen die op de tunnelbuis werken, van de volgende opzet van combinaties kunnen worden
uitgegaan.

Met betrekking tot de vervorming (stijfueid) van de tunnelbuis in de gebruikstoestand, kunnen
de belastingsfactoren volgens de combinaties 1 tlm 3 in Tabel 9 worden aangehouden. Met
betrekking tot de sterkte van de tunnelbuis in de uiterste grenstoestand, kunnen de
belastingsfactoren volgens de combinaties 4 tlm 10 in Tabel 9 worden gehanteerd.

Ten aanzien van het eigen gewicht en de rustende belasting (ballast) geldt een belastingsfactor
1,35 indien sprake is van een 'ongunstige' werking en een factor 0,9 indien sprake is van een
'gunstige' werking.
Opgemerkt wordt, dat alleen belastingsfactoren worden gebruikt in de berekening voor de
uiterste grenstoestand. Het in rekening brengen van materiaalfactoren met betrekking tot de
grond, blijft hoofdzakelijk beperkt tot de inwendige wrijvingshoek. De Eoed-waarde
(verwachtingswaarde) kan hierbij worden gevarieerd om de gevoeligheid op de krachtverdeling
en de vervormingen (voegen) van de tunnelbuis te kunnen vaststellen.

Het hanteren van een materiaalfactor met betrekking tot de hoek van inwendige wrijving heeft
consequenties voor de horizontale gronddrukcoefficient (met YM;N > 1,0 werkt een kleinere
hoek van inwendige wrijving in de meeste gevallen immers gunstig voor de krachtverdeling in
de tunnelbuis, uitgaande van Ko = 1 - sin N).

De gronddruk op de buis wordt gesplitst in waterdruk en korreldruk, waarbij rekening moet
worden gehouden met een eventueel verschil in stijghoogte tussen het grondwater in de eerste
watervoerende laag en de freatische grondwaterstand.

Indien de permanente belasting wordt gecombineerd met de mobiele of de veranderlijke
belasting waarvoor een belastingsfactor 1,5 in rekening moet worden gebracht, wijzigt de factor
1,35 voor het permanente aandeel in een factor 1,2.
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Belastingfactoren Combinatie

Gebruiks- uiterste grenstoestand

toestand

nr Belastinggeval 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Eigen gewicht 1,0 1,0 1,0 1,35 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9

2 Rustende belasting 1,0 1,0 1,0 1,35 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9

3 Waterdruk 1,0 1,0 1,0 1,35 1,35 0,9 1,2 0,9 1,2

4 Korreldruk 1,0 1,0 1,0 1,35 1,35 0,9 1,2 0,9 1,2

5 Veranderlijke belasting 1,0 1,0 1,5 1,5

6 Mobiele belasting 1,0 1,5 1,5

7 Temperatuur 1,0 1,0 1,0

8 Opgelegde vervorming 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

9 Bijzondere belasting 1,0 1,0

10 Remkrachten 1,0 1,0 1,0 1,0

De temperatuur dient zowel in de gebruikstoestand (staalspanning en scheurwijdte enerzijds en
de vervorming ter plaatse van de voegen anderzijds), alsmede in de uiterste grenstoestand in
rekening te worden gebracht.

Bij opgelegde vervormingen (met name de belasting door kleef naast de tunnel) zijn alle overige
belastingsfactoren van de gebruiksbelastingen 1,0.

De bijzondere belastingen worden steeds in rekening gebracht met een factor 1,0.

Voor de dimensionering van de tunnelwand kan de maatgevende belastingscombinatie voor

het 2D-raamwerkmodel met betrekking tot de modellering van de belastingen voor zowel de

uiterste grenstoestand alsmede de gebruikstoestand volgens tabel 4 worden bepaald.

In vergelijking met de eindfase kan de krachtverdeling tijdens de bouwfase maatgevend zijn.

Tabel 9. Overzicht van belastinggevallen en combinaties met bijbehorende belastingsfactoren
[6].

Opm.: De partiele factoren die zijn gegeven onder 2.8 kunnen met name voor de beoordeling
van opdrijvingsmechanismen aan de strenge kant zijn. Ben beoordeling op basis van
een betrouwbaarheidsanalyse, uitgaande van de onder 2.5 genoemde betrouw-
baarheidseis, kan in dat geval meer realistische eisen opleveren.

2.9 MateriaaIeigenschappen en constructiemodellen

Voor de feitelijke berekening en verificatie wordt verwezen naar hoofdstuk 5. De verificatie
vindt plaats door uit te gaan van de rekenwaarden voor de materiaaleigenschappen. De
rekenwaarden van de materiaaleigenschappen worden bepaald door de representatieve waarden
van de materiaaleigenschappen te delen door de bijbehorende materiaalfactoren.
De representatieve materiaalgegevens die voor de verificatie van de gebruiksfase en de bouwfase
moeten worden gebruikt zijn in de materiaalgebonden TGB' s weergegeven. Voor composiet
staalbeton wordt verwezen naar EC4 deel 1.1. in combinatie met de NAD. In tabel 10 is
aangegeven welke materiaalfactoren in rekening worden gebracht voor composiet staalbeton
constructies berekend volgens Eurocode 4 in combinatie met de NAD:
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staal beton schuifverbinding grand

Y' Yc Yv tg<p c

Nonnaal 1,1 1,5 1,25 1,15 11,60
Bij bijzondere belastingen 1,0 1,2 1,25 1,00 /1,00

Tabell0. Materiaalfactoren.

De partiele factoren voor andere dan sterktegrootheden zijn 1,0.
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3. BELASTINGEN

Bij de opzet van de belastingen (in de gebruiksfase van de constructie)
gemaakt in vier soorten:

Belasting op maaiveldniveau;
Belasting door grond en grondwater;
Belasting in de tunnel;
Bijzondere belastingen.

wordt onderscheid

In de volgende paragrafen wordt deze onderverdeling worden aangehouden.

3.1 Algemeen

Berekeningsmethoden voor gronddrukken op sleuf- en afzinktunnels
De berekening van gronddrukken op sleuf- en afzinktunnels geschiedt conform de NEN 674 -
serie:

- de verticale gronddruk op het tunneldak door grond boven de tunnel (en een eventuele
spanningsverhoging)wordt bepaald volgens NEN 6744 art. 6.5.;

- de horizontale gronddruk op tunnelwanden wordt bepaald volgens NEN 6740 art. 12.4.;
- de negatieve kleef op tunnelwanden bepalen volgens berekeningsprincipe NEN 6743 art.

7.2.;
- de gronddruk op de tunnelvloer bepalen volgens NEN 6744 art. 7 of vol gens NEN 6740 art.

10.4.4 (plaat op een elastische bedding).

Berekeningsmethoden voor gronddrukken op boortunnels
Voor de berekening van de gronddrukken op boortunnels wordt verwezen naar COB-
deelproject L 510, gerapporteerd in het CUR/COB-rapport [6].
In de onderstaande belastingen is ervan uit gegaan dat er een stationair grondwaterpeil
aanwezig is. Is dit niet het geval, dan dient dit effect, en de eventueel daarmee
samenhangende extra belastingen, in rekening worden gebracht.

3.2 Belasting op maaiveldniveau

De belastingen op maaiveldniveau worden onderverdeeld in de volgende belastingstypen:
Rustende bovenbelasting

Dit effect moet in rekening worden gebracht.
Als er geen rustende bovenbelasting aanwezig is, moet gerekend worden op een minimale
rustende belasting van 5 kN/m2.
Mobiele bovenbelasting

De maatgevende mobiele belasting en de bijbehorende stootcoefficient bepalen volgens de
NEN 6788 (VOSB 1995) art. A.2.l1.l en art. A.2.l1.2.

3.3 Belasting door grond en grondwater

De belastingen door grand en grondwater worden onderverdeeld in:
Belasting ten gevolge van het eigen gewicht van de grand
Voor het in rekening brengen van deze belastingen en de daarbij behorende
grondeigenschappen, wordt NEN 6740 (TGB 1990, Geotechniek) art. 7.2.1 aangehouden.
Hydraulische belasting
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Voor het in rekening brengen van de hydraulische belasting wordt art. 12.2.4 van NEN
6740 aangehouden.
Belasting op maaiveldniveau ten gevolge van ontgravingen
De effecten ten gevolge van (tijdelijke) ontgravingen worden in rekening gebracht.
De afname van de korreldrukken (horizontaal en verticaal) moet worden berekend volgens
de methode van Boussinesq.
Belasting ten gevolge van zettingen en kleef van de omringende grond
Hiervoor NEN 6702 (TGB 1990, Belastingen en vervormingen) art. 7.2.3 aanhouden.
Vorstbelasting
am de effecten van vorst in rekening te brengen moet worden gerekend met een diepte
van de vorstgrens van ten minste 60 cm. In deze beschouwing moet het effect van het
omringende bevriezende grondlichaam en de daarmee samenhangende veranderende
belastingsverdeling (uitzetting) in rekening worden gebracht.
Belasting ten gevolge van chemische aantasting van de constructie
Indien verwacht wordt dat door de omgeving van de constructie chemische aantasting
optreedt met als gevolg een reductie van de veiligheid en/of bruikbaarheid, dient een
belasting in rekening te worden gebracht die in overeenstemming is met het optredende
mechanisme.

3.4 Belasting in de tunnel

De belastingen in de tunnel worden onderverdeeld in:
Rustende belasting in de tunnel
Voor de rustende belasting wordt NEN 6702 art. 7.1.1 en art. 7.1. 2 aangehouden.

Mobiele belasting in de tunnel
De maatgevende mobiele belasting en de bijbehorende stootcoefficient bepalen volgens de
NEN 6788 (VOSB 1995) art. A.2.11.1 en art. A.2.11.2. [4].
Temperatuurbelasting in of bovenop de tunnel. De belasting ten gevolge van temperatuur-
verschillen is afhankelijk van verschillende invloedsfactoren in de omgeving van de
tunnel.

Bij de bepaling van de temperatuurbelasting worden de volgende externe invloeden in
rekening gebracht:

temperatuur van de omringende omgeving als gevolg van de seizoensinvloed
(winter/zomer) ;
gronddekking en/of bijbehorende oppervlaktewaterhoogte.

Bij de bepaling van de temperatuurbelasting worden de volgende interne invloeden in rekening
gebracht:

- thermische eigenschappen van de tunnel;
warmteontwikkeling door gebruik van de tunnel (voetgangers/fietsers/gemotoriseerd).

In tabel 11 zijn waarden vermeld voor de temperaturen van het grondlichaam en van de
buitenlucht. De vermelde getallen in de tabel zijn gemiddelden waarbij geen directe externe
invloed aanwezig is. Deze waarden mogen worden gebruikt als referentiewaarden voor een
temperatuurbelasting.
Exteme invloeden die de temperatuur doen afwijken van het gemiddelde (bijv. zonbestraling,
warmtebron) moeten in rekening worden gebracht.
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Referentietemperatuur winter zomer
(OC) (°C)

Grondlichaam 4 8
Buitenlucht -10 23

Type verkeer Maximale Ontwikkelings- Brandduur (min) Brandkromme
temperatuur snelheid
(OC)

Voetgangers - .. .. geen
(Brom)fiets 300 snel 2 geen
Hooiwagen 1100 snel 90-120 Koolwaterstof
Personenauto 1100 snel 30-60 Koolwaterstof
Container/shuttle 1100 snel 120 (+) Koolwaterstof
Vrachtauto 1100 snel 120 (+) Koolwaterstof
Tankauto 1350 snel 120 RWS: korte duur

minder snel 240 Standaard: lange duur
Bus 1100 snel 90-120 Koolwaterstof
Metro 1100 snel 90-120 Koolwaterstof
Trein 1350 snel 120 RWS: korte duur

minder snel 240 Standaard: lange duur

Tabeili. Indicatie jaarlijkse gemiddelde temperaturen in grondlichaam en buitenlucht.

3.5 Bijzondere belastingen

De bijzondere belastingen worden onderverdeeld in:
explosiebelasting
brandbelasting
aanrijdbelasting

belastingen ten gevolge van kruisen van een vaarweg

bouw- en transportfase

3.5.1 Explosiebelasting
De explosie belasting die in rekening wordt gebracht is athankelijk van het gebruiksdoel van
de tunnel. Deze belasting dient in overeenstemming te zijn met het soort verkeer dat van de
tunnel gebruik maakt.

3.5.2 Brandbelasting
De brandbelasting die in rekening wordt gebracht is athankelijk van het gebruiksdoel van de
tunnel. Voor de indeling naar gebruiksdoel wordt verwezen naar Tabel 15. In figuur 2 zijn
verschillende brandkrommen weergegeven.
In het buitenland worden verschillende brandkrommen toegepast voor tunnels. In Duitsland
wordt de RABT curve gebruikt, in Belgie de standaardbrandkromme, terwijl het vervoer van
brandbare materialen zoals tankauto's met olie of benzine is verboden [16]. In Scandinavie
worden verschillende koolwaterstofkrommen toegepast. In figuur 2 is de koolwaterstofkromme
volgens de Eurocode [17] weergegeven met de andere krommen. Zoals blijkt uit figuur 2, stelt
de Rijkswaterstaatkromme de zwaarste brand voor; hierbij stijgt de temperatuur tot 1350 DC.

Tabel12. Brandkrommen per vervoermiddelltype verkeer.
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Figuur 2. Verschillende brandkrommen die in Europa voor tunnels worden toegepast.

De klant kan zwaardere (privaatrechtelijke) eisen aan de constructie stellen. Redenen daarvoor
kunnen zijn:

De economische waarde van de constructie die geheel of gedeeltelijk verloren gaat als
gevolg van de brand.
De kosten van de herstelwerkzaamheden na een brand zijn hoger dan de kosten die
gepaard gaan met de gestelde zwaardere eisen.
De tijdsduur dat herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden en de tunnel uit dienst
genomen moet worden, is onacceptabellang.
Er kan niet-regulier verkeer door de tunnel gaan (b.v. hooiwagen door een langzaamver-
keertunnel) .
Het belang van de verkeersader is zo groot dat iedere stagnatie onacceptabel is.
Om redenen van vandalisme worden hogere eisen aan de constructie gesteld.
De tunne1constructie bevindt zich onder een belangrijke verkeersader die in geval van
brand in de tunnel niet buiten gebruik gesteld kan worden.

In tabel 13 en tabel 14 wordt een overzicht gegeven van de brandwerendheidseisen die in
Nederland, in het verleden zijn gehanteerd bij de bouw van weg- en treinverkeerstunnels.
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Naam Jaar van opening Weg en plaats Cate- Brand-
gorie kromme

Maastunnel 1942 Stedelijke weg te Rotterdam II RWS

Velsertunnel 1957 A9 bij Velsen II RWS

Coentunnel 1966 AlO in Amsterdam I RWS

Schipholtunnel 1966 A4 bij Schiphol 0 RWS

Beneluxtunnel 1967 A4 bij Vlaardingen II RWS

IJ-tunnel 1968 Stedelijke weg te Amsterdam II RWS

Heinenoordtunnel 1969 A29 bij Barendrecht II RWS

Vlaketunnel 1975 A58 tussen Kruisingen en Capelle II RWS

Drechttunnel 1977 A16 bij Dordrecht I RWS

Kiltunnel 1977 S43 bij Dordrecht II RWS

Botlektunnel 1980 A15 bij Hoogvliet II RWS

Zeeburgertunnel 1990 AlO bij Amsterdam I RWS

Noordtunnel 1992 A15 bij Alblasserdam I RWS

Wijkertunnel 1996 A9 bij Velsen I RWS

Piet Heintunnel 1997 Stedelijke weg te Amsterdam II RWS

2° Heinenoordtunnel 1999 (uitvoering) A29 bij Barendrecht - -
2° Beneluxtunnel 2001 (uitvoering) A4 bij Vlaardingen I RWS

Calandtunnel 2002 (ontwerp) N15 bij Rozenburg I RWS

2° Coentunnel 2004 (ontwerp) AlO bij Amsterdam I RWS

Tunnel Soort Brandbelastingen Brand- Opmerkingen
verkeer werend-

heidseis

Noord/Zuid lijn metro 15 MW (gebaseerd op - Momenteel bestaat onzekerheid
Amsterdam Duitse proefnemingen) over de definitief te hanteren brand-

belasting.

Bestaande metrolijn metro - - Geen gegevens bekend.
Amsterdam

Bestaande metrolijn metro - - Actieve brandpreventie (blusinstal-
Rotterdam latie).

Beneluxlijn Rotterdam metro - 60 min. Brandbelasting wordt nader gespe-
cificeerd.

Souterrain Grote trein SBK 60 min. Voor essentiele onderdelen: 120
Marktstraat min brandwerendheid.

Botlekspoortunnel trein RWS-kromme 120 min.
Sophia boortunnel trein RWS-kromme 120 min.

HSL-tunnel trein 20-40 MW 120 min. Te hanteren belasting is nog niet
definitief.

Tabel13. Overzicht van wegverkeerstunnels in Nederland.

Tabell4. Overzicht van treinverkeerstunnels in Nederland.

Op grond van vorenstaande inventarisatie worden de minimale eisen gesteld in tabel 15.
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Classificatie Tunnels Brandbelasting

Brandkromme Brandduur

Categorie A Langzaam verkeer
Al voetgangers/fietsers geen -
A2 landbouwvervoer RWS 120
A3 wildtunnel geen -
A4 onbemand vervoer (pallets/containers) variabel variabel
AS leidingen variabel variabel

Categorie B Personenverkeer
Bl wegverkeer personen auto's** geen -

personen auto's*** Koolwaterstof 60
wegverkeer bus Koolwaterstof 90-120

B2 spoorverkeer traditioneel treinverkeer Koolwaterstof 90-240
hoge snelheidstreinen Koolwaterstof 90-240

B3 stadsrailverkeer metro Koolwaterstof 90-240
sneltram Koolwaterstof 90-240
lightrail Koolwaterstof 90-240

Categorie C Goederentransport*
Cl wegverkeer vrachtwagens Koolwaterstof

vrachtwagens cat. II RWS 120
Standaard 240

Categorie D Transport brandgevaarlijke stoffen*

D1 wegverkeer vrachtwagens cat. I RWS 120
Standaard 240

D2 spoorverkeer goederentreinen RWS 120
Standaard 240

Tabel15. Brandbelasting en explosiebelasting tunnels.

* waarbij de lengte van het geslotengedeelte langer is dan ca. 80 m
** profiel vrije ruimte groter dan 3,0 m.

*** profiel vrije ruimte kleiner dan 3,0 m.

**** RWS-kromme= Rijkswaterstaatkromme.
Opmerkingen: De veiligheidsklasse is niet alleen afhankelijk van wat er door de tunnel vervoerd wordt, maar ook van wat er boven de tunnel ligt. Bij het bepalen van de
veiligheidsklassevoor tunnels voor onbemand vervoer en leidingen is rekening gehouden met personen die in de tunnel komen voor onderhoudswerkzaamheden. Reductiesvan 30-60
minutenzijn mogelijkafhankelijkvan de ventilatie. Bij hoge ventilatiezal de brand "brandstotbeheerst" worden en kan de brandduur reduceren.
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BRANDEN IN TUNNELS

1. Temperatuur en branduur
Het temperatuurverloop in de tunnel hangt, naast het vrijkomend vermogen, verder af van de
ventilatie en de afmetingen van de tunnel. Het vrijkomende vermogen bij een brand wordt
beperkt door de toevoer van ofwel de brandstof ofwe1de zuurstof. Indien voldoende ventilatie
aanwezig is, zal de hoeveelheid brandstof bepalend zijn voor het vrijkomend vermogen.
Indien echter de ventilatie beperkt is kan de hoeveelheid zuurstof maatgevend zijn voor het
vermogen. Het beperken van de ventilatie ter beperking van de brandomvang is echter niet
goed beheersbaar. Om de inrijdende auto's te vrijwaren van rook en brand is namelijk juist
een aanzienlijke ventilatiestroom nodig in de rijrichting. De rookgassen worden in de
rijrichting meegevoerd naar de uitgang. Bovendien kan in een zuurstof beheerste brand de
onverbrande vloeistof verdampen en met de rookgassen meegevoerd worden en verderop in de
tunnel voor explosiegevaar zorgen.
Tenslotte hangt de temperatuursontwikkeling van de brand af van de warmteopname door de
tunnelwand. Staal geleidt warmte aanzienlijk beter dan beton. Hierdoor wordt door een stalen
wand meer warmte onttrokken aan de brand dan door een betonnen wand. Dit heeft tot gevolg
dat de temperaturen bij een brand in een stalen tunnel, zeker op enige afstand van de
brandhaard, lager zullen zijn dan bij een verder identieke brand in een betonnen tunnel met
identieke afmetingen. Indien de stalen tunnel omringd wordt door water, zal het koelende
effect aanzienlijk zijn. Het effect van de warmteopname van de tunnelwanden op de
temperatuursontwikkeling van de brand is nog nauwelijks onderzocht.
Voor het bezwijkgedrag van een construe tie is niet alleen de maximale temperatuur van
belang, ook de snelheid waarmee de temperatuur stijgt en de duur van de verhitting zijn
relevant. Het risico van spatten van beton neemt toe naarmate de temperatuur sneller stijgt.
Van de andere kant zal de tunnelwand nauwelijks de tijd hebben om op te warmen indien de
verhittingsduur zeer kort is.
Vit onderzoek van RWS blijkt dat bij brand in een tunnel, waarbij grote hoeveelheden
brandgevaarlijke stoffen aanwezig zijn, een temperatuur ter plaatse van de brand tot 1200 °C
(na ca. 10 min.) bereikt kan worden. Een maximum temperatuur van 1350 °C kan worden
bereikt na 1 branduur (zie fig. 3).
Aan de hand van de kleinste tunnel dwarsdoorsnede werd berekend dat de brandduur bij een
volledige brand maximaal twee uur zal zijn. De uitgangspunten zijn:

de inhoud van de grootste tankauto bedraagt 50.0001;
de belastingsgraad is 80 % tot 90 %, d.w .z. dat maximaal 45.000 I brandstof verbrandt;
de verbrandingswarmte van benzine is ca. 8 MCal/l, zodat totaal 45.000*8 = 360.000
MCal beschikbaar is voor verbranding;
bij een tunnel met een dwarsdoorsnede van ca. 50 m2, wordt ca. 3.000 MCal/min.
verbruikt. Er is ervan uitgegaan dat er geen ventilatie in de tunnel is, behalve de
natuurlijke trek, en dat de brand ontstaat in het midden van een ca. 600 m lange tunnel;

de brandduur is bepaald op: 360.000/3000 = 120 minuten.
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2. De invloed van temperatuurop beton en staal
De hoge temperatuur heeft grote invloed op de sterkte van beton en staal (zie fig. 4). Tot
ongeveer 200°C neemt de sterkte van beton nagenoeg niet af. Daama neemt de sterkte af tot
nul bij ca. 800°C. Voor staal neemt de sterkte tot ca. 250°C nagenoeg niet af; daama daalt
de sterkte sneller naar nul bij een temperatuur van ca. 750°C. Naarmate de staalkwaliteit
hoger is begint de afname van de sterkte bij een lagere temperatuur en loopt de sterkte
sneller terug.
Bij de berekening wordt gerekend met een overall materiaal- en belastingsfactor in de orde
van grootte van 1,70. Wanneer de sterkte van beton en staal gereduceerd wordt tot 100%/1,70

= 59 %, is er geen veiligheid meer op de constructie ten gevolge van de maatgevende
belastingscombinatie. Vit de grafiek kan worden afgelezen dat een sterkte van 59 % wordt
bereikt bij een temperatuur van ca. 450°C.

3. Eisen voor eenbetontunnel
In Nederland is de richtlijn "Vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels gelegen in
autosnelwegen" van toepassing op nieuw te bouwen tunnels. De maatregelen tegen brand zijn:
het aanbrengen van een hittewerende isolatielaag en het aanbrengen van een goed
ventilatiesysteem.

Indien wordt afgezien van een rekenkundige bepaling van de constructieve veiligheid, kan
gebruik worden gemaakt van de volgende door RWS gehanteerde eisen:
De aangebrachte hittewerende materialen moeten:

tijdens een brand niet van het beton afvallen;

een zodanige isolatie verzorgen dat bij een brand van 2 uur de temperatuur ter plaatse van
de wapening niet hoger wordt dan 250°C en de temperatuur ter plaatse van het
betonoppervlak niet hoger wordt dan 380°C.

De grenswaarde van 380°C voor beton en 250°C voor staal is gekozen om de volgende
redenen:

Zowel isolatiemateriaal als beton hebben een grote warmtecapaciteit. Daardoor houden
deze materialen de warmte vast en kan de temperatuur in het binnenste van het beton
hoger worden dan de temperatuur aan het betonoppervlak.

Het moet voorkomen worden dat het beton na de brand zodanig is aangetast dat het moet
worden vervangen.
Bij 250°C neemt de sterkte van het staal weliswaar nog niet af, maar treedt wel extra
doorbuiging van de constructie op. Om de kans op grote blijvende doorbuigingen te
beperken wordt de staaltemperatuur beperkt tot 250°C.

Het isolatiemateriaal moet aangebracht worden tegen het plafond en tegen de bovenste delen
van de wanden (zie Figuur5 en Figuur6). De wanden hoeven niet over de hele hoogte te
worden voorzien van een hittewerende isolatielaag, omdat de wanden in het algemeen
hoofdzakelijk een drukfunctie hebben.
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4. Eisenvooreencomposietstaalbetontunnel
Bij een composiet staalbeton tunnel, treedt het afspatten van het beton bij brand niet op.
Aangezien het staal een hoge warmtegeleidingscoefficient heeft, verspreidt de warmte in het
staal zich sneller en neemt de temperatuur sneller af. Hierdoor kan de rekenkundige
grenswaarde van de staaltemperatuur hoger zijn dan 250°C. In overeenstemming met de
grenswaarde voor beton, wordt voor de grenswaarde van de staaltemperatuur ook 380°C
gekozen.

5. Procedure
Het is pas zinvol het aanbrengen van een hittewerende isolatielaag te overwegen indien
besloten is brandbare vloeistoffen tot de tunnel toe te laten. Een brand in een personenauto zal
geen reele bedreiging vormen, daar de temperatuur van de rookgassen niet veel hoger zal
worden dan 100 DC. Dat wi! zeggen dat de kritieke staal - beton temperatuur niet zal worden

bereikt. Voor kleine stadstunnels (bijv. fietstunnels of kabeltunnels) behoeft daarom geen
brandwerende bekleding te worden aangebracht.

Het wel of niet aanbrengen van een brandwerende bekleding is een bestuurlijke beslissing,
daar de kosten van een brandwerende bekleding relatief hoog kunnen zijn. Er dient daarom
aandacht te worden besteed aan de economische gevolgen van de schade.
Het aanbrengen van een brandwerende bekleding kan ook een eis van de brandweer zijn. Deze
eis heeft als achtergrond dat voor het verlenen van hulpverlening een bepaalde minimale
tijdsduur nodig is waarin de tunnel niet mag bezwijken.

Figuur 3. Temperatuur-tijddiagram voor een brand in een tunnel volgens de Mobilcurve en
volgens de metingen uit proeven bij TNO.
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meetpunten in het beton.

3.5.3 Aanrijdbelasting
De aanrijdbelasting die in rekening wordt gebracht is afhankelijk van het gebruiksdoel van de
tunnel (soort verkeer) en de voorzieningen die worden getroffen om een aanrijding/botsing te
voorkomen.

Aanrijdbelasting door spoorverkeer
Bij aanrijdbelasting door spoorverkeer wordt de maatgevende waarde van de volgende 2
belastingsgevallen aangehouden: een belasting in de richting van de as van het spoor van 2000
kN en in dwarsrichting van het spoor van 1000 kN aangrijpend op + 1,80 m BS een belasting
loodrecht op de as van het spoor van 18 kN/m over de totale lengte van de trein, aangrijpend
op +3,50 m BS.

Aanrijdbelasting door wegverkeer
Bij aanrijdbelasting door wegverkeer worden de waarden van de belastingen volgens NEN
6723 [3] art. 4.4.2.4 in rekening gebracht: een belasting aanwezig in de richting van de as van
de weg van 2000 kN en een belasting loodrecht op de as van de weg van 1000 kN aangrijpend
op + 1,20 m boven wegniveau.
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Ontsporingsbelasting ten gevolge van treinverkeer
De ontsporingsbelasting wordt in rekening gebracht volgens NS RIB richtlijn 1008
("Belasting en belastingscombinaties op construe ties in en over het spoor") art. 5.2.2.

3.5.4 Belastingen ten gevolge van kruisen van een vaarweg
In het geval dat er een vaarweg wordt gekruist wordt rekening gehouden met de daarmee
samenhangende belastingen. Rekening wordt gehouden met de volgende belastingen
(afhankelijk van de vaarwegklasse): belastingen ten gevolge van een zinkend schip en de
belasting ten gevolge van een vallend anker.
De belastingen ten gevolge van een vallend anker zijn onder andere afhankelijk van de
valsnelheid, het gewicht en de dekking op de tunnel.

De belasting ten gevolge van een zinkend schip wordt in rekening gebracht met een gelijkmatig
verdeelde oppervlaktebelasting. De grootte van die oppervlaktebe1asting is gelijk aan een
waterkolom met een hoogte die gelijk is aan de grootste, te verwachten diepgang van de
schepen die gebruik maken van die vaarweg.

Opm.: In 1998 is bij RWS een onderzoek uitgevoerd naar de belastingen ten gevolge van
vallende ankers. De resultaten van deze studie waren bij het afronden dan deze
rapportage nog niet bekend.

3.5.5 Bouw en transportfase
Naast de belasting in de gebruiksfase zijn er belastingen in de bouw- en transportfase die in
rekening worden gebracht. Deze belastingen dienen in rekening te worden gebracht volgens
de vigerende NEN normen. Er dient wel rekening te worden gehouden met het eventuele
tijdelijke karakter van de constructie, waardoor andere belastingsfactoren, materiaalfactoren
en veiligheidsklassen gehanteerd worden.

Bij de opzet van deze belastingen (bouw- en transportfase) wordt onderscheid gemaakt in zes
soorten:

belasting op maaiveldniveau;
belasting door grond en grondwater;
belasting in de tunnel;
bijzondere belastingen;
bijzondere bouwbelastingen (algemeen);
belastingen in de transportfase (bij afzinktunnels);
belastingen ten gevolge van de bouwmethode (bij boortunnels).

De aard van de belastingen ten gevolge van belasting op maaiveldniveau, belasting door grond
en grondwater, belasting in de tunnel en de bijzondere belastingen verschilt in de bouw- en
transportfase niet van diezelfde belastingen in de gebruiksfase van de constructie. In de bouw-
en transportfase dient wel rekening te worden gehouden met de grootte van deze belastingen
ten gevolge van aanwezige hulpconstructies en de belasting ten gevolge van temperatuur.
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Bijzondere bouwbelastingen (algemeen)
Belasting ten gevolge van stortdrukken van beton

In de bouwfase wordt rekening gehouden met de belasting ten gevolge van stortdrukken.

Belasting ten gevolge van groutinjectiedruk
Er wordt rekening gehouden met extra belastingen ten gevolge van groutinjectiedruk.

Belastingen in de transportfase (bij afzinktunnels)
Golfbelasting

Tijdens transport en afzinken wordt rekening gehouden met een belasting ten gevolge van
de golven in langs- en dwarsrichting.

Hydraulische belasting
Tijdens transport en eventueel afzinken wordt rekening gehouden met de veranderende
waterdrukken en met de invloed van de bewegingen van de drijvende tunnelsectie. Ook
wordt het aanwezig zijn van een zouttong in rekening gebracht.

- Transportkrachten
In de bouwfase worden belastingen ten gevolge van transportkrachten, zoals hijs- en
sleepkrachten, in rekening gebracht.

Belastingen ten gevolge van de bouwmethode (bij boortunnels)

- Vijzeldrukken ten gevolge van voortstuwing
Indien bij de bouwmethode van de constructie gebruik wordt gemaakt van voortstuwing,
worden de krachten die hiervoor benodigd zijn als belasting in rekening gebracht.
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4. VOEGEN

4.1 Algemeen

Belangrijke details van de afzinktunnel zijn de sluit- en zinkvoegen. Uitgangspunten voor de
voegconstructie zijn:

flexibiliteit en sterkte dienen op elkaar te zijn afgestemd;
afdichting moet voldoende zijn;
afwerking aan de binnenzijde van de tunnel moet glad en strak zijn.

De voegconstructie moet in staat zijn om de lengteveranderingen, afschuivingen (in horizonta-
le- en verticale richting) en de rotaties van de tunnelelementen ten opzichte van elkaar op te
nemen alsmede de bijbehorende krachten.
Voor de berekening dienen twee varianten te worden doorgerekend:
a) een variant met flexibele verbindingen, waarbij moet worden aangetoond dat de

vervormingen binnen de gestelde grenzen blijven.
b) een variant met starre verbindingen ten aanzien van normaalkracht en dwarskrachten

waarbij moet worden aangetoond dat de opgeroepen krachten kunnen worden opgenomen.

Toelichting:
De afdichting tussen de elementen van een afgezonken tunnel wordt gerealiseerd door een sy-
steem bestaande uit een hoofdafdichting en uit een secundaire afdichting. De hoofdafdichting
bestaat uit een rubber compressie profiel met de volgende functies:

initiele afdichting;
opnemen hydrostatische belastingen;
definitieve afdichting;
opnemen van de onderlinge bewegingen van de elementen.

De secundaire afdichting heeft de volgende functies:
tweede en definitieve afdichting (moet volledige hydrostatische belasting kunnen
opnemen);

opnemen van onderlinge bewegingen van de elementen.
De montage van beide typen afdichtingen vindt plaats door middel van stalen I-profielen, die
aan het tunnel kopvlak worden bevestigd. Het toegepaste rubber compound voor beide afdich-
tingen is SBR. Deze rubber heeft uitstekende mechanische eigenschappen, in combinatie met
lage waterabsorptie en goede bestendigheid tegen chemische en bacteriologische invloeden.
De secundaire afdichting is voorzien van nylon inlagen. Deze inlagen hebben goede mecha-
nische eigenschappen en goede hechting aan de rubber deklaag.
In verband met de lange levensduur van tunnels, dient het afdichtingssysteem op langeduur
eigenschappen onderzocht te worden. De lage relaxatie (spanningsafname in de tijd bij con-
stante belasting) van SBR staat borg voor goed langeduur gedrag van het afdichtingssysteem.
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Toelichting:
Bij het maken van de sluitvoog is het voordeel van de hydrostatische druk niet meer aanwezig
en wordt een andere methode toogepast. Tussen de twee tunnelsegmenten worden vijzels ge-
plaatst om de drukkracht te waarborgen. Aan de buitenzijde worden, ter plaatse van de sluit-
voeg, schotten aangebracht zodat een afgesloten kamer ontstaat (gelijk aan de koppeling tussen
de eerder afgezonken tunnelsegmenten). Door het leegpompen van deze kamer ontstaat een
droge werkruimte waarin aan de binnenzijde van de tunnelsegmenten ter plaatse van de sluit-
voeg stalen platen gelast worden. De ruimte tussen de schotten aan de buitenzijde en de stalen
platen aan de binnenzijde wordt gei'njecteerd met grout, na het verwijderen van de waterdichte
kopschotten is de sluitvoog gereed. De traditionele voegconstructies zijn ook voor stalen tun-
nels zeer good bruikbaar. De reden hiervoor is dat bij de betonnen tunnels ter plaatse van de
voegen een stalen omranding wordt toegepast, die d.m.v. ankers in het beton is bevestigd.

AFOICHTING ONDERSTEUNINGS PLAAT

- 9-

OAK

YOaR CONTACT

GINA AFDICHTING
ETS 1.30- 1 60

GROU T VULLING

Figuur 7. Situatie juist voor het samenbrengen van de tunnelelementen.

NA INSTALLA TIE VAN OMeGA AFDICHTING

I

WATERDICHTE GELASTE OOPMOER

I

"28 STAAF

145x20mm

Figuur 8. Situatie na het samenbrengen van de tunnelelementen, en na het aanbrengen van
het omega profiel.
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4.2 Flexibele voegen

Verplaatsingen van de tunnelelementen ten opzichte van elkaar wordt opgelegd door vervor-
ming van de grond en door temperatuurwisselingen.
De volgende verplaatsingen zijn mogelijk:

wisseling van de elementen (afschuiving en wisseling van de voegen);
rotatie van de elementen (extensie in de voegen);

ovalisatie van de elementen (lokaal wisselen van de voegen);
axiale verplaatsing van de elementen (extensie in de voegen).

Afschuiving van de voegen is ongewenst, mede in verb and met het gebruik van de tunnel.

Voor de verplaatsingen in de lengterichting van de tunnel geeft de norm NEN 3650 richtlijnen
voor de flexibiliteit en de sterkte van in de grond gelegde buizen. Bij weinig flexibele tunnel-
buizen moeten de vervormingen uit verschilzettingen van maximaal 100 mm over 50 m en bij
flexibele tunnelbuizen 100 mm over 20 m op te nemen zijn. De bijbehorende rotatiehoeken zijn
1/500 a 1/200. De flexibiliteit is mede afhankelijk van het aantal toegepaste voegen. De op te
nemen rotatie per voeg is hier ook van afhankelijk.

De op te nemen rotatie per voeg is afgeleid van:

avoeg,n= 4.( ~
- n\) ~

waarin n = aantal voegen over afstand L.

Rotatiehoek voeg a = \j1 .z/L
z= opgelegde verplaatsing over afstand L

1,1
1

0,9
0,8

9< 0,7
... 0,6
.su 0,5
~ 0,4

0,3
0,2
0,1

°
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

aantal voegen over afstand L

Figuur 9. Rotatie van voegen
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Bij grote n geldt z/L = 1/200, bij kleine n geldt z/L = 1/500.
Hieruit voIgt dat de op te nemen rotaties per voeg vaak in de orde van grootte van 1/400 zuBen

zijn. Bij tunneldiameters D van ca. 6 m betekent dit een axiale verplaatsing 8xin de voeg van
ongeveer 15 mm.

Met betrekking tot ovalisatie van dunne linings, die zijdelings door de grond gesteund worden,
geldt voor de indrukking van de kruin (d.i. de laterale verplaatsing in de voeg):

Oy;max = 1,JD.

Voor D = 6000 mm voIgt dan: 8y= 30 mm.

Voor flexibele voegen in een geprofileerd stalen lining (bijv. een denkbeeldige ribbel uit een
stofzuigerslang) is de vervormingscapaciteit als voIgt aan te geven. De maatgevende buigspan-
ning in een dunne halfcirkelvormige staalplaat ten gevolge van de op te nemen vervorming is:

-
E1

(
o. ~

J

Et
(j - Wr2 .1 2 -4 +.1. ~ -

2 2 (1,llix + 0,70y)
21t 21t r

Figuur 10. Schema flexibele voeg.

Waarin:
t is de dikte van de staalplaat
r is de straal van de halfcirkelvormige profilering

Indien 8x= 10mm, 8y= 30 mm en (J"=200 MPa voIgtbijvoorbeeld:
r = 100 mm en t = 1 mm.

Bij wisselende belasting mag veel minder vervorming worden toegelaten.

Voor de vervormingscapaciteit van rubberprofielen kan gebruik gemaakt worden van bij de
traditionele waterbouw en leveranciers bekende technieken.

4.3 Gelaste en geboute verbindingen

Voorbeelden van gelaste en geboute verbindingen worden aangegeven in CUR/COB-rapport M
613-01.
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5. DUURZAAMHEID

5.1 Algemeen

CURICOB-commissie M 612 heeft onderzoek verricht naar de duurzaamheid van
ondergrondse staalconstructies in verband met corrosie [7]. In het eindrapport van deze
commissie worden de verschillende vormen van corrosie besproken. Maatregelen worden
genoemd voor het beperken van een aantal, veelal plaatselijke, corrosievormen. De egale
corrosieaantasting daarentegen is zeer betrouwbaar vast te stellen wanneer de agressiviteit van
de bodem bekend is. Methoden worden aangegeven voor het bepalen van de agressiviteit van
de bodem. Daarmee is het mogelijk een voorspelling te doen omtrent de materiaalopoffering
gedurende de levensduur van de constructie. Indien blijkt dat de bodem zeer agressief is dan
zijn aanvullende maatregelen in de vorm van het aanbrengen van een coating al dan niet
toegepast in combinatie met kathodische bescherming vereist. In bovengenoemd rapport wordt
ook monitoring en inspectie, alsmede onderhoud en beheer van het corrosiebe-
schermingssysteem besproken.

Gedurende de levensduur van een tunnel moet de draagkracht van de constructie met een
zekere mate van betrouwbaarheid worden gegarandeerd De mogelijkheden daartoe zijn de
toepassing van:

onbeschermd staal waarbij rekening is gehouden met een materiaalopoffering;
coatings (al dan niet in combinatie met kathodische bescherming KB);
kathodische bescherming .

Informatie over deze drie genoemde maatregelen wordt hierna achtereenvolgens gegeven voor
zover nodig bij het maken van een voorontwerp.

5.2 Onbeschermd staal

5.2.1 Bodemagressiviteitvolgensde normen
In Eurocode 3 [8 ] wordt de waargenomen aantasting van stalen damwanden in de grond en in
het water weergegeven, zoals aangegeven in respectievelijk tabel 16 en 17.

Uit de globale praktijkgegevens vermeld in de literatuur kan worden geconcludeerd dat, in
vele gevallen, de corrosiesnelheid van staal in de diepe grond (minimaal enkele meters) niet
meer bedraagt dan 0,015 mm/jaar. Dit betekent dat men, in veel praktijksituaties, in het
gunstigste geval zou kunnen volstaan met het geven van een extra corrosietoeslag van 1 mm
aan de stalen wand. Deze extra wanddikte geeft immers reeds een theoretische toename van de
levensduur van circa 65 jaar.
In situaties waarbij de grond wordt uitgegraven, terug in de uitgegraven sleuf wordt gestort en
vervolgens goed tegen de aangelegde staalconstructie wordt gestampt (eventueel met andere
soort grond gemengd) kan de werkelijke agressiviteit van de grond ter plaatse veel groter dan
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Ontwerplevensduur in jaren
Samenstelling en aard van de grond

5 25 50 75 100

Onberoerde grond (zand, klei, slik:) 0,00 0,30 0,60 0,90 1.20

Verontreinigde natuur- en industriele grond 0,15 0,75 1,50 2,25 3,00

Agressieve natuurgronden (moeras-, turf- en veen-land) 0,20 1,00 1,75 2,50 3,25

Inhomogene (niet-agressieve) grond (klei, zand, slik:)die 0,18 0,70 1,20 1,70 2,20
vaak als materiaal voor het vullen van sleuven, kuilen,
e.d. wordt gebruikt.
Inhomogene (agressieve) grond (vliegas, slakken, puin) 0,50 2,00 3,25 4,50 5,75
die vaak als materiaal voor het vullen van sleuven,
kuilen, e.d. wordt gebruikt

Ontwerp-levensduur in jaren
Samenstelling en aard van het water

5 25 50 75 100

Normaa1 zoetwater (van rivier, meer, vaartkanaa1) 0,15 0,55 0,90 1,15 1.40

Sterk verontreinigd zoetwater (rioolwater, industrieel 0,30 1,30 2,30 3,30 4,30
afvalwater) in de splash zone

Zeewater in een gematigd klimaat in de zones waar 0,55 1,90 3,75 5,60 7,50
sterke aantasting plaatsvindt (laagwaterlijn en splash
zone)

Zeewater in een gematigd klimaat, bij permanente 0,25 0,90 1,75 2,60 3,50
immersie of in de getijdenzone

oorspronkelijk zijn, vanwege de ontstane inhomogene structuur en samenstelling van de
grond. In taOOl 18 worden enkele gegevens vermeld over de aantasting van staal als gevolg
van de atmosferische invloeden. Deze tabel geeft een indruk van de snelheid waarmee de
binnenzijde kan corroderen.

Tabel 16. Wanddiktevermindering (in mm) van stalen palen en damwanden door corrosie in
de bodem (grondwater wel ofniet aanwezig).

Tabel17. Wanddiktevermindering (in mm) van stalen palen en damwanden door corrosie in
zoet- of zeewater.

Uit de tabellen kunnen de volgende conc1usies worden getrokken:
1. De corrosiesnelheid van staal in grond, die gebruikt wordt voor het opvullen van

ingegraven werk en die een homogene samenstelling bezit ligt lager dan die in grond van
gevarieerde samenstelling.

2. De hoogste corrosiesnelheid treedt in de regel op in de splash zone of bij de laagste
waterstand in getijdewateren.

3. De in bovenstaande taOOllenvermelde waarden zijn slechts richtwaarden. Rekening moet
worden gehouden met het feit dat de condities ter plaatse voor een groot deel de
aantastingsgraad bepalen. De werkelijke corrosiesnelheid kan dus in een praktijksituatie
hoger of lager zijn dan de gemiddelde waarde vermeld in deze tabellen.
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Corrosivi- Dikteverlies na Enkele voorbeelden van typische milieus
teitscategorie 1jaar expositie

Staal Zink Buiten Binnen

Cl S; 1,3 S;0,1 Verwarmde hallen, magazijnen,

Zeer laag kantoren.

C2 > 1,3-25 >0,1-0,7 Atmosfeer met een laag Onverwarmde ruimten waar con-
Laag vervuilingsniveau. Meestal lande- densatie kan optreden, zoals metro-

lijke gebieden. stations en werkplaatsen.

C3 >25-50 >0,7-2,1 Stedelijke en industriele gebieden, Ruimten met een hoge RV en een
Gematigd gematigde scn vervuiling, kustge- beetje luchtvervuiling, zoals in

bieden met een laag zoutgehalte spoorwegtunnels

C4 > 50-80 >2,1-4,2 Industriele en kustgebieden met een Verkeerstunnels, zwembaden, ha-
Hoog gematigd zoutgehalte Yens, fabrieken.

C5-I >80- > 4,2-8,4 Industriele gebieden met een hoge Ruimten met een bijna permanente
Zeer hoog, 200 RV en een agressieve atmosfeer. condensatie en hoge vervuiling.
industrieel

C5-M >80- > 4,2-8,4 Kust en buitengaatse gebieden met Ruimten met een bijna permanente
Zeer hoog, 200 een hoog zoutgehalte. condensatie en hoge vervuiling.
inzee

4. De waarden gegeven voor 5 en 25 jaar zijn gebaseerd op metingen in de praktijk. De overige
zijn geextrapoleerde waarden.

Vooruitlopend op de verwachte ontwikkelingen op het gebied van normalisatie (Eurocodes en
ISO-normen) wordt in tabel16 een classificatie voorgesteld van de microklimaten in de grond,
in relatie tot de agressiviteit voor staal.

Tabel18. Wanddiktevermindering (in !lm) van staal en zink door atmosferische corrosie.

1. In kustgebieden in warme vochtige zones kan het dikteverlies de grenzen van categorie
C5-M overschrijden.

5.2.2 Bepaling van de bodemagressiviteit
De mate waarin grond agressief is, kan onder meer worden bepaald met een methode uit de
Duitse DIN-50929 [9]. Belangrijke factoren daarin zijn onder meer:
1. Ret type grond
2. De bodemweerstand
3. Ret vochtgehalte
4. De pR
5. De buffercapaciteit
6. Ret sulfidengehalte
7. Ret gehalte aan neutrale zouten
8. Ret sulfaatgehalte
9. De condities in de grond
10. De horizontale homogeniteit
11. De verticale homogeniteit
12. De elektrochemische potentiaal
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Wegings-getal Agressiviteitklasse Corrosie-snelheid Kans op het optreden van
DIN-methode van de bodem (mm/jaar) Egale corrosie Putcorrosie

>0 Weinig agressief ~0,010 Uiterst groot Uiterst klein

0 Weinig tot rnatig agressief 0,010 - 0,020 Zeer groot Zeer klein

- 1 tlm - 3 Matig agressief 0,021 - 0,040 Groot Klein

- 4 tlm -6 Matig agressief tot agressief 0,041 - 0,050 Middelrnatig Middelrnatig

-7 tlm - 8 Agressief 0,051 - 0,100 Klein groot

- 9 tlm - 11 Agressief tot zeer agressief 0,110 - 0,200 Zeer klein Groot

- 12 tlm - 15 Zeer agressief 0,210 - 0,500 Zeer klein Zeer groat

< -15 Bijzonder agressief ~0,500 Uiterst klein Uiterst groot

Aan elke invloedsfactor wordt een wegingsfactor toegekend. Sommatie van deze factoren leidt
uiteindelijk tot een getalwaarde en een daarbij behorende classificatie.

In tabel 20 wordt een overzicht gegeven van de wegingsfactoren die aan de diverse
grondparameters zijn toegewezen en die tussen +4 en -12 kunnen varieren. In tabel 19 wordt
een overzicht van de mate van agressiviteit van de bodem en het risico voor het optreden van
algemene (egale) corrosie en "pitting corrosie" weergegeven, als functie van de cumulatieve
som van de wegingsfactoren. Een positieve waarde betekent "niet agressief' en hoe negatiever
de waarde wordt hoe agressiever de condities in de grond voor het staal zijn. De DIN-methode
is minder geschikt voor die gevallen waar de situatie als "zeer agressief' voor staal kan worden
gekarakteriseerd. In dat geval kan de werkelijke corrosiesnelheid met behulp van
elektrochemische technieken en (eventueel) aanvullende statistische rekenmodellen nader
worden bepaald.

Tabell9. Classificatie van de microklimaten in de grond in relatie tot de agressiviteit voor
staal.

De agressiviteitklasse kan onder meer worden bepaald met de hierna beschreven DIN-methode.
Corrosiesnelheid van het onbeschermde constructiestaal.
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GRONDPARAMETER FAC- GRONDPARAMETER (2) FAC-
TOR TOR

Grondsoort (1) Zl lili Z3
(klei + slib)-fraetie is < 10% +4 pH> 9 +2
(klei + slib)-fraetie is > 10 tot 30% +2 pH >5,5 tot 9 0
(klei + slib)-fraetie is > 30 tot 50% 0 pH 4,0 tot 5,5 - 1
(klei + slib)-fraetie is > 50 tot 80% -2 pH < 4 -3
(klei + slib)-fraetie is > 80% -4 Sulfide Z4
kalk, kalkmergel, zand en/of zandmergel +2 sulfide niet aanwezig 0
leem, leenmergel, leernzand en/of kleizand 0 sporenSulfide« 0,5 mg/kg) -2
klei, kleimergel of humus -2 sulfide is aanwezig (5 tot 10 mg/kg) -3
veen, slib en/of laagveen -4 sulfide rijke grond (> 10 mg/kg) -6
organiseh koolstof in drassige grond, (turf, - 12 Neutrale zouten (3) Z5
veen, leem, moeras-gas, etc.) zouten < 3 mmollkg 0
ernstig verontreinigde grond (as, slak, - 12 zouten > 3 tot 10 mmollkg - 1
afval, afvalwater, koks, kolen, puin, etc.) zouten > 10 tot 30 mmol/kg -2
Specifieke elektrisehe bodemweerstand Zz zouten > 30 tot 100 mmollkg - 3

> 50.000 Ohm.em +4 Zouten > 100 mmollkg -4

> 20.000 tot 50.000 " +2 Sulfaat (4) Z6

> 5.000 tot 20.000 " 0 sulfaatgehalte < 200 mg/kg 0

> 2.000 tot 5.000 " -2 sulfaatgehalte 200 - 500 mg/kg - 1
1.000 tot 2.000 " -4 sulfaatgehalte 500 - 1000 mg/kg -2

< 1.000 " -6 Sulfaatgehalte > 1000 mg/kg -3

Tabel 20. Wegingsfactoren volgens DIN 50929 [9].
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GRONDPARAMETER FAC- GRONDPARAMETER (2) FAC-
TOR TOR

Verticale ,,-ondhom02eniteit Zu Buffercapaciteit (5) Z7
(A) Constructie homogeen ingebed in grand met Zuur tot pH 4,3 (> 1.000 mmol/kg) +3

dezelfde structuur of in zand (onberoerde idem. (200 tot 1.000 mmol/kg) + 1
grand). 0 idem. « 200 mmol/kg) 0

(B) Idem. in machinaal omgewoelde grand - 1 Base tot pH 7 « 2,5 mmol/kg) 0
(C) Constructie inhomogeen ingebed in ongelijke idem (2,5 tot 5 mmol/kg) -2

granden en/of in gronden die vreemde idem (> 5 tot 10 mmol/kg) -4
stoffen bevatten (bout, wortels, etc.) - 6 idem (> 10 tot 20 mmol/kg) -6

(D) Het verschil tussen de wegings-factoren (van idem (> 20 tot 30 mmol/kg) - 8
de bodemweerstand) van aile aanliggende idem (> 30 mmol/kg) -10
grondlagen ligt tussen 2 en 3 - 1 Vocht2ehalte Zs

(E) Idem. is groter dan 3 -6 < 20gew.% 0
>20 gew. % -I

Afwisselende vochtbelasting -I

Horizontale 2rondhomo2eniteit Z12 Metal to soil potentiaal (6) Z9
(A) De bodemweerstand van aIle aanliggende -600 tot -500 mV - 1

percelenis > 20.000 Ohm.cm + 1 -500 tot -400 mV -3
(B) Het verschil tussen de wegings-factoren - 400 tot -300 mV - 8

(m.b.t. de bodemweerstand) van aile > - 300 mV -10
percelen is < 2 0

(C) Idem. Van aile percelen ligt tussen 2 en 3 -2
(D) Idem. Van aile aanliggende percelen is > 3 -4
(E) Gelijksoortige grand langs het tunneltraject 0 Grondwater ZIO

(F) Ongelijksoortige grand langs het tunnel
Geen grondwater aanwezig 0

traject -3
Grondwater aanwezig - 1
Wisse1ende grondwaterbelasting -2

Tabel20. Wegingsfactoren volgens DIN 50929 (vervolg).

1. Samenstelling en structuur.
2. Chemische analyses volgens [19].
3. Concentratie aan neutrale zouten in waterextract= cone. chloride + 2 * cone. sulfaat.
4. Geextraheerd met zoutzuur.
5. Zuurcapaciteit tot pH 4,3: (basiciteit Ka4,3) en Basecapaciteit tot pH7: (aciditeit Kb7,0).
6. Potentiaal ten opzichte van CU/CUS04. Indien geen potentiaalmetingen kunnen worden

uitgevoerd (b.v. omdat er nog geen stalen object onder de grond ligt) en kooks- en
koolstofdelen in de grond zijn aanwezig dan wegingsfactor -10 kiezen.

5.2.3 Keuzebepalingduurzaamheidsmaatregelen
am in de ontwerpfase van een stalen tunnel een keuze te kunnen maken met betrekking tot de
duurzaamheid ten aanzien van corrosie is in tabel 21 een beslissingsmatrix gegeven. In deze
matrix wordt de keuze van de te nemen maatregelen afhankelijk gesteld van de agressiviteit
van de bodem waarin de constructie komt te liggen en van de gewenste betrouwbaarheid van
de prognose.
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Agressiviteitsklasse Betrouw- Altern. Te nemen beschermende maatregelen
van de bodem baarheid Code

Corr. toeslag Coating KB

A 1.a . 0 0
Weinig agressief B 1.b ~!: 0 0

C 1.c 0 0 0

A 2.a . 0 0
Weinigtot matigagressief B 2.b . 0 0

C 2.c ~!.: 0 0

A 3.a . 0 0
Matig agressief B 3.b . 0 0

C 3.c . 0 0

A 4.a . . 0
Matig agressief tot agressief B 4.b \,) . 0

B 4.c . <f.) 0
C 4.d . 0 0
A 5.a . . i!.:

Agressief B 5.b . . 0
C 5.c . \!: 0
A 6.a . . .

Agressieftot zeer agressief B 6.b . . i:!)

C 6.c . . 0
Zeer tot bijzonder agressief A 7 . . .

Tabe121. Beslissingsmatrix afhankelijk van de agressiviteit van de grond en de gewenste
betrouwbaarheid van de prognose.

Legenda:
A = Gedurende de gehele levensduur van de constructie (minimaal 100 jaar) zal, tengevolge van corrosie, geen

tussentijds onderhoud aan de tunnelwand nodig zijn (100% betrouwbaarheid).
B = Als A maar nu zullen wel tussentijdse kleinschalige reparaties aan de tunnelwand nodig zijn.
C = Als A maar nu zal, naar verwachting, tussentijds grootschalig onderhoud nodig zijn.

. = Toepassing van de beschermende maatregel noodzakelijk.
(,} = De beschermendemaatregelis optioneelof de kwaliteitdaarvan mag minder zijn (bijvoorbeeldeen kleinere

corrosietoeslag aan de tunnelwand geven of een goedkopere coating toepassen).

0 = Beschermende maatregel niet nodig.

Opmerkingen:
In geval van een "zeer agressieve" of "bijzonder agressieve" grond geldt dat men altijd
beschermende maatregelen moet treffen (coatings en KB) om het staal van corrosie te
vrijwaren. De coating moet volledig aan de KB-eisen voldoen.
Bij de beslissing: corrosietoeslag aan de staa1constructie geven of het staaloppervlak van
een coating voorzien wordt hier, zuiver op economische gronden, de voorkeur gegeven
aan het eerstgenoemde altematief. Dit geldt eveneens bij de keuze tussen het coaten van
het staal of het toepassen van KB.
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5.3 Coatings

In de beoordelingsrichtlijnen (BRL's) voor het coaten van tanks met epoxy en polyurethaan
opgesteld door KIWA, wordt een eisenpakket geformuleerd dat ook voor tunnelbouw
grotendeels zou kunnen gelden. Het eisenpakket met betrekking tot de eigenschappen van
tankcoatings (bekleding van de buitenzijde) kan als voIgt worden samengevat:

bescherming tegen corrosie/aantasting in zure grond, verontreinigd grondwater en een
beperkt aantal chemicalien en oplosmiddelen;
temperatuurbestendigheid tussen 0 en 40 a 800 C;
goed hechtend en porienvrij;

bestand tegen kathodische bescherming;
ongevoelig voor drukbelasting (geen krimp);
ongevoelig voor mechanische belasting ( hardheid, elasticiteit en krasbestendigheid);
geringe water(damp) doorlatendheid;

voldoende hoge elektrische weerstand.

Het zelfde eisenpakket zou ook kunnen gelden voor de bekleding van tunnels.

Bij toepassing van KB zullen de bekledingen inert moeten zijn (geen actieve pigmenten
bevatten), goede mechanische eigenschappen en voldoende elektrisch isolatievermogen
bezitten, een goede hechting hebben op de stalen ondergrond en voldoende weerstand bieden
tegen onthechting ("kathodic disbonding") rondom bekledingsbeschadigingen, om het
binnendringen van water tussen bekleding en staaloppervlak te voorkomen. Bovendien dient
de bekleding bestand te zijn (geen "disbonding") tegen potentialen van -850 tot -1100 mV ten
opzichte van de referentie -elektrode CU/CUS04.

Een aanvullende eis moet dan wel zijn dat voornoemde eigenschappen gedurende de geplande
levensduur van ca. 75 jaar (of langer) behouden blijven.

Momenteel is een Europese norm in voorbereiding waarin de eisen waaraan de polyethaan
coatings moeten voldoen, voor toepassing in ondergrondse situaties, worden vastgesteld [10].
Ook is een dergelijke norm in voorbereiding van toepassing voor epoxycoatings [11].
In [12] worden de eisen vermeld die onder meer voor het uitwendig bekleden van
pijpleidingen zijn vastgesteld, gebaseerd op de studieresultaten en praktijkervaringen sinds
1967. In genoemde publicatie worden de verschillende opties besproken, te weten:

asfaltbitumen met glasvezels (zie ook NEN 6910);
koolteerpek;
geextrudeerd of gesinterd polyethyleen;
epoxy en epoxy koolteer;

cementbeton.

In taOOI 22 worden de eigenschappen van de verschillende coatingsystemen samengevat.
Hiervoor is een waardering in + en - vermeld. In enkele gevallen is tussen haakjes een range
aangegeven. Bij de duurzaamheid is tussen haakjes de realiseerbare (minimum) levensduur
aangegeven zoals die op grond van de huidige kennis wordt verwacht.
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Weerstand Weerstand Permeatie- Che- Weerstand Duurzaamheid
tegen tegen weerstand mische tegen katho- (voorzover kan
mecha- tempera- voor wa- bestand dische be- worden geschat
nische tuur- ter/zuurstof heid scherming aan de hand van
bescha- belasting beschikbare
digingen gegevens)

Koolteerpek - - +++ +/- +++ > 25-40

(40-70)jaren

Asfaltbitumen +/- +/- +++ + +++ > 25-40

(40-70)jaren

Geextrudeerd ++ ++ ++ ++ +/- ca. 25 jaren
polyetheen

Gesinterd + ++ + ++ - ca. 15-25 jaren
polyetheen

Epoxy +++ +++ ++ ++ +( + +) onbekend

(40-75jaren)

Polyurethaan ++ +(+) + ++ + onbekend

(40-75jaren)

Cement ++ ++ ++ +/- ? meer dan 100
jaren

Tabel 22. Onderlinge verschillen tussen geselecteerde coatingsystemen voor toepassing
ondergronds voor uitwendige bescherming van stalen (tunnel-)buizen.

NB. Bij voldoende kathodische bescherming tijdens gebruiksduur zal het staal volledig beschermd zijn. Realisering

van voldoende kathodische bescherming is afhankelijk van de kwaliteit van de coating.

Optimale bekleding van nadenllassen en rninimale beschadiging van de coating is vereist voor goede

kathodische bescherrning realisatie.

Van belang zijn ook de specifieke eisen voor de bekledingen die aan de binnenzijde van een
bepaalde stalen tunnel moeten worden toegepast. Met betrekking tot de specifieke
omstandigheden aan deze zijde van de tunnels zuHen eisen moeten worden geformuleerd
betreffende het zure milieu (koolzuurgas, zwaveldioxide, e.d.), de vochtigheid c.q. de
waterdampcondensatie en de vervuiling (olie, roet, chemicalien, enz.).
Hiervoor zou men o.a. de richtlijnen vermeld in de ISO-norm 12944 [14] kunnen toepassen.
Deze richtlijnen dienen echter voorzichtig te worden gehanteerd voor de buitenzijde van
ingegraven tunnels omdat deze norm niet specifiek is opgesteld voor niet-inspecteerbare
toepassingen en ook omdat bij de, in de norm gehanteerde, duurzaamheidsklasse "high" geen
rekening wordt gehouden met een levensduur van 50 jaar en verder.
Om veiligheidsredenen kunnen ook speciale eisen gelden voor brandbaarheid en het vrijkomen
van giftige dampen bij brand of andere calamiteiten aan de binnenzijde van de tunnel.
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EIGENSCHAP ACCEPTA TIE-EISEN

48 uren bij25°C: 6 mm radius
28 dagen bij 25°C: 8 mm radius

Cathodic Disbondment 48 uren bij 65°C: 6 mm radius
(ASTM G8) 28 dagen bij 65°C: 10 mm radius

28 dagen bij 98°C: 15 mm radius

Immersie in heet water (ISO 2812/2) Geen defecten na minimaal 1000 uren

Hechting (ISO 4624) > 5.0 Mpa
Contaminatie Moet beperkt blijven tot 25 % van het oppervlak

Impact (ASTM D2794) Minimaall,5 Joule

Flexibiliteit Minimaal 4° per pijpstuk

Slijtage (ASTM D4060) Tabor CS17 Wheel: 1000 g load 1000 cycle maximaal 50
g gewichtsverlies

Waterabsorptie Maximaal4,5% bij 98°C

Weerstand tegen motorolie Volkomen resistent

Hardheid (NEN 6905) Na 1 uur in MffiK rnaximaal20% afname

Poriedichtheid Niet relevant

Waterpermeabiliteit 1,5 glmm 24h 1m2

Roestvorming (ISO 4628-3) Rating 0
Cracking (ISO 2628-4) Rating 0

In het algemeen worden zeer hoge eisen gesteld aan de conservering van bepaalde kritieke
onderdelen van de inventaris in de tunnel, zoals de waterleidingen, pompen, etc. ten behoeve van
het drainagesysteem en de leidingen ten behoeve van de brandblusinstallatie.

Ais voorbeeld wordt in tabel 23 een overzicht gegeven van de criteria waaraan de coatings voor
de bescherming van de drainageleidingen, volgens de technische omschrijvingen van het
"Channel Tunnel Project" (hoofdstuk "Performance"), moesten voldoen. De in de tabel
genoemde eisen komen ongeveer overeen met de eisen die, in het algemeen, aan ondergrondse en
onderwater staa1constructies worden gesteld, zie bijvoorbeeld [14].

Tabel23. Kwaliteitseisen waaraan de coatings voor ondergrondse toepassingen dienen te
voldoen.

5.4 Kathodische bescherming

Kathodische bescherming is een methode waarbij de potentiaal van een metaal zodanig laag
beneden zijn evenwichtspotentiaal wordt gebracht dat de anodische stroom (corrosiestroom)
nagenoeg nul wordt. Dit kan worden gerealiseerd met behulp van twee typen installaties,
namelijk:

Kathodische bescherming met "galvanische anoden" (opofferingsanoden op basis van
zink, magnesium of aluminium).
Kathodische bescherming met een uitwendige
stroommethode") .

stroombron (" opgedrukte

De keuze tussen beide typen wordt o.a. bepaald door:
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Vorm en grootte van de te besehermen eonstruetie (in geval van tunnels van enige
omvang zal KB door opgedrukte stroom de voorkeur genieten) .
Aanwezigheid van zwerfstromen.

Voorsehriften van de overheid, bijv. bij diepboringen voor het aanbrengen van anoden.
Eeonomisehe overwegingen.

De beslissing om, bij een bepaald ondergronds tunnelprojeet, wel of geen KB toe te passen is
athankelijk van het resultaat van een uitgebreide survey van de bodemkarakteristieken langs
het tunneltrajeet. Deze survey zal meestal uit de volgende vier stadia bestaan:
1. Onderzoek naar de specifieke elektrisehe grondweerstand (b. v. volgens de "four-pin-

method") en naar de Geo-ehemisehe samenstelling van de grond langs het geplande
tunne Itraee.

2. Inventarisatie van de bodemkarakteristieken (ehemisehe samenstelling, temperatuur,
eoneentratie, etc.) in de naaste omgeving van het tunneltraee.

3. Sehatting van de verwaehte eorrosiesnelheid van staal, uitgaande van de
bodemkarakteristieken.

4. Vit de gesehatte eorrosiesnelheden van het onbesehermde staal wordt nagegaan of KB wel
of niet nodig is, zo ja, dan wordt het KB-systeem ontworpen.

In het algemeen zal de toepassing van een KB-installatie nodig of wenselijk zijn indien het
grondonderzoek onder andere de volgende gegevens oplevert:

Op korte afstanden komen vele laterale en vertieale zand/klei-overgangen voor (typisehe

situatie in kustgebieden ) of het milieu is anaeroob.
Er zijn gelokaliseerde zones op of dicht onder het maaiveld waarin goed geleidend
materiaal (met een lage specifieke elektrisehe weerstand) aanwezig is.
Idem op het niveau onder en boven de grondwaterstand.
Het grondwater bevat weinig kalkaehtige produkten.
De zuurgraad van het milieu/ grond is hoog (pH < 6).

De ehemisehe samenstelling van de grond varieert van plaats tot plaats en heeft een
eorrosieve tendens.
De bodemweerstand bedraagt minder dan 1.000 a.em.
Er zijn verbindingen tussen ongelijksoortige metalen, die galvanisehe eorrosie kunnen
veroorzaken.
De aanwezigheid van zwerfstromen is vastgesteld.
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NAAM WEG EN PLAA TS ONDER CAT.

Beneluxtunnel A4 bij Vlaardingen en Hoogvliet Nieuwe Waterweg II

Botlektunnel A15 tussen Hoogvliet en Rozenburg Oude Maas II

Coentunnel A 10 in Amsterdam Noordzeekanaal I

Drechttunnel A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht Oude Maas I

Heinenoordtunnel A29 tussen Barendrecht en Oud-Beijerland Oude Maas II

Utunnel Stedelijke weg te Amsterdam U II

Kiltunnel S43 tussen Dordrecht en 's-Gravendeel Dordtse Kil II

Maastunnel Stedelijke weg te Rotterdam Nieuwe Maas II

Noordtunnel A15 tussen Hendrik-ldo-Ambacht en Alblasserdam Noord I

Velsertunnel A22 bij Velsen Noordzeekanaal II

Vlaketunnel A58 tussen Kruiningen en Kapelle Kanaal door zuid-Beveland I

Wijkertunnel A9 tussen Beverwijk en Velsen Noordzeekanaal I

Zeeburgertunnel AIO in Amsterdam U I

BIJLAGE A

BEPALINGEN BETREFFENDE GEV AARLIJKE STOFFEN

ADR (VGS-Wegvervoer 97-01)

Bepalingen betreffende de gevaarlijke stoffen

OPSOMMING VAN DE STOFFEN EN BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR DE
ONDERSCHEIDEN KLASSEN

Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4.1
Klasse 4.2
Klasse 4.3
Klasse 5.1
Klasse 5.2
Klasse 6.1
Klasse 6.2
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9

Tabel A. I.

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Gassen 2200 e.v.
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vaste stoffen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Oxiderende stoffen
Organische peroxiden
Giftige stoffen
Infectueuze stoffen
Radioactieve stoffen
Bijtende stoffen
Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Tunneloverzicht.
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Klasse Tunnels van Categorie I Tunnels van Categorie n

1 Subklasse 1.4 in onbeperkte hoeveelheid Niet toegelaten
2 Stoffen en voorwerpen, waarbij in de stofopsomming Stoffen en voorwerpen, waarbij in de

van het ADR enkel de letter A (m.u.v. 4A en 1858
stofopsomming van het ADR enkel de letter A
(m.u.v. 4A en 1858 Hexafluorpropeen) of 0 is

Hexafluorpropeen) of 0 is vermeld, in onbeperkte vermeld, in onbeperkte hoeveelheid
hoeveelheid
Stoffen en voorwerpen, waarbij in de stofopsomming Stoffen en voorwerpen waarbij in de
van het ADR de letters 4A, T, TC, TO, TOC, F, TF stofopsomming van het ADR de letters 4A, T,
of TFC zijn vermeld, in colli, in onbeperkte TC, TO of TOC zijn vermeld, in colli, in
hoeveelheid onbeperkte hoeveelheid

1858 Hexafluorpropeen in colli, in onbeperkte 1858 Hexafluorpropeen in colli, in onbeperkte
hoeveelheid hoeveelheid

3 Stoffen van cijfers 1 tlm 12 in onbeperkte Stoffen van cijfers 31 t/m 34 en 61c in
hoeveelheid onbeperkte hoeveelheid

Stoffen van cijfer 13, in colli, in onbeperkte
hoeveelheid

Stoffen van cijfers 14 tlm 61c in onbeperkte
hoeveelheid

4.1 Aile stoffen m.u.v. cijfers 31b), 32b), 41b) en 42b) Aile stoffen m.u.v. cijfers 31b), 32b), 41b) en
42b)

4.2 Stoffen waarbij in de stofopsomming de letter a) is
vermeld in colli, in onbeperkte hoeveelheid niet toegestaan

Stoffen waarbij in de stofopsomming de letter b) of c)
is vermeld in onbeperkte hoeveelheid

4.3 Stoffen vervoerd in colli, in onbeperkte hoeveelheid niet toegestaan

5.1 Aile stoffen in onbeperkte hoeveelheden Aile stoffen in onbeperkte hoeveelheden

5.2 Stoffen van cijfers 3b) t/m 8b) in colli, in onbeperkte
hoeveelheid
Stoffen van cijfers 9b) en lOb) in onbeperkte Niet toegestaan
hoeveelheid

Artikel 4 Tunnels

1. Het vervoer van gevaarlijke stoffen door tunnels genoemd in tabel A.l van dit hoofdstuk
is verboden.

2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet ten aanzien van:
de gevaarlijke stoffen als bedoeld in tabel A.2 en de daarin telkens per klasse en per
categorie tunnel aangegeven hoeveelheden en verpakkingen;
gevaarlijke stoffen als bedoeld in randnummer 10.011 van bijlage 1, telkens tot ten
hoogste de vrijgestelde hoeveelheden bij dat randnummer vermeld.

3. Tunnelbord
De in artikel 4, eerste lid, bedoelde tunnels worden aangeduid met een bord als
bedoeld in artikel 7 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
Onder het in het eerste lid bedoelde bord wordt een onderbord geplaatst, waarop met
Romeinse cijfers de categorie van de tunnel overeenkomstig tabel A.l van dit
hoofdstuk wordt aangegeven.

Tabel A.2. Toegelaten gevaarlijke stoffen in tunnels.
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Klasse Tunnels van Categorie I Tunnels van Categorie II

Stoff en van cijfers 13b) t/rn 18b in colli, in
onbeperkte hoeveelheid

Stoffen van cijfers 19b) en 20b) in onbeperkte
hoeveelheid

6.1 Stoffen van cijfers 1, 2, 3, 7, 8 en 10 in colli, in Aile stoffen van cijfers 11 tlrn 90 in onbeperkte
onbeperkte hoeveelheid hoeveelheid

Stoffen van cijfers 4, 5, 6, 9, en 11 t/rn 90 in
onbeperkte hoeveelheid

6.2 Aile stoffen in onbeperkte hoeveelheid Aile stoffen in onbeperkte hoeveelheid

7 Aile stoffen in onbeperkte hoeveelheid Aile stoffen in onbeperkte hoeveelheid

8 Stoffen van cijfers 6, 7a), 7b), en 14 in colli, in
onbeperkte hoeveelheid Niet toegestaan

Stoffen van cijfers 1 t/rn 5, 7c) t/rn 13, 15 t/rn 35b)1
en 35c) tlrn 82 in onbeperkte hoeveelheid

9 Aile stoffen in onbeperkte hoeveelheid Aile stoffen in onbeperkte hoeveelheid
Lege verpakkingen c.q. tanks voertuigen of containers ongereinigd van hierboven toegelaten stoffen
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