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

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

Het onderzoek en ontwikkelingswerk van CUR/COB worden verricht in het kader van
een omvattend uitvoeringsprogramma.
Dit uitvoeringsprogramma kent in eerste instantie vier thema's, te weten "Boren in
zachte grond", "Verkennen, voorspellen en monitoren", "Economische tunnelbouw"
en "Construeren, beheren en onderhouden". De thema's worden ingevuld met uit te
voeren onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Een belangrijk project binnen het eerste thema is het "Praktijkonderzoek Boortunnels".
De kern van dit project bestaat uit een intensieve monitoring van de twee
Praktijkprojecten Boortunnels, de Tweede Heinenoordtunnel en de Botlekspoortunnel.
Door middel van deze monitoring worden bestaand instrumentarium voor verkenning
van de ondergrond en voorspellingsmodellen voor het gedrag van constructie en grond
getoetst.

Voorliggend werkdocument "Evaluatiefase A, MQ2 Zuidelijke buis” is onder
verantwoordelijkheid van de Deelcommissie TBM tot stand gekomen.
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II SAMENVATTING
Vanuit een algemene onderzoeksbehoefte zijn door CUR/COB commissie K100 een
aantal concrete onderzoeksdoelen geformuleerd. Door middel van metingen en
experimenten wordt bij twee praktijkprojecten getracht de beoogde onderzoeksdoelen
te bereiken. De twee praktijkprojecten zijn de Tweede Heinenoordtunnel en de
Botlekspoortunnel.
Als vervolg op de Tweede Heinenoordtunnel is voor de Botlekspoorwegtunnel een
uitgebreid  onderzoeksprogramma opgesteld door het Centrum Ondergronds Bouwen
(COB). De tunnelboormachine (TBM) is één van de onderzoeksdoelen. Binnen dit
onderzoeksdoel staan de volgende zes aspecten centraal:
• mengselvorming en boorfrontstabiliteit,
• krachtenbalans TBM;
• groutproces;
• slijtage snijtanden;
• logistiek;
• kwaliteit af te nemen product.

In dit rapport is antwoord gegeven op een aantal onderzoeksvragen die zijn gesteld
vanuit de aspecten mengselvorming en boorfrontstabiliteit. Hieronder zijn puntsgewijs
de onderzoeksvragen vermeld met de antwoorden.
1. Hoe is de verdeling van de druk in de graafkamer tijdens het boorproces in de

verschillende grondlagen? Vanuit de gronddrukmetingen is goed te zien dat de
gronddruk in de graafkamer naar beneden toe toeneemt. Er zijn geen variaties in de
drukgradient over het boorfront waar te nemen. Verder is op dit moment niet te
zeggen wat de invloed is van de verschillende grondlagen op de gronddrukken in de
graafkamer.

2. Hoe is de verdeling van de waterspanningen in de graafkamer? De verdeling van de
waterspanning is niet goed te bepalen aangezien de onderste COB
waterspanningsmeter waarschijnlijk niet correct werkte. De gemeten waarde wijkt
namelijk bijna 2 bar af van de gronddruk op bijna dezelfde locatie. Verder valt de
gemeten waarde buiten de maximale steundruk waarbij kan worden geboord. Een
correlatie van de diepteligging van de TBM met de waterspanningsmeters voor het
boorfront kan niet worden uitgevoerd, omdat de benodigde gegevens hiervoor
ontbreken.

3. In hoeverre is er werkelijk sprake van een grondbrij in de graafkamer? Bij iedere
variatie in de gronddruk valt waar te nemen dat alle gronddrukmeters deze
fluctuaties vrij nauwkeurig volgen. Hieruit valt op te maken dat er sprake moet zijn
van een vrij vloeibare grondbrij met een hydrostatisch verloop van de druk. Bij
verwaarlozing van de korrelspanning zal dit betekenen dat er sprake is van een
homogene verdeling van de dichtheid.

4. Wat is gesteldheid van de grondbrij? Tijdens passage van meetkruis 2 is gebruik
gemaakt van een FIR van circa 58%. De FIR is echter een berekende waarde van de
momentane waarden. Bij de momentane waarden zijn veel fluctuaties waar te
nemen. Door een vrij hoge FIR ontstaat waarschijnlijk een vrij vloeibaar medium met
een gemiddelde dichtheid van 1290 kg/m3. Bij de berekende waarde van de
dichtheid worden echter nog enige vraagtekens geplaatst. De gemeten dichtheid aan
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de hand van monsternames wijkt namelijk vrij veel af van de berekende dichtheid
aan de hand van gronddrukmeters 1 en 4 op de duikwand.

 Verder wordt geconcludeerd dat de mengstaven in de graafkamer een geringe
bijdrage leveren met betrekking tot de menging van de grondbrij.

5. Hoe is de verhouding korrels, water en lucht in de graafkamer? Dit is na te gaan via
de monsters die zijn genomen in de graafkamer. De voorspelde waarden komen
aardig overeen met de gemeten waarden vanuit de monsternames. Echter is in Tabel
6-8 weergegeven dat een groter volume korrels waargenomen, een kleiner volume
water en een groter volume lucht. De waarden vanuit de monstername zijn echter
niet betrouwbaar (Grote, 1999) Doordat een groter korrelvolume is waargenomen is
tevens te verklaren waarom de drukverschillen ten gevolge van extrusie en
squeezing groter zijn dan is voorspeld (zie paragraaf 6.3.2). Doordat een kleiner
volume water is waargenomen is eveneens te verklaren waarom de predicties een
grotere waterspanning aangaven dan is gemeten via de COB waterspanningsmeters.

6. Welk vermogen (koppel) is vereist voor het draaien van het snijrad? In de predicties
is een waarde van 1021 kNm voorspeld terwijl een waarde van 5130 kNm is
gemeten. De oorzaken worden gezocht in de opbouw van het koppel waarbij een
aantal zaken in de predicties niet is meegenomen. Verder is een groter drukverschil
geconstateerd ten gevolge van extrusie en squeezing.

7. Hoe is de invloed van de instellingen van de avegaar en de voortgang van de TBM
op de drukken bij het boorfront? Het model komt niet overeen met de gemeten
waarden. Getwijfeld wordt aan de gemeten waarde voor de zwichtspanning τy die is
gelijkgesteld aan de schuifsterkte cu. Verder is de grondbrij na de avegaar afgevoerd
met behulp van dikstofpompen en niet met de transportband. Dit kan mede hebben
bijgedragen aan het niet overeenkomen van de gemeten waarden met de modellen.

8. Hoe vindt de drukafbouw plaats over de lengte van de avegaar? De voorspelde
waarden komen goed overeen met de gemeten waarden. Om echter een uitspraak
te doen over de drukafbouw over de avegaar zal de drukgradient over de lengte van
de avegaar moeten worden uitgezet. Echter zijn de locaties van de gronddrukmeters
niet bekend. Verder gaven de COB drukopnemers 3 en 4 tijdens passage van
meetkruis 2 geen waarde aan.

9. In hoeverre treden waterspanningsveranderingen op voor het boorfront? Hierover
kan nog geen uitspraak worden gedaan aangezien de benodigde data niet in het
bezit is van de evaluatiecommissie. Verder wordt afgevraagd of deze
onderzoeksvraag niet bij de deelcommissie Geotechniek thuis hoort.
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III SUMMARY
Samenvatting in het Engels. K300 Deelcommissie TBM zal moeten aangeven of een
Engelstalige samenvatting is gewenst.

<volgt eventueel nog>
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1. INLEIDING

1.1 Algemeen
Het boren van grote diameter tunnels ten behoeve van weg- of railverkeer staat in
Nederland nog in de kinderschoenen. Wel is elders in de wereld een groot aantal van
dergelijke tunnels gebouwd, maar niet of nauwelijks in de bodemomstandigheden zoals
deze in West-Nederland worden aangetroffen. Dit is namelijk een relatief slappe bodem
met een hoog gelegen grondwaterstand. Vanuit een algemene onderzoeksbehoefte zijn
door CUR/COB commissie K100 een aantal concrete onderzoeksdoelen geformuleerd.
Door middel van metingen en experimenten wordt bij twee praktijkprojecten getracht
de beoogde onderzoeksdoelen te bereiken. De twee praktijkprojecten zijn de Tweede
Heinenoordtunnel en de Botlekspoortunnel.
De Tweede Heinenoordtunnel is de eerste geboorde tunnel in Nederland. De resultaten
van het onderzoek zijn gepresenteerd binnen de K100 commissie en staan model voor
het onderzoek binnen het K300 praktijkproject Botlekspoortunnel. In grote lijnen staan
de volgende onderwerpen centraal binnen de K300 onderzoekscommissie:
• geotechniek;
• tunnelboormachine (TBM);
• dynamica;
• dwarsverbindingen en montagespanningen.

Als vervolg op de Tweede Heinenoordtunnel is voor de Botlekspoorwegtunnel een
uitgebreid  onderzoeksprogramma opgesteld door het Centrum Ondergronds Bouwen
(COB). De tunnelboormachine (TBM) is één van de onderzoeksdoelen. Binnen dit
onderzoeksdoel staan de volgende zes aspecten centraal:
• mengselvorming en boorfrontstabiliteit,
• krachtenbalans TBM;
• groutproces;
• slijtage snijtanden;
• logistiek;
• kwaliteit af te nemen product.

1.2 Doel evaluaties
De evaluaties hebben een tweeledig doel.

Ten eerste wordt binnen de evaluaties geprobeerd antwoord te verkrijgen
op vooraf gestelde onderzoeksvragen zoals gesteld in het plan van aanpak
deelcommissie TBM en weergegeven in paragraaf 6.1 (van Vliet, 1998). Ten
tweede wordt vervolgens aan de hand van meetresultaten de in de
predicties gebruikte theoretische modellen beoordeeld.
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1.3 Kader
Om de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn metingen uitgevoerd in en
rond de tunnelboormachine. Aan de hand van deze metingen worden de in de
predicties gebruikte theoretische modellen getoetst die de optredende processen
trachten te beschrijven. In dit evaluatierapport worden de data, gemeten bij de eerste
passage van meetkruis 21 zuidelijke buis, met betrekking tot de tunnelboormachine
geëvalueerd.

Dit rapport betreft de fase A evaluatie van de aspecten boorfrontstabiliteit,
mengselvorming en grondtransport tijdens de passage van meetkruis 21.

De aspecten krachtenbalans, groutproces en slijtage snijtanden zijn uitgevoerd voor
meetkruis 4. Deze aspecten worden in dit rapport niet bekeken.

1.4 Opbouw rapport
Als eerste worden in hoofdstuk 2 in het kort de predicties uiteengezet die zijn
uitgevoerd binnen de K300 Deelcommissie TBM. Om de gestelde onderzoeksvragen
vanuit de K300 deelcommissie TBM te kunnen beantwoorden worden diverse metingen
uitgevoerd (Vliet, 1998). Er worden metingen uitgevoerd in en rond de
tunnelboormachine. De metingen komen in hoofdstuk 3 aan de orde. De
beantwoording van de onderzoeksvragen gebeurt tijdens de evaluatie. Hoe de evaluatie
in zijn werk gaat wordt in hoofdstuk 4 uiteengezet. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten
vanuit de grafieken uit bijlage J en K naast de procesgegevens gelegd om zo te komen
tot een beschrijving van het boorproces tijdens passage van meetkruis 2. De
beschrijving vindt plaats aan de hand van vijf hoofdprocessen die worden
onderscheiden. De daadwerkelijke evaluatie van de predicties ten aanzien van de
gemeten waarden vindt plaats in hoofdstuk 6. Het rapport wordt in hoofdstuk 7
afgesloten met conclusies een aanbevelingen.

1 Voor de locatie van meetkruisen zie Tabel 3-1 op pagina 17.
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2. PREDICTIES

2.1 Inleiding
In het kader van de CUR/COB onderzoekscommissie K300 “praktijkonderzoek
Botlekspoortunnel” deelcommissie TBM zijn metingen uitgevoerd in en rond de
tunnelboormachine tijdens passage van meetkruis 2. Aan de hand van deze metingen
worden modellen getoetst die de optredende fysische processen beschreven.
Voorafgaande aan de metingen zijn met deze modellen predicties uitgevoerd. De
predicties hebben betrekking op de volgende aspecten met desbetreffende
meetkruisen:
• Stabiliteit boorfront, mengselvorming en grondtransport betreffende MQ2, MQ4 en

MQ5.
• Krachtenbalans betreffende MQ4.
• Groutproces betreffende MQ4.
• Slijtage snijtanden voor het gehele traject per buis.

2.2 Mengselvorming, boorfrontstabiliteit en grondtransport
De predicties boorfrontstabiliteit, mengselvorming en grondtransport zijn uitgevoerd
door WL | Delft Hydraulics voor MQ2, MQ4 en MQ5 (Talmon et al, 1999). Het doel
van deze predicties is het doen van transparante voorspellingen voor
boorfrontstabiliteit, mengselvorming en grondtransport voor de Botlekspoortunnel met
bekende modellen.

Met betrekking tot de boorfrontstabiliteit, mengselvorming en grondtransport zijn
vanuit de K300 deelcommissie TBM een aantal onderzoeksvragen geformuleerd (Vliet,
1998). Met behulp van digitale data worden deze onderzoeksvragen beantwoord. De
digitale data worden ondersteund met onderdelen uit de procesgegevens. De gestelde
onderzoeksvragen zijn:
1. Hoe is de verdeling van de druk in de graafkamer tijdens het boorproces in de

verschillende grondlagen (zie paragraaf 6.3)?
2. Hoe is de verdeling van waterspanningen in de graafkamer (zie paragraaf 6.3)?
3. In hoeverre is er werkelijk sprake van een grondbrij in de graafkamer (zie paragraaf

6.4)?
4. Wat is de gesteldheid van de grondbrij (zie paragraaf 6.4)?
5. Hoe is de verhouding korrels, water en lucht in de graafkamer(zie paragraaf 6.4)?
6. Welk vermogen (koppel) is vereist voor het draaien van het graafwiel (zie paragraaf

6.5?
7. Hoe is de invloed van de instellingen van de avegaar en de voortgang van de TBM

op de drukken bij het boorfront (zie paragraaf 6.6)?
8. Hoe vindt de drukafbouw plaats over de lengte van de avegaar (zie paragraaf 6.7)?
9. In hoeverre treden waterspanningsveranderingen op voor het boorfront (zie

paragraaf 6.8)?2

2 Onderzoeksvraag deelcommissie Geotechniek?
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2.3 Krachtenbalans, groutproces en slijtage snijtanden
De predicties krachtenbalans, groutproces en slijtage snijtanden zijn uitgevoerd door
TEC(Dijk, 1999). De predicties krachtenbalans en groutproces zijn uitgevoerd voor
MQ4. Bij gebleken geschiktheid van deze modellen worden ook andere meetkruisen
geëvalueerd. De predictie slijtage snijtanden is uitgevoerd voor het gehele traject.

Met betrekking tot de krachtenbalans, groutproces en slijtage snijtanden zijn vanuit de
K300 deelcommissie TBM een aantal onderzoeksvragen geformuleerd (Vliet, 1998).
Met behulp van digitale data worden deze onderzoeksvragen beantwoord. De digitale
data worden ondersteund met onderdelen uit de procesgegevens. De gestelde
onderzoeksvragen met betrekking tot de krachtenbalans zijn:
1. Hoe is de axiale krachtenbalans opgebouwd in de verschillende grondlagen? Hierbij

wordt gedacht aan mantelwrijving, belasting op drukschot, kracht op snijrad,
belasting op staartafdichting, e.d.

2. Hoe is het koppel (krachtverdeling) op het snijrad opgebouwd?
3. Hoe is de relatie tussen kracht- en koppelbalans enerzijds en de scheefstand van de

TBM anderzijds?
4. Hoe vertalen de krachten op de TBM zich naar de krachten in de vijzels?

Met behulp van evaluaties worden de volgende aspecten beantwoord met betrekking
tot het groutproces. De te beantwoorden onderzoeksvragen zijn onder te verdelen in
een tweetal groepen, binnen- en buiten de TBM. Het groutproces buiten de TBM valt
buiten het kader van de deelcommissie TBM, maar heeft wel een directe relatie met
vervormingen en eventuele schades aan de tunnelringen op de plaats waar deze de
TBM verlaten.  Voor het groutproces binnen de TBM is de volgende onderzoeksvraag te
beantwoorden:
1. Hoe groot zijn de leidingverliezen (b.v. door verharding).
2. Voorkomen en herstellen van verstoppingen.

2.4 Logistiek en kwaliteit
De aspecten logistiek en kwaliteit af te nemen product hebben geen predicties. De
eisen zoals opgenomen in het bestek worden voor de evaluaties als uitgangspunt
genomen.
Deze aspecten worden in dit rapport niet geëvalueerd.
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3. METINGEN

3.1 Algemeen
Om de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden, zoals verwoord in het plan van
aanpak K300 deelcommissie TBM, zijn metingen uitgevoerd in en rond de
tunnelboormachine (Vliet, 1998). Aan de hand van deze metingen worden modellen
getoetst die de optredende processen trachten te beschrijven. Met deze modellen zijn
voorafgaande aan deze metingen predicties uitgevoerd voor een drietal meetkruisen
zoals weergegeven in Tabel 3-1.
Tabel 3-1   Overzicht beschouwde meetkruisen

km Ring Tunnel-as t.o.v. NAP
startschacht 415.725   (0.000)
MQ2 415.245   (0.480) 320 -17.4 m
MQ4 414.500   (1.225) 817 -22.7 m
MQ5 414.040   (1.685) 1123 -14.8 m
eindschacht 413.890   (1.835)

Meetkruis 2 omvat het gebied zoals weergegeven in Tabel 3-2:
Tabel 3-2   Positie meetkruis 2

Meetkruis 2, MQ2
Positie Kilometer ringnummer
25 meter voor ring 320 415.220       (0,455) 303
Ring 320 415.245       (0,480) 320
25 meter na ring 320 415.270       (0,505) 337

3.2 Boorfrontstabiliteit, mengselvorming en grondtransport
De predicties boorfrontstabiliteit mengselvorming, en grondtransport zijn uitgevoerd
door WL | Delft Hydraulics voor MQ2, MQ4 en MQ5 (Talmon et al, 1999). Bij de
predicties is uitgegaan van het volgende instrumentarium:
• totaaldrukopnemers op het drukschot;
• waterspanningsmeters op het drukschot;
• totaaldrukopnemers op de avegaar;
• waterspanningsmeters voor het boorfront <nog niet ontvangen>;
• vinproef apparaat;
• apparaat voor monstername.

De totaaldrukopnemers op het drukschot en avegaar en de waterspanningsmeters op
het drukschot worden continue digitaal uitgelezen. Deze drie groepen instrumenten zijn
terug te vinden in de specificatie meetinstrumenten (Grote, 1999). Hierin is tevens de
locatie terug te vinden waar de instrumenten zich op de TBM bevinden.
Op het traject van de Zuidelijke Buis zijn in de grond ter plaatse van meetkruis 2
waterspanningsmeters geplaatst. Via deze waterspanningsmeters wordt de verandering
in de waterspanning voor het boorfront van de tunnelboormachine gemeten. Gegevens
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van de resultaten van de waterspanningsmeters voor het boorfront zijn nog niet in het
bezit van de evaluatiecommissie.
Tijdens de passage van meetkruis 2 zijn in de tunnelboormachine metingen uitgevoerd.
Er is een vinproef uitgevoerd en er zijn monsternames gedaan.

3.3 Krachtenbalans, groutproces en slijtage snijtanden
De predicties krachtenbalans, groutproces en slijtage snijtanden zijn uitgevoerd door
TEC (Dijk, 1999). De predicties krachtenbalans en groutproces zijn uitgevoerd voor
MQ4 en worden dus in dit rapport niet geëvalueerd. De predictie slijtage snijtanden is
uitgevoerd voor het gehele traject en wordt pas na einde boren zuidelijke buis
geëvalueerd.
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4. EVALUATIEPROCEDURE

4.1 Algemeen
Om de gestelde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zoals verwoord in het
plan van aanpak K300 deelcommissie TBM, zijn metingen uitgevoerd in en rond de
tunnelboormachine (van Vliet, 1998). Aan de hand van deze metingen worden de in de
predicties gebruikte theoretische modellen getoetst die de optredende processen
trachten te beschrijven.

De evaluatie van de krachtenbalans en het groutproces worden in eerste instantie
uitgevoerd voor MQ4. Bij gebleken geschiktheid van de modellen worden ook de
andere meetkruisen geëvalueerd .

4.2 Uitgangspunten
Voor de evaluaties worden door BTC digitale data en procesgegevens beschikbaar
gesteld. De digitale data worden per CD-ROM aangeleverd, de procesgegevens in de
vorm van de volgende documenten:
• Vortriebsprotokollen;
• dagrapporten;
• ringformulieren;
Ploegrapporten worden niet ter beschikking gesteld.

Verder wordt uitgegaan van de definitieve versies van de documenten zoals
opgenomen in de literatuurverwijzing.

• • • • Digitale data
Bij het boorproces van de Botlekspoortunnel worden in de tunnelboormachine (TBM)
ongeveer 900 digitale signalen opgeslagen. In overleg met BTC-Botlek en
Managementgroep Betuweroute is bepaald dat hiervan 164 ter beschikking komen
voor het COB onderzoeksproject K300. Dit zijn de meest relevante signalen voor het
onderzoek. In de specificatie TBM meetinstrumenten is een tabel opgenomen waarin
wordt aangegeven om welke parameters het gaat en wat deze betekenen, zie
hiervoor tevens bijlage L (Grote, 1999).

BTC-Botlek draagt zorg voor de data die worden ingewonnen vanuit de TBM. De
ingewonnen data worden vervolgens omgerekend naar engineering-units. De
gehanteerde methode voor omrekening van ruwe data naar engineering-units wordt
bij de evaluatie meegenomen teneinde de ingekomen data te verifiëren.
De verspreiding van de data in engineering-units geschiedt in principe wekelijks op
CD-ROM en wordt verzorgd door BTC-Botlek.
De ASCII datafiles, waarin de gegevens per gebouwde tunnelring worden
opgeslagen, hebben een vaste indeling in kolommen. Op de eerste regel wordt per
kolom de codering van het signaal opgegeven waarna in iedere opvolgende regel de
waarde hiervan per tijdseenheid staat geregistreerd.

Ten behoeve van de evaluatie van de gegevens wordt schriftelijk gerapporteerd op
welke wijze de data zijn ingewonnen en vastgelegd. De leverancier van de digitale
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data is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde data. Deze
kwaliteit wordt gewaarborgd door een 3e orde evaluatie over de per ring
ingewonnen data waarbij wordt gekeken naar:
• het aantal namen die in de eerste rij moeten staan (164);
• het verloop van het aantal kolommen in de file (164);
• het datumverloop in de file;
• het tijdsverloop in de file.

Bij de evaluatie is het tevens van groot belang dat de exacte positie en de
specificaties van de instrumentatie bekend dienen te zijn. Voor deze gegevens wordt
verwezen naar de specificatie TBM meetinstrumenten (Grote, 1999).

• • • • Vortriebsprotokoll
In het Vortriebsprotokoll wordt per ring geregistreerd wat de ligging van de TBM ten
opzichte van de doelplaat is. Deze gegevens worden weergegeven van de voor- en
achterzijde van het schild van de TBM.

Van meetkruis 2 zijn geen vortriebsprotokollen beschikbaar.

• • • • Dagrapporten
Per dag wordt door de toezichthouder van de opdrachtgever een rapport opgesteld.
In dit dagrapport wordt de dagproductie in geplaatste aantal ringen en in geboorde
meters bijgehouden. Verder worden een aantal zaken geregistreerd zoals:
• de conditie van het boorfront;
• de dichtheid en consistentie van de grondbrij;
• hoe vindt de grondafvoer plaats;
• welke leidingen worden gebruikt voor mortelinjectie.

Op de dagrapporten is het tevens mogelijk om per dag de bijzonderheden te
melden, maaiveldzettingen te rapporteren en om schade en afwijkingen te
registreren. Dit is met name van belang om het logistieke proces en de kwaliteit van
het af te nemen product te evalueren.
Het dagrapport van 11 augustus 1999, betreffende ring 320, is opgenomen in
bijlage H achterin dit rapport. Een overzicht van de relevante procesgegevens vanuit
de dagrapporten, betreffende meetkruis 2, is opgenomen in bijlage G.

• • • • Ringbouwformulieren
Het ringbouwformulier lijkt qua gegevens op een Vortriebsprotokoll. Echter wordt in
plaats van de ligging van de TBM de positie van de geplaatste ring geregistreerd.

In een ringformulier komen onder andere de volgende aspecten aan de orde:
• de voorloopmaten van de TBM ten opzichte van de geplaatste ring;
• de afmetingen van de luchtspleet tussen de staart en de ring;
• de hoeveelheid mortel die is gebruikt;

Van meetkruis 2 zijn geen ring-formulieren beschikbaar
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4.3 Fasering
De evaluatie wordt uitgevoerd in twee fasen:
• fase A: in de maand na het passeren van het beschouwde meetkruis.
• fase B: na passage van alle meetkruisen.

Per fase A worden een viertal stappen uitgevoerd:

Stap 1. In eerste instantie wordt het boorproces algemeen bekeken. In deze stap
worden van het beschouwde meetkruis twee verschillende typen grafieken
uitgedraaid. Het eerste type bevat van de betreffende ring de momentane
waarden. Het tweede type bevat de gemiddelde waarden van 17 ringen voor
en 17 ringen na het beschouwde meetkruis. Bevindingen vanuit de
dagrapporten, de Vortriebsprotokollen en de ringformulieren worden op een rij
gezet om de resultaten vanuit de grafieken te ondersteunen.

Stap 2. In de tweede stap worden de predicties en de metingen naast elkaar gezet.
Voor beiden moet worden bekeken of op basis van de beschikbare gegevens
een goede evaluatie kan worden gemaakt. Ten aanzien van de predicties in
vergelijking met de metingen dient de juistheid van de onderstaande items
worden bepaald:
• uitgangspunten;
• randvoorwaarden;
• invoerparameters;
• geldigheidsgebied;
• rekenmodellen;
• berekeningsstappen;
• uitkomsten;
• onderzoek naar gevoeligheidsanalyse (indien uitgevoerd).

Ten aanzien van de metingen gelden de volgende items:
• locaties;
• plaatsnauwkeurigheid;
• frequenties en tijdstippen;
• meetnauwkeurigheid.

Stap 3. In de derde stap vindt de vergelijking plaats van de predicties en de gemeten
waarden. In deze fase kan een waarde oordeel worden gegeven over de
gebruikte modellen in de predicties. Eventuele toetspunten kunnen zijn:
• overeenkomst geldigheidsgebied.
• randvoorwaarden;
• uitgangspunten;
• de absolute waarde;
• de tendens;
• instellingen TBM.
Als blijkt dat de waarden die ingevuld zijn voor parameters in de gebruikte
modellen niet of slechts gedeeltelijk overeenkomen met de werkelijke
waarden, worden de werkelijke waarden voor de parameters in de modellen
ingevuld. Hierdoor kan met een aangepaste configuratie toch een evaluatie
plaatsvinden.
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Stap 4. In de vierde en laatste stap van fase A wordt het rapport in concept
opgeleverd. Binnen de K300 Deelcommissie TBM wordt het concept rapport
besproken. De geëvalueerde waarden worden op die manier binnen de K300
Deelcommissie TBM teruggekoppeld met diegene die de betreffende predictie
heeft uitgevoerd.
Hierdoor worden mogelijke oorzaken gevonden die grote afwijkingen hebben
veroorzaakt tussen de gemeten waarden en de predicties. Eventueel te
verklaren afwijkingen tussen de theorie en de praktijk kunnen zijn:
• Komen de randvoorwaarden predictie/evaluatie overeen?
• Welke parameters zijn gemist (of waren overbodig) in de predicties?
• Wat zijn de afwijkingen in de omgevingsvoorwaarden?
• Zijn met behulp van de gemeten waarden eventueel aanpassingen3 van de

modellen noodzakelijk?

Fase B bestaat uit een tweetal stappen:

Stap 5. In de vijfde stap worden, afhankelijk van de noodzakelijkheid, eventueel de
gebruikte modellen in de predicties aangepast3. Deze aanpassingen kunnen
worden uitgevoerd door diegene die de predicties hebben gedaan. Hierdoor
wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige kennis. De aangepaste
modellen worden vervolgens teruggekoppeld met de gemeten waarden om zo
tot een waarde oordeel te komen over de toegepaste modellen.

Stap 6. In de zesde en laatste stap van fase B worden waarde oordelen uitgesproken
over de diverse predictiemodellen. Eventueel kunnen de evaluaties worden
uitgevoerd versus de predicties en de aangepaste3 modellen. Door deze
methode kan worden gewerkt naar zo nauwkeurig mogelijke modellen voor
het voorspellen van het gedrag van de tunnelboormachine.

4.4 Rapportage
In de evaluatierapporten van fase A worden de resultaten van de gepasseerde
meetkruisen afzonderlijk beschouwd. Fase A kan starten twee maanden nadat de
vereiste definitieve gegevens voor het uitvoeren van de evaluaties voor de Bouwdienst
RWS beschikbaar zijn gesteld. De oplevering van het rapport evaluatiefase A wordt
circa 1 maand na ontvangst van alle benodigde data en gegevens betreffende het
meetkruis opgeleverd.

Uit de rapporten van evaluatiefase A wordt nagegaan welke onderdelen een nadere
evaluatie behoeven. Deze onderdelen worden dan in fase B uitgewerkt. Tevens wordt
in deze fase een totaal overzicht gepresenteerd van de zes gepasseerde meetkruisen.
Fase B wordt uiterlijk zes maanden na passage van het laatste meetkruis, mits de
benodigde data zijn aangeleverd, afgerond.
Na voltooiing van de evaluatiefasen A en B wordt een overkoepelend rapport
opgesteld. In dit eindrapport worden alle werkzaamheden van de deelcommissie TBM
voor een breed technisch publiek gepresenteerd. Dit eindrapport wordt uiterlijk 3
maanden na acceptatie van het evaluatierapport fase B opgeleverd.

3 Onder aanpassing wordt hier de definitie gehanteerd dat het berekeningen zijn met de oorspronkelijk in
de predicties gebruikte modellen, waarbij de input-parameters zodanig zijn aangepast, dat de uitkomst van
de berekening gelijk is aan de gemeten waarde.
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5. BOORPROCES MQ2

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van vijf hoofdprocessen beschreven hoe het
boorproces is ervaren tijdens passage van meetkruis 2. De beschouwde
tunnelbouwmethode is een cyclisch proces. De tunnelboormachine wordt voortgeduwd
vanuit de reeds voltooide tunnelring (het boorproces) en staat vervolgens stil tijdens het
ringbouwproces. Tijdens het boorproces zijn de volgende, relatief onafhankelijke,
hoofdprocessen te onderscheiden (Joustra, 1999):
• voortbeweging en positionering;
• steundrukregeling;
• grondconditionering;
• grondafvoer;
• staartspleetvulling.

De in dit hoofdstuk gepresenteerde grafieken betreffen de grafieken met de
gemiddelde waarden tijdens passage van meetkruis 2 (ring 320). De gemeten waarden
van ring 330 geven een afwijkend beeld. Tijdens passage van ring 330 is waarschijnlijk
iets niet goed gegaan tijdens de data acquisitie.

5.2 Voortbeweging
Om een tunnel te realiseren zal de tunnelboormachine een vooraf gedefinieerde baan
(het alignement) moeten afleggen. Tijdens het afleggen van deze baan wordt de grond
op de route vervangen door een tunnelbuis.

5.2.1 Vijzels
Om de tunnelboormachine voort te bewegen moeten de voortstuwkrachten de
weerstandskrachten overwinnen. De voortbeweging vindt plaats door middel van
hoofdvijzels aan de omtrek van het schild van de machine. Deze vijzels zetten zich dan
af tegen de reeds gerealiseerde tunnelring. In totaal zijn er 28 hoofdvijzels gemonteerd
verdeeld over 7 groepen, ofwel 4 vijzels per groep. Zie hiervoor de afbeelding in bijlage
F. De slag van een hoofdvijzel is maximaal circa 1800 mm. Met behulp van de
totaaldruk op de hoofdvijzels wordt de voortstuwkracht berekend.
Het snijrad is door middel van snijradvijzels over een geringe afstand naar voren of naar
achteren te verplaatsen. Hiervoor wordt het snijrad met de aandrijving in de omtrek
vastgehouden door 3 paar snijradvijzels. Deze vijzels kunnen twee kanten op kracht
leveren. Vandaar dat de druk aan weerszijden van de zuiger wordt gemeten. Met
behulp van deze gegevens wordt de
aandrukkracht berekend.

In de dagrapporten wordt melding gemaakt
van een structurele toename van de
voortstuwkrachten van de hoofdvijzels. Deze
kracht liep tijdens passage van meetkruis 2 op
tot circa 36.000 kN. Dit is volgens de
toezichthouder, in vergelijking met de Figuur 5-1   Voortstuwkracht hoofdvijzels
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aandrukkracht van de snijradvijzels, erg hoog. Verder wordt geconstateerd dat tijdens
het ringbouwproces de voortstuwkracht zakt naar circa 15.000 kN. Met een
boordiameter van 9,755 meter geeft dat een druk aan het boorfront van circa 2 bar.
Deze waarde komt overeen met de drukken die zijn gevonden op ashoogte van de
duikwand, zie grafiek 14a in bijlage J. In de grafieken van de momentane waarden is
terug te vinden dat de verlaging van de voortstuwkracht schoksgewijs gaat door het
stuk voor stuk terugtrekken van de vijzels om zo ruimte te maken voor de segmenten.
In Figuur 5-1 en bijlage K, grafiek 29 is het verloop van de gemiddelde voortstuwkracht
van de hoofdvijzels weergegeven over de
ringen 302 tot en met 337.
Tijdens het boorproces rond meetkruis 2 is
de aandrukkracht van de snijradvijzels circa
9.000 kN. Tijdens het ringbouwproces zakt
deze naar circa 6.000 kN, een verschil van
circa 3.000 kN. De oorzaak wordt gezocht
in het bij stilstand niet aanwezig zijn van
drukverschillen ten gevolge van extrusie en
squeezing. In paragraaf 6.3.2 wordt het
totale drukverschil berekend op 174 kPa bij
een schuifsterkte cu van 13,6 kPa. Gezien
de boordiameter van 9,755 meter geeft dat een belasting van circa 13.000 kN. Deze
waarde is echter abnormaal hoog. Als vanuit de predicties wordt gerekend met een
schuifsterkte van 1,5 kPa wordt een drukverschil van 18,9 kPa gevonden. Dit
drukverschil levert een belasting van circa 1400 kN. Dit antwoord is echter te laag, maar
komt meer in de richting. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de aandrukkracht op
het snijrad in sterke mate afhankelijk is van de schuifsterkte van de grondbrij in de
graafkamer. Het verloop van de gemiddelde waarde van de aandrukkracht van de
snijradvijzels is weergegeven in Figuur 5-2 en bijlage K, grafiek 29.

5.2.2 Vermindering weerstand
Om de voortstuwkrachten te reduceren heeft de tunnelboormachine verschillende
middelen om de wrijvingskrachten te verminderen.
Ten eerste kan door middel van oversnijders een groter gat worden geboord zodat de
speling tussen het schild en de omringende grond wordt vergroot. Oversnijders zijn
beitels die zich uitschuifbaar aan de omtrek van het graafwiel bevinden. Deze methode
wordt tevens gebruikt bij het maken van bochten en het corrigeren van de positie van
de tunnelboormachine als deze teveel van het alignement afwijkt.
Ten tweede kan de wrijving tussen het schild en de grond eromheen worden
verminderd door het toevoegen van een suspensie van bentoniet en water. Hierdoor
wordt de mantelwrijving gereduceerd waardoor voor de voortbeweging een kleinere
voortstuwkracht van de hoofdvijzels benodigd is. Voor de smering van de mantel is
tijdens passage van meetkruis 2 geen gebruik gemaakt van de bentonietsuspensie. In
het dagrapport is opgenomen dat de bentonietpomp op dat moment defect was.
Op de TBM is een tank geïnstalleerd voor het gebruik van bentoniet. Het debiet van de
bentonietsuspensie wordt gemeten alsmede de zuig- en persdruk van de
bentonietpomp. Naast de reductie van de mantelwrijving kan het de bentonietsuspensie
eventueel door dezelfde injectielansen worden geïnjecteerd als het schuim, en dient dan
als bijmenging voor de grondbrij in de graafkamer. Bij een spiegeldaling van de
grondbrij in de graafkamer (een zogenaamde Absenkung) kan het worden gebruikt

Figuur 5-2   Aandrukkracht snijradvijzels
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voor het vullen van de werkkamer om het boorfront stabiel te houden. Dit zal in de
praktijk zelden voorkomen.

5.3  Steundrukregeling
De steundrukregeling zorgt voor de handhaving van het gewenste drukniveau over het
boorfront. Tijdens het volgen van het alignement door de tunnelboormachine wordt de
grond vervangen door een tunnelbuis waarbij gronddeformaties moeten worden
voorkomen. De tunnelboormachine en de tunnelbuis mogen het oorspronkelijke
spanningsevenwicht in de grond slechts beperkt beïnvloeden. De handhaving van het
spanningsevenwicht gebeurt onder andere aan de voorzijde van de machine door
actieve ondersteuning van het boorfront. Bij die steundrukregeling werkt de graafkamer
als een accumulator. De ingaande volumestroom van grond en het geïnjecteerde
schuim is feitelijk gelijk aan de uitgaande grondbrij via de avegaar. Bij een toename van
de hoeveelheid materiaal neemt de druk in de
graafkamer toe. Als de avegaar vervolgens
meer grondbrij afvoert dan er binnenkomt,
neemt de druk in de graafkamer weer af. Als
uitgangspunt wordt aangenomen dat de
graafsnelheid constant is. In principe wordt
daarmee de ingaande volumestroom grond
ingesteld. Daarnaast wordt de hoeveelheid
geïnjecteerde schuim als een verhoudingsgetal
automatisch ingesteld of met de hand
bepaald. Een automatisch regelsysteem
handhaaft de ingestelde steundruk door de
draaisnelheid van de avegaar te regelen
(Joustra, 1999).

Ten behoeve van de evaluaties worden de
gemeten waarden van negen
gronddrukmeters en drie COB
waterspanningsmeters aan het boorfront
doorgegeven. Voor een overzicht van de
opnemers op de duikwand wordt verwezen
naar bijlage C, Vanuit de predicties wordt de
aanname gedaan dat de COB
waterspanningsmeters de totaalspanning meten. Er wordt namelijk gesteld dat in de
graafkamer geen zuivere grond aanwezig is, maar een mengsel van grond met schuim.
Hierdoor is bijna geen korrelspanning aanwezig.

Tijdens passage van meetkruis 2 is de graafsnelheid niet constant gehouden.
Waarschijnlijk is de graafsnelheid handmatig bepaald. In Figuur 5-3 en bijlage K, grafiek
34 is te zien dat de graafsnelheid globaal gezien varieert van 15 mm/min tot 40
mm/min.  De graafsnelheid heeft echter een geringe invloed op de voortstuwkrachten
van de hoofdvijzels.

Tijdens het ringbouwproces zijn, circa om het uur, pieken waargenomen in de
gronddruk en de waterspanning aan het boorfront, zie bijlage J, grafiek 14a. Deze
pieken zijn tevens waargenomen in de dichtheid van de grondbrij en het schuimdebiet.

Figuur 5-3   Hoofdvijzelkrachten en graafsnelheid
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De pieken die ontstaan tijdens stilstand geven waarschijnlijk aan dat handmatig door
middel van toevoeging van schuim de steundruk, die nodig is voor de stabiliteit van het
boorfront, wordt hersteld.

5.4 Grondconditionering
Onder grondconditionering wordt de bereiding van de grondbrij verstaan, zodanig dat
deze zijn functie als steunmedium kan vervullen en door het graafsysteem kan stromen.
Het materiaal komt door de voortgang van de tunnelboormachine in het bereik van het
graafwiel. Door de rotatie van het graafwiel wordt de grond losgemaakt uit de
oorspronkelijke samenhang, verkneed en vermengd met het geïnjecteerde schuim. Het
materiaal wordt door het graafwiel geperst en komt vervolgens in de graafkamer
terecht waar verdere vermenging plaatsvindt.

5.4.1 Schuim
Om de afgegraven grond te kunnen verwijderen moet de grond afvoerbaar worden
gemaakt. Door aan het boorfront schuim te injecteren wordt de grond geschikt
gemaakt om met behulp van de avegaar afgevoerd te worden. Het schuim wordt
aangevoerd in de vorm van schuimvloeistof en water. In de schuimgenerator wordt
lucht toegevoegd om vervolgens te worden geïnjecteerd via 8 injectiepunten aan de
voorzijde van het snijrad. Op ieder van de vier stationaire mengstaven bevindt zich
tevens een injectiepunt. Verder bevinden zich nog twee injectiepunten op de avegaar.
Door de injectie van schuim verandert de dichtheid van het medium in de graafkamer.
Deze verandering in dichtheid is waar te nemen in de verandering van de gemeten
waarde van de COB waterspanningsmeters in de graafkamer.
Om de stabiliteit van het boorfront tijdens het ringbouwen in stand te houden is bij
meetkruis 2 waarschijnlijk handmatig schuim geïnjecteerd. Dit is te zien aan de hand
van de constante dichtheid van de grondbrij tijdens ringbouwen dat door toevoeging
van schuim opeens lager wordt. Vervolgens stijgt de dichtheid geleidelijk om na
toevoeging van schuim weer snel te dalen.
Het dient te worden opgemerkt dat de dichtheid van de grondbrij bij meetkruis 2 wordt
berekend aan de hand van drukopnemers 1 en 4 op de duikwand. Het is de vraag of
hiermee een representatieve waarde voor de dichtheid kan worden bepaald. De
berekening van de dichtheid zal waarschijnlijk tijdens de boorcyclus gedaan kunnen
worden met behulp van drukopnemers. Echter tijdens stilstand zal de berekende waarde
voor de dichtheid wel eens kunnen afwijken van de werkelijke dichtheid. Aangezien de
gemiddelde waarde van de dichtheid over de hele cyclus wordt bepaald (zie bijlage L)
kan de gemiddelde waarde niet representatief zijn. De positie van de drukopnemers is
terug te vinden in de specificatie TBM meetinstrumenten (Grote, 1999).

Bij de aansturing van het schuim kan gebruik worden gemaakt van een drietal standen:
• Automatisch. De Foam Injection Rate (FIR) en Foam Expansion Rate (FER) worden

ingesteld op een bepaalde waarde en het systeem zorgt ervoor dat de ingestelde
waarden wordt gehaald.

• Half automatisch. Idem als automatisch, echter kan binnen een bepaalde marge
instellingen worden gewijzigd zoals debiet en drukken schuimlans.

• Handmatig. Nu kan iedere waarde handmatig worden ingesteld.
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Bij passage van meetkruis 2 waren de schuimlansen handmatig ingesteld. De ingestelde
waarde van de FIR werden
overruled door de handmatig
ingestelde waarden. De ingestelde
waarde van de FIR is 20%. De
berekende waarde gaf een FIR
aan van circa 58%. De berekende
waarde van de FIR geschiedt op
basis van het volume schuim ten
opzicht van het volume ontgraven
grond. Het verloop van de
berekende waarde van de FIR
vanaf ring 302 tot en met ring
337 is te zien in Figuur 5-4 en
bijlage K, grafiek 7. Hierin is het
vreemde verloop van de
gemiddelde berekende FIR te zien
waarbij tevens bij ring 311 een negatieve waarde wordt waargenomen. Bij deze ring zal
dus het volume schuim of het volume ontgraven grond negatief moeten zijn. In de
momentane waarden werd geconstateerd dat de eerste twee metingen een forse
negatieve waarde registreerden, te weten -131 en -567. Deze waarden zorgen ervoor
dat de gemiddelde waarde negatief uitvalt. Bij ring 316 echter zijn waarden gevonden
die boven de 1000 uitkwamen wat verklaard waarom een gemiddelde waarde van
boven de 100% wordt geregistreerd. De momentane waarde van de FIR wordt
rekenkundig bepaald maar het blijkt dat dit toch onbetrouwbare waarden kan
opleveren.

5.4.2 Graafkamer
In de graafkamer komen de afgegraven grond en het geïnjecteerde schuim bij elkaar.
De vermenging vindt in eerste instantie plaats door de spaken van het snijrad. In de
graafkamer vindt een verdere vermenging plaats door mengarmen op het graafwiel
(dynamisch) en op de duikwand (statisch). Door de vermenging met schuim wordt de
grond vloeibaarder, zodat de afgegraven grond kan worden afgevoerd via de avegaar.
In de bufferkamer wordt tevens het niveau van de bentonietsuspensie gemeten. Deze
functioneert in de EPB-mode4 niet omdat er in deze ruimte dan geen
bentonietsuspensie staat. In slurry mode (bijvoorbeeld bij een spiegelverlaging) is deze
meting zinvol. Dit komt normaal gesproken weinig voor.

Het toerental van het snijrad wordt nagenoeg constant gehouden op een vaste waarde
van circa 1,75 rpm. Tijdens de boorcyclus zijn er variaties te signaleren in het koppel
van het snijrad, zie bijlage J grafiek 11.

Bij meetkruis 2 wordt de dichtheid van de grondbrij in de graafkamer gemeten aan de
hand van een tweetal drukopnemers op de duikwand, te weten opnemers 1 en 4 op de
duikwand. De positie van de drukopnemers is terug te vinden in de specificatie TBM
meetinstrumenten (Grote, 1999).

4 De TBM bij de Botlek maakt gebruik van de EPB-methode. De Tweede Heinenoord is geboord volgens de
slurry-schild methode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bentonietsuspensie als steunvloeistof om de
stabiliteit van het boorfront te garanderen.

Figuur 5-4   Verloop berekende waarde FIR
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5.4.3 Avegaar
De afvoer van de afgegraven grond vanuit de graafkamer vindt plaats via de avegaar
die onderin de graafkamer begint. Over de lengte van de avegaar wordt de druk van
gronddruk naar atmosferische druk gecontroleerd afgebouwd. De TBM kan de grond
vanuit de avegaar afvoeren met behulp van een transportband of door middel van
dikstofpompen. Indien de afgegraven grond vanuit de graafkamer te vloeibaar is of de
druk niet naar atmosferisch kan worden afgebouwd, kan gebruik worden gemaakt van
de dikstofpompen die aan weerskanten van de avegaar zijn gemonteerd.

Tijdens het boorproces van meetkruis 2 is gebleken dat bij de afvoer van de grondbrij
veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de dikstofpompen. Dit is te zien doordat de
schuif achterin de avegaar dicht is gehouden. De transportband kan dus niet gebruikt
worden voor de afvoer van de grondbrij naar de slurryfierbox. Om de dikstofpompen te
kunnen gebruiken is een vloeibaar medium nodig. Dat kan op twee manieren worden
verkregen. Ten eerste kan aan het einde van de avegaar extra bentonietsuspensie of
water worden ingebracht zodat de grondbrij verpompbaar wordt. Echter worden de
gegevens over dit gebruik van de bentonietsuspensie niet gegeven. Ten tweede kan
ook extra schuim worden geïnjecteerd zodat de grondbrij al in de graafkamer
vloeibaarder wordt gemaakt.  Dat van deze optie waarschijnlijk gebruik is gemaakt is te
zien aan de vrij hoge gemeten waarde van de FIR.

Zoals in paragraaf 5.3 is aangegeven wordt het toerental van de avegaar bepaald aan
de hand van de steundruk aan het boorfront. Dit is goed te zien aan het verloop van
het toerental dat vrij veel fluctueert, zie bijlage J grafiek 15. Het koppel van de avegaar
is daardoor niet constant, maar blijkt vrij regelmatig te verlopen.
Op de avegaar zitten gronddrukmeters van Herrenknecht en vanuit COB zoals is
weergegeven in bijlage D en E. Of de locatie van de COB gronddrukmeters
overeenkomt met de betreffende parameter in de parameterlijst in bijlage L was ten
tijde van passage van meetkruis 2 niet exact bekend.

5.5 Grondafvoer (na drukafbouw)
Vanuit de avegaar wordt de afgegraven grond afgevoerd of via de transportband of via
de dikstofpompen naar de slurryfierbox. In de slurryfierbox wordt de grondbrij
vermengd met water en als slurry afgevoerd.
De aanvoer van het water gebeurt met pomp P1.1, de afvoer van slurry met de
pompen P2.1 (op de TBM) en pomp P2.2 (in de startschacht). Het is echter nog niet
mogelijk geweest om een overzicht van deze opstelling als bijlage bij te voegen. Ten
tijde van passage van meetkruis 2 waren de meetinstrumenten voor het bepalen van de
dichtheid slurry-afvoer en de massa afgegraven grond niet geïnstalleerd.

Na het boorproces worden de dikstofpompen gestopt. Doordat de schuif van de
avegaar gesloten blijft vindt er geen afvoer van slurry plaats van de avegaar naar de
slurrybox. Toch stijgt het niveau in de slurrybox tijdens stilstand van de TBM. Hierdoor
worden de pompen die zorgen voor de slurry-afvoer aangezet om ervoor te zorgen dat
de slurrybox niet overstroomt. Dat is te zien in het niveau slurrybox (0=bodem) en het
debiet slurry-afvoer. Waardoor de slurrybox wordt gevuld is nog onduidelijk. De
toevoer van water staat ook uit, zodat hier de oorzaak niet in kan worden gevonden.
Waarschijnlijk lekt er via de dikstofpompen toch slurry weg naar de slurrybox. Hierdoor
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stijgt het niveau van de slurrybox in circa 40 minuten van bijna leeg naar een niveau
van 1,3 meter.

5.6 Staartspleetvulling
De staartspleetvulling zorgt voor de opvulling van de ruimte tussen de tunnelring en de
boorholte. Hierdoor wordt het spanningsevenwicht in de grond aan de achterzijde van
de tunnelboormachine gehandhaafd zoals omschreven in paragraaf 5.1.

Op de TBM  is een mortelsysteem aanwezig die wordt gebruikt voor de
staartspleetvulling. Hiertoe zitten injectieopeningen in de staart van de TBM. De druk
wordt per leiding gemeten op twee locaties. De eerste drukmeting is vlak na de
pompen en de tweede drukmeting vindt plaats in de leiding vlak voordat deze het
schild ingaat. Dit is ongeveer 3,5 meter voor de staartspleet. Daarnaast wordt de
hoeveelheid geïnjecteerde mortel per ring, op basis van het aantal omwentelingen van
de pomp, bijgehouden. Deze berekende waarde is te verifiëren aan de hand van  het
niveau van de morteltank op de TBM. Een overzicht van het mortelsysteem is te zien in
bijlage B.

Ten tijde van het passeren van meetkruis 2 is tot ring 329 geen gebruik gemaakt van
het standaard mortel systeem. Dat is te zien aan de lage waarden van de drukmetingen
voor en na de pompen. Tevens zijn de gemeten waarden voor het debiet gelijk aan nul.
In plaats van het standaard mortel systeem is gebruik gemaakt van ETAC. Deze proef
met het twee componenten grout is gestart bij ring 293 en heeft geduurd tot en met
ring 340. De twee componenten van het ETAC worden vlak voor de injectieopeningen
bij elkaar gevoegd. Na 10 á 15 minuten is het ETAC gel-vormig geworden. De gel is na
circa 24 uur uitgehard. De injectie van het ETAC vond plaats door twee
injectieopeningen in de segmenten bovenin de tunnelring. Door de vloeibaarheid van
het ETAC vloeide het vanzelf naar beneden waardoor de gehele ruimte tussen het
geboorde gat en de segmenten werd gevuld. De bevindingen met ETAC zijn positief.
Het is logistiek gezien een eenvoudig proces en het schoonmaken van de leidingen
kost, in vergelijking met mortel, minder werk.

De gegevens met betrekking tot het debiet en de bijbehorende drukken van de proef
met ETAC is nog niet in het bezit van de evaluatiecommissie.
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6. EVALUATIE MEETKRUIS 2

6.1 Algemeen
In dit hoofdstuk worden de predicties en de gemeten waarden naast elkaar gelegd.
Voor beiden moet worden bekeken of op basis van de beschikbare gegevens een goede
evaluatie kan worden gemaakt. Tevens vindt hier de vergelijking plaats van de
voorspelde en gemeten waarden. In deze fase kan een waarde oordeel worden
gegeven over de gebruikte modellen in de predicties. Als blijkt dat de waarden die
ingevuld zijn voor parameters in de gebruikte modellen niet of slechts gedeeltelijk
overeenkomen met de werkelijke waarden, worden de werkelijke waarden voor de
parameters in de modellen ingevuld. Hierdoor kan met een aangepaste configuratie
toch een evaluatie plaatsvinden.

Deze rapportage heeft betrekking op de evaluatiefase A voor de eerste passage van
meetkruis 2 tijdens het boren van de Zuidelijke buis van de Botlekspoortunnel.

6.2 Uitgangspunten predicties
In dit evaluatierapport worden de predicties boorfrontstabiliteit, mengselvorming en
grondtransport behandeld die is uitgevoerd door WL | Delft Hydraulics & GeoDelft
(Talmon et al, 1999). Van dit rapport worden de predicties voor meetkruis 2
geevalueerd.  Ten aanzien van meetkruis 2 gelden daarbij de volgende
randvoorwaarden:
• er is uitgegaan van het geotechnisch profiel boorgedeelte met ringindeling (BTC,

1999);
• de voorspelde waarden zijn alleen geldig voor MQ2 ring 320 op kilometer 415.245;
• er is uitgegaan van de K300 Geotechniek Basis Parameterset (Boeije et al, 1999).

Ten aanzien van de predicties worden voor meetkruis 2 de volgende invoer parameters
gehanteerd zoals is weergegeven in Tabel 6-1.
Tabel 6-1   Invoer parameters predicties meetkruis 2

Te meten waarde Predictie Meting Eenheid
Foam Injection Ratio 16,70 58,35 %
Foaming Ratio 15,00 28,43 -
Gem. in situ porositeit 0,433 <mislukt> -
Graafsnelheid 60 28,8 mm/min
Toerental snijrad 1,00 1,72 rpm
Fractie gesloten boorfront 70 %
Schuifsterkte, cu 1,5 13,6 kPa
Toerental avegaar 13,77 13,04 rpm
Zwichtspanning, τy 1,5 13,6 kPa
Reologie; K 100 Pa sn

Reologie; n 1 -
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• De Foam Injection Ratio is de verhouding tussen het geïnjecteerde volume schuim en
het volume ontgraven grond. De FIR is een berekende waarde die als parameter
voorkomt in de parameterlijst in bijlage L. Gezien de opmerkingen die zijn geplaatst
in paragraaf 5.4.1 is de berekende waarde van de FIR niet altijd even betrouwbaar,

• De Foaming Ratio is de verhouding tussen het volume lucht en het volume
schuimvloeistof. In onderstaande tabel is aangegeven hoe deze waarde is bepaald.
De boorcyclus duurde van 18:44 tot en met 19:48, circa 64 minuten. Hiermee wordt

gekomen tot de volgende Foaming Ratio:
64 3670 23
64 129 09

28 43
⋅
⋅

=
,

,
, . Deze waarde is vrij

hoog wat aangeeft dat waarschijnlijk een vrij droge schuim is gebruikt. Vanuit de
predicties is een Foaming Ratio aangegeven van 15,00, een verschil van een factor 2
met de berekende waarde.
Tabel 6-2   Waarden ter bepaling van de Foaming Ratio

Lans Debiet schuimvloeistof
[ltr/min]

Debiet lucht
[ltr/min]

1 14,37 511,71
2 0 3,57
3 19,52 498,55
4 16,17 526,40
5 16,85 405,62
6 16,72 319,84
7 16,42 462,54
8 13,95 408,89
9 15,09 533,11
Totaal 129,09 3670,23

• Het bepalen van de gemiddelde in situ porositeit is niet gelukt.
• De fractie gesloten boorfront, de waarden voor K en n zijn vaste waarden of zijn

gegeven.
• De overige parameters zijn de gemiddelde waarden van ring 320.
• De gemeten waarde voor de schuifsterkte is waarschijnlijk niet correct. In het

meetrapport TBM metingen wordt aangegeven dat de waterspanningsmeter
waarschijnlijk niet goed heeft gewerkt waardoor de meting onbetrouwbaar is
geworden (Grote, 1999). De waarde voor de schuifsterkte die is opgenomen in Tabel
6-1 is berekend met behulp van de volgende waarden:
Tabel 6-3   Bepaling schuifsterkte grondbrij graafkamer

ring ring
boorfront

Cu   [kPa]
ashoogte graafwiel

312 317 21,4
325 330 11,6
326 331 7,9

gemiddelde 13,6

Ten aanzien van de tabellen in dit hoofdstuk wordt de legenda ten aanzien van de
gebruikte lettertypen gehanteerd zoals dat is weergegeven in Tabel 6-4.
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Tabel 6-4   Legenda gebruikte notatie in tabellen

Lettertype Betekenis
standaard voorspelde waarde
standaard en onderstreept gecorrigeerde voorspelling a.d.v. gemeten waarden
cursief gemeten waarde
cursief en onderstreept berekende waarde m.b.v. gemeten waarden

6.3 Drukverdeling duikwand
De drukverdeling over de duikwand is afhankelijk van de steundrukregeling en de
grondconditionering zoals beschreven in respectievelijk paragraaf 5.3 en 5.4. De
steundrukregeling zorgt voor instandhouding van de steundruk door de verhouding
tussen de ingaande- en de uitgaande volumestroom in de graafkamer te regelen. Onder
grondconditionering wordt de bereiding van de grondbrij verstaan zodat die zijn functie
als steunmedium kan vervullen en door het graafsysteem kan stromen. In deze
paragraaf worden twee onderzoeksvragen beantwoord:

1. Hoe is de verdeling van de druk in de graafkamer tijdens het boorproces in de
verschillende grondlagen?

2. Hoe is de verdeling van de waterspanningen in de graafkamer?

Hiervoor zijn predicties uitgevoerd in respectievelijk paragraaf 6.3 en paragraaf 6.4 van
K300 predicties stabiliteit, mengselvorming en transport Botlekspoortunnel (Talmon et
al, 1999).
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6.3.1 Steundrukvariaties
Een indicatie van een goede grondconditionering is een geringe variatie in de steundruk
(Joustra, 1999). Tijdens het boorproces
is de  gronddruk over de duikwand vrij
constant. Dit is goed te zien in Figuur
6-1 en grafiek 35 in bijlage J. Hierin
zijn willekeurig 7 opnames uitgezet
tijdens het boorproces. Aangezien
circa 800 waarnemingen zijn verricht
tijdens de boorcyclus van ring 320 zijn
de 7 opnames niet representatief.
Toch geeft Figuur 6-1 een aardige
indicatie voor het verloop van de
drukgradient.
De steundruk is afhankelijk van de
graafsnelheid, de hoeveelheid
geïnjecteerde schuim en het toerental
van de avegaar. Tijdens het
boorproces van ring 320 fluctueerde
de graafsnelheid tussen de 20 en
40mm/min. De gemiddelde
graafsnelheid over ring 320 was circa
29mm/min. Naast de graafsnelheid
wordt de hoeveelheid geïnjecteerde
schuim of als een verhoudingsgetal
automatisch bepaald of met de hand
ingesteld. Tijdens meetkruis 2 is deze
waarde handmatig bepaald, de waarde voor de FIR was ingesteld op circa 58%. Op dit
moment is niet bekend op welke locaties het schuim wordt geïnjecteerd. Op die manier
kan nog niet worden nagegaan welke invloed de druk van het schuim heeft op de
steundruk.

Bij de waarde die de COB waterspanningsmeter onderin de graafkamer meet, worden
vraagtekens geplaatst. Deze waarde is bij ring 320 circa 4,5 bar terwijl gronddrukmeter
5, die ter hoogte van de betreffende waterspanningsmeter zit, tussen de 3 en 3,5 bar
aangeeft; een verschil van circa 1 bar. De andere twee COB waterspanningsmeters
hebben eenzelfde verloop als de gronddrukmeters op eenzelfde hoogte. De
verwachting is dat er een grondprop voor de onderste waterspanningsmeter zit
waardoor het spoelwater, dat het metertje om de zoveel seconden schoonspoelt, niet
weg kan vloeien. Hierdoor wordt druk binnen de meter opgebouwd en wordt
waarschijnlijk de waterspanning in de grondbrij niet meer gemeten. De fluctuaties van
de waarden die de COB waterspanningsmeters genereren komen overeen met het
moment van schoonspoelen. Deze bevindingen worden ondersteund vanuit de
opmerkingen die zijn geplaatst in het meetrapport TBM metingen naar aanleiding van
de vinproef nabij ring 326 (Grote, 1999).
Geconcludeerd wordt dat de meetresultaten van de onderste waterspanningsmeter
tijdens passage van meetkruis 2 niet goed heeft gewerkt. De gemeten waarden zijn
derhalve niet betrouwbaar.

Figuur 6-1   Drukgradiënt gronddrukmeters duikwand tijdens de
boorcyclus
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6.3.2 Metingen versus predicties
Door het relatief gesloten boorfront van 70% ondervindt de grond weerstand om van
het boorfront naar de graafkamer te komen. Hierbij spelen extrusie en squeezing een
rol (Talmon et al, 1999). Om een stroming te krijgen van het graafwiel naar de avegaar
is een drukval over de graafkamer benodigd. Hiertoe zijn predicties uitgevoerd op basis
van de consistentie van de grondbrij. In de berekeningen, die zijn gedaan door WL|Delft
Hydraulics wordt uitgegaan van een vooruitbewegende machine en een stilstaand
snijrad. Door de voorstuwkrachten van de hoofdvijzels wordt de grond door het snijrad
naar de graafkamer geduwd (extrusie). Er treedt tevens squeezing op tussen de
aanwezige grond en het gesloten front van het snijrad. Vanuit de predicties kan worden
geconcludeerd dat het drukverschil over het schild ten gevolge van extrusie en
squeezing lineair afhankelijk is van de schuifsterkte.

• Voor de extrusietheorie volgt:

• Voor de squeezingtheorie volgt:

De waarde voor de schuifspanning cu is bepaald ter hoogte van de as van het graafwiel.
De weergegeven waarde is de gemiddelde waarde van de resultaten van ring 312, 325
en ring 326. Door de gemeten waarde voor de schuifsterkte uit Tabel 6-1 in te vullen in
de twee bovenstaande formules wordt gekomen tot de waarde die wordt vergeleken
met de voorspelde waarde zoals is weergegeven in Tabel 6-5:
Tabel 6-5   Drukverschil ten gevolge van extrusie en squeezing

Te meten waarde Predictie Meting Eenheid
Schuifsterkte, cu 1,5 13,6 kPa
Δpextrusie 6,9 63 kPa
Δpsqueezing 12 111 kPa
Aan het verschil tussen de voorspelde waarden en de berekende waarden ligt het
verschil in de schuifsterkte ten grondslag. In het meetrapport TBM metingen wordt
geen melding gemaakt van vreemde waarnemingen tijdens de vinproef nabij de as van
het graafwiel. Wel wordt getwijfeld aan de resultaten van de vinproeven nabij de
avegaar, maar of deze invloed hebben op de resultaten van de metingen nabij de as
van het graafwiel is niet bekend.
Als wordt teruggegaan naar hetgeen is vermeld in paragraaf 5.2.1 wordt een verschil
van 3.000 kN geconstateerd bij de aandrukkracht van de snijradvijzels tijdens boren en
stilstand.  De oorzaak wordt gezocht in het tijdens stilstand niet aanwezig zijn van een
drukverschil ten gevolge van extrusie en squeezing. Met de formules op de vorige
pagina en de diameter van het boorfront is dan te bepalen welke schuifsterkte cu gevolg
geeft aan het verschil van 3.000 kN.

Uit bovenstaande vergelijking volgt een schuifsterkte cu van circa 3,14. Dat lijkt een
reële waarde wat echter nog steeds een factor 2 afwijkt van de predicties genoemde
waarde.

[ ]Δp cextrusie u= 8
3

[ ]Δp csqueezing u= ⋅14 154
3

,

( )3000 9 7554
2 8

3
14 154

3. , ,= ⋅ + ⋅π cu
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Zoals is vermeld het predictierapport van WL |
GeoDelft op pagina 32 meten de COB
waterspanningsmeters de totaalspanning
(Talmon et al, 1999). Dit komt doordat in de
graafkamer geen zuivere grond aanwezig is,
maar een mengsel van grond met schuim, de
grondbrij. In de grondbrij is derhalve in de
predicties  de korrelspanning verwaarloosd.
Vandaar dat in de predicties wordt gesteld dat
de totaalspanning gelijk is aan de
waterspanning. In de metingen is te zien dat
de gemeten waarden van de gronddrukken en
de waterspanningen elkaar wel ontlopen. Het
verschil tussen de gronddrukmetingen en de
waterspanningsmetingen is de korrelspanning.
De aanname vanuit de predicties dus niet
geheel correct. In Tabel 6-6 is te zien welke
waarde werd voorspeld en welke waarde
werd gemeten. De voorspelde waarde is de
som van de totale absolute druk en de druk
ten gevolge van squeezing. De in de predicties
in rekening gebrachte waarde voor de zwichtspanning is 1,5 kPa.
Tabel 6-6   Waterspanningen duikwand

Te meten waarde Predictie Meting Eenheid
COB waterspanning boven 236,4 204 kPa
COB waterspanning midden 304,7 248 kPa
COB waterspanning onder 337,7 491 kPa

Zoals is aangegeven in paragraaf 6.3.1 is de gemeten waarde van de onderste COB
waterspanning twijfelachtig. Deze voorspelling wordt dan ook in dit evaluatierapport
verder niet bekeken. De afwijking tussen de voorspelde en gemeten waarde bij de
overige waterspanningsmeters is eventueel te vinden in de in rekening gebrachte
zwichtspanning. In de predicties is uitgegaan van een FIR van 16,7% terwijl circa 58%
is geregistreerd. Hierdoor is een lagere waarde voor de dichtheid en daardoor voor de
zwichtspanning te verwachten. Dit is echter in strijd met de waarde die is gevonden
vanuit de vinproef. Hierbij is een grotere zwichtspanning gemeten dan in de predicties is
aangenomen.

Het predictierapport geeft helaas geen aanknooppunten om met behulp van de
gemeten waarde een gecorrigeerde voorspelling te doen voor de waterspanningen in
de graafkamer. Een correlatie van de diepteligging van de TBM met de
waterspanningsmeters voor het boorfront kan niet worden uitgevoerd, omdat de
benodigde gegevens hiervoor ontbreken.

In het predictierapport worden de minimale en de maximale waarden aangegeven voor
de steundruk waarmee geboord kan worden (Talmon et al, 1999). Deze waarden zijn
vermeld in onderstaande tabel:

Figuur 6-2   Drukgradient waterspanningsmeters
duikwand
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Tabel 6-7   Minimale en maximale steundruk MQ2

Te meten waarde Predictie Eenheid
Waterspanning 117 kPa
Min. steundruk 186 kPa
Max steundruk 407 kPa

De gemeten waterspanningen COB onder valt buiten de maximale steundruk. Hieruit
valt te concluderen dat deze waarde niet betrouwbaar kan zijn. Deze bevinding wordt
ondersteund door de bevindingen vanuit de correlatie met de diepteligging van de TBM
en het verschil in druk met de naastliggende gronddrukmeter 5.

6.3.3 Beantwoording onderzoeksvragen
1. Hoe is de verdeling van de druk in de graafkamer tijdens het boorproces in de

verschillende grondlagen? Vanuit de gronddrukmetingen is goed te zien dat de
gronddruk in de graafkamer naar beneden toe toeneemt. Er zijn geen variaties in de
drukgradient over het boorfront waar te nemen. Verder is op dit moment niet te
zeggen wat de invloed is van de verschillende grondlagen op de gronddrukken in de
graafkamer.

2. Hoe is de verdeling van de waterspanningen in de graafkamer? De verdeling van de
waterspanning is niet goed te bepalen aangezien de onderste COB
waterspanningsmeter waarschijnlijk niet correct werkte. De gemeten waarde wijkt
namelijk bijna 2 bar af van de gronddruk op bijna dezelfde locatie. Verder valt de
gemeten waarde buiten de maximale steundruk waarbij kan worden geboord. Een
correlatie van de diepteligging van de TBM met de waterspanningsmeters voor het
boorfront kan niet worden uitgevoerd, omdat de benodigde gegevens hiervoor
ontbreken.

6.4 Grondbrij
Bij de grondbrij zijn twee aspecten te onderscheiden, namelijk de samenstelling en de
eigenschappen. De afgegraven grond wordt samen met de geïnjecteerde schuim als
grondbrij afgevoerd via de avegaar. Verder dient de grondbrij als steunmedium bij de
drukverdeling van de duikwand. De consistentie (stromingseigenschappen) van de
grondbrij in de TBM is afhankelijk van de eigenschappen van de grond, het schuim, en
de verhouding korrels/water/lucht. In deze paragraaf worden de volgende drie
onderzoeksvragen beantwoord:

3. In hoeverre is er werkelijk sprake van een grondbrij in de graafkamer?
4. Wat is gesteldheid van de grondbrij?
5. Hoe is de verhouding korrels, water en lucht in de graafkamer?

 
Hiervoor zijn predicties uitgevoerd in respectievelijk paragraaf 6.1, 6.2 en 5.2 (bijlage 5)
van K300 predicties stabiliteit, mengselvorming en transport Botlekspoortunnel (Talmon
et al, 1999).

6.4.1 Samenstelling grondbrij
De samenstelling van de grondbrij is afhankelijk van het schuim en de verhouding
korrels/water/lucht. De belangrijkste parameter voor schuim zonder vaste bestanddelen
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is de verhouding van het volume lucht tot het totale volume; de kwaliteit van het
schuim. Een andere kenmerkende parameter is de verhouding van het volume
geïnjecteerde schuim ten opzichte van de volume ontgraven grond. Dit wordt de Foam
Injection Ratio genoemd (FIR). Tijdens passage van meetkruis 2 is de FIR handmatig
bepaald op circa 58%. Deze waarde is enkele malen hoger dan de FIR van 16,7%
waarvan in de predicties is uitgegaan. De samenstelling van grondbrij is dus
vloeibaarder dan in de predicties is aangenomen. Dit is te constateren aan de hand van
de dichtheid. De predicties gaan uit van een dichtheid van 1680 kg/m3 terwijl een
gemiddelde dichtheid van 1290 kg/m3 is gemeten.  De dichtheid in de graafkamer
wordt overigens gemeten aan de hand van twee gronddrukmeters op de duikwand
(nummers 1 en 4). De vraag is of via de twee gronddrukmeters een waarde wordt
gegenereerd die representatief is voor de dichtheid in de gehele graafkamer.
De verhouding korrels/water/lucht wordt gemeten aan de hand van een monstername
ter plaatse van meetkruis 2. Middels de monstername is na te gaan of de verwachte
grondsoorten zoals aangegeven in het geologisch profiel daadwerkelijk voorkomen.

6.4.2 Eigenschappen grondbrij
De eigenschappen van de grondbrij vertalen zich in de consistentie en de dichtheid; de
mechanische eigenschappen van de grond. De consistentie (samenhang) van de
grondbrij is afhankelijk van de mate waarin grond en schuim worden gemengd. Daarom
zijn de vormgeving van het snijrad en de injectieopeningen van het schuim zo
belangrijk.

Direct na het snijden van de grond door het graafwiel wordt deze opgenomen door de
al aanwezige grondbrij. In de ruimte tussen de frontplaat van het snijrad en het
boorfront vindt de eerste menging van grond en schuim plaats. In de ruimte achter het
graafwiel vindt een aanvullende
menging plaats door de aan het
snijrad bevestigde mengstaven. Aan
de hand van de gronddrukken op de
duikwand is na te gaan of er sprake
is van een relatief vloeibare
grondbrij. In Figuur 6-3 is het verloop
van de gronddruk tijdens de
boorcyclus gedetailleerd
weergegeven. In dit figuur valt te
zien dat iedere variatie in de
gronddruk van de verschillende
opnemers elkaar vrij goed volgen.
Hieruit valt op te maken dat er
sprake moet zijn van een vrij
vloeibaar materiaal in de graafkamer. Bij verwaarlozing van de korrelspanning kan in
Figuur 6-1 worden gesteld dat de druk in de graafkamer hydrostatisch verloopt.
Hierdoor kan worden vastgesteld dat er sprake is van een homogene verdeling van de
dichtheid van de grondbrij in de graafkamer.

Figuur 6-3   Verloop gronddruk duikwand tijdens boorproces
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De reologische eigenschappen van de grondbrij worden uitgedrukt in de
zwichtspanning en de viscositeit van de
grondbrij. Aangezien plastische viscositeit
zich moeilijk laat meten wordt in de
predicties ervan uitgegaan dat de
schuifsterkte en de zwichtspanning aan
elkaar gelijk zouden moeten zijn. Om de
schuifsterkte van de grondbrij te bepalen zijn
ter plaatse van meetkruis 2 vinproeven
uitgevoerd. Hiermee wordt een indruk
verkregen van de stromingseigenschappen,
ofwel de viscositeit, van de grondbrij. De
schuifspanning die wordt gemeten bij een
vinproef is een waarde voor de schuifsterkte.
De resultaten van de vinproeven zijn
weergegeven in het meetrapport TBM
metingen en opgenomen in Tabel 6-1
(Grote, 1999).
In Figuur 6-4 is te zien dat de tijdens het
boorproces en tijdens stilstand een verschil
wordt waargenomen tussen de gronddrukmeters en de waterspanningsmeters. Hieruit
kan worden geconcludeerd dat tijdens het gehele proces toch enige korrelspanning is
waar te nemen.  Dit is in tegenstelling tot het uitgangspunt vanuit de predicties dat de
waterspanning de totaalspanning betreft.

De dichtheid van de grondbrij wordt mede bepaald door de dichtheid van de ontgraven
grond, de hoeveelheid toegevoegde schuim en de mate waarin het poriënwater wordt
verdrongen door het schuim. De dichtheid is een berekende waarde aan de hand van
de gronddrukmeters 1 en 4 op de duikwand. Doordat de FIR waarde vrij hoog is
ingesteld (circa 58%) is een lagere dichtheid gemeten dan waarvan in de predicties is
uitgegaan. Het medium dat is ontstaan zal vrij vloeibaar zijn geweest. Dit valt op te
maken uit het feit dat de schuif achter de avegaar dicht stond en de grondbrij volledig
met de dikstofpompen is afgevoerd naar de slurrybox. De dikstofpompen worden
namelijk alleen gebruik als via de avegaar de druk niet volledig kan worden afgebouwd
naar atmosferische druk. Bij een vloeibaar medium zal dat het geval zijn. De avegaar
kan namelijk bij een relatief vloeibaar medium de druk niet afbouwen.

6.4.3 Metingen versus predicties
Samenstelling grondbrij
Met de uitgangspunten uit paragraaf 6.2 zijn in Tabel 6-8 de volgende waarden
voorspeld. De waarden uit de monstername zijn de gemiddelde waarden van de
gemeten waarden bij ring 312 en 327 (Grote, 1999). De gemeten waarden liggen per
ring in dezelfde orde van grote. Eventuele verschillen zijn waarschijnlijk te wijten aan
meetfouten.

Figuur 6-4   Verloop waterspanning en gronddruk
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Tabel 6-8   Samenstelling grondbrij

Te meten waarde Predictie Meting Eenheid
Watergehalte 0,282 0,260 -
Volume lucht 0,136 0,284 -
Volume water 0,369 0,294 -
Volume zand 0,494 0,553 -
Porositeit 0,506 0,511 -
Virtuele kwaliteit grondbrij 0,631 ? -
Dichtheid graafkamer (gemeten) 1680 1290 kg/m3

Dichtheid graafkamer (monstername) 1532 kg/m3

Absolute druk boorfront 317 254 kPa
Reologie; K <gegeven> 100 100 Pa sn

Reologie; n <gegeven> 1 1 -
Vin waarde graafkamer 1,5 13,6 kPa

De schuifsterkte van de grondbrij die is gevonden bij de vinproef wijkt veel af van de
waarde die in de predicties is gehanteerd. Deze hogere waarde is waarschijnlijk terug te
vinden in het hogere gehalte van de korrels in de grondbrij. Hierdoor ondervindt de vin
meer weerstand in de grondbrij. Als wordt terug gerekend vanaf het de
aandrukkrachten van de snijradvijzels wordt in paragraaf 6.3.2 een schuifsterkte van
3,14 gevonden. Verder is de grondbrij minder verzadigd dan in de predicties is
aangenomen. De porositeit komt goed overeen met de voorspelde waarde.

De gronddruk in de graafkamer is lager dan in de predicties is aangenomen. Het volume
water en korrels in de grondbrij bepalen het gedrag van de grond die aan het
krachtenveld wordt onderworpen (Veen et al, 1992). Aangezien beide bestanddelen
van de grondbrij af wijken van de voorspelde waarde is het op dit punt moeilijk om aan
te geven waar dit verschil vandaan komt. Een en ander hangt ook nog af van het
spanningsveld  in de grond rondom de tunnelboormachine.

De berekende waarde van de dichtheid door middel van gronddrukmeters 1 en 4 wijkt
vrij veel af van de voorspelde waarde. De gemeten waarde van de dichtheid door
middel van monsternames komt daarin tegen veel dichterbij. Hieruit valt op te merken
dat de voorspelling van de dichtheid vrij nauwkeurig is geweest. Echter valt te
betwijfelen of de berekening van de dichtheid door middel van de gronddrukmeters
correct is. Fluctuaties in het drukverschil van gronddrukmeters 1 en 4 hebben directe
invloed op de berekende dichtheid.

consistentie (samenhang) grondbrij
Met de uitgangspunten uit paragraaf 6.2 zijn in Tabel 6-9 de volgende waarden
voorspeld. Hierbij moet worden aangegeven dat de voorspelde waarde vanuit de
predicties voor de relatieve elongatie ter plaatse van het snijrad niet correct was. Deze
waarde is na overleg gewijzigd in 280 zoals is weergegeven in onderstaande tabel.
Gezien het grote verschil met de relatieve elongatie van de graafkamer blijkt dat er in
de graafkamer bijna geen vermenging meer optreedt. De grootste vermenging gebeurd
in de afschuifzone aan het boorfront.
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Tabel 6-9   Consistentie grondbrij

Te meten waarde Predictie Meting Eenheid
Verblijftijd in graafwielzone (graafkamer) 427 1322 sec
Verblijftijd in graafkamer (mengkamer) 958 1776 sec
Verblijftijd in avegaar 152 130 sec
Debietverhouding afschuifzone boorfront, x 0,83 2,99 -

Debietverhouding afschuifzone mengstaven,
xst

0,13 0,48 -

Snijrad: relatieve elongatie, ΔE/hsnij 280 855 -

Graafkamer; relatieve elongatie, ΔE/hmeng 0,05 0,33 -

Met de verblijftijd in de graafwielzone wordt aangenomen dat het de tijd betreft die de
grondbrij nodig heeft om door de spaken van het graafwiel te komen. De dikte van de
spaken van het graafwiel is 0,635m (Grote, 1999). De gemiddelde graafsnelheid van de
TBM bij ring 320 was circa 28,8 mm/min. De gemiddelde verblijftijd tussen de spaken
van het graafwiel wordt hiermee circa 1322 seconden.
Verder wordt aangenomen dat de verblijftijd in de graafkamer de tijd wordt bedoeld die
de grondbrij verblijft in de ruimte achter het graafwiel. De ruimte achter het graafwiel is
1,025m. Met de graafsnelheid (0,0288m/min) van de tunnelboormachine wordt een
verblijftijd van circa 1776 seconden bepaald:

De verblijftijd in de avegaar is te bepalen aan de hand van het toerental, de lengte en
de spoed van de spindel. Het gemiddelde toerental was 13 rpm en de spoed is 630mm.
Hiermee wordt de snelheid van de grondbrij bepaald op 0,14 m/s. Bij een lengte van
18,180 meter geeft dat een verblijftijd van circa 130 seconden. Hierbij moet echter
worden aangemerkt dat de grond sneller of langzamer door de avegaar kan gaan dan
de schroef aangeeft. Er is zelfs waargenomen dat de schroef stilstond terwijl wel een
debiet vanuit de avegaar is waargenomen. De berekende tijd van 130 seconden is dus
niet nauwkeurig.
De totale verblijftijd in de graafkamer wijkt vrij veel af van de voorspelde waarden. Dit
komt voornamelijk omdat de tunnelboormachine en langzamere graafsnelheid heeft
gehad dan is aangenomen. De verblijftijd in de avegaar komt dicht in de buurt van de
voorspelde waarde. Dat komt doordat het toerental van de avegaar een weinig afwijkt
van het voorspelde toerental.

Debietverhouding afschuifzone boorfront
De debietverhouding afschuifzone boorfront is de verhouding van het debiet van de
Couettestroming tussen het graafwiel en boorfront en het ontgraven debiet. Hiervoor
zijn de volgende parameters gebruikt in de eenheden zoals die in de formules van de
predicties voorkomen:
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Tabel 6-10   Uitgangspunten debietverhouding afschuifzone boorfront x

Te meten waarde Parameter Predictie Meting Eenheid
Draaisnelheid ω 6,28 10,81 rad/min
Spleethoogte hspleet 0,10 m
Graafsnelheid vt 0,060 0,0288 m/min

De waarde vanuit de predicties (0,83) is een factor van circa 3,6 lager dan de berekende
waarde (2,99). Dit betekend dat er meer vermenging plaatsvindt aan het boorfront van
de grond met het schuim dan in de predicties is aangenomen. Dat komt mede door het
hogere toerental van het graafwiel en de lagere graafsnelheid dan waarvan in de
predicties is uitgegaan.

Debietverhouding afschuifzone mengstaven
Met de debietverhouding in de afschuifzone mengstaven wordt de debietverhouding
van de grond behandeld door de afschuifzone tussen de mengstaven en de ontgraven
grond bedoeld. Hiervoor zijn de volgende parameters gebruikt:
Tabel 6-11   Uitgangspunten debietverhouding afschuifzone mengstaven xst

Te meten waarde Parameter Predictie Meting Eenheid
Draaisnelheid ω 6,28 10,81 rad/min
Graafsnelheid vt 0,060 0,0288 m/min
Lengte mengstaaf Lst 0,8 m
Montageradius rstf 1,6 m
Vrije ruimte hst 0,15 m
Diamater boorfront Dfront 9,755 m

De waarde vanuit de predicties (0,13) is een factor van circa 3,7 lager dan de berekende
waarde (0,48). Dit betekend dat er meer vermenging plaatsvindt door de mengstaven
van de grond met het schuim dan in de predicties is aangenomen. De oorzaak is terug
te vinden in het hogere toerental van het graafwiel en de lagere graafsnelheid van de
TBM.

Bij de debietverhouding van de afschuifzone aan het boorfront en bij de mengstaven
zijn dezelfde oorzaken te vinden. De vermenging van de grond met het schuim is dus in
grote mate afhankelijk van het toerental van het graafwiel en de graafsnelheid. Een
groter toerental van het graafwiel geeft een betere vermenging dan bij een lager
toerental.

Relatieve elongatie snijrad ΔΔΔΔE/hsnij
Met elongatie wordt de vermenging van de grond met schuim bedoeld. De relatieve
elongatie snijrad wordt geëvalueerd aan de hand van de gebruikte formule op pagina
26 in het predictierapport (Talmon et al, 1999). De verschillende parameters worden
ingevuld om tot een waarde oordeel te komen over de voorspelde waarde:
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Tabel 6-12   Uitgangspunten relatieve elongatie snijrad ΔΔΔΔE/hsnij

Te meten waarde Parameter Predictie Meting Eenheid
Debietverhouding x 0,83 2,99 -
Straal boorfront r 1/3 * 9,755 m
Fractie boorfront y 0,7 -
Spleethoogte hsnij 0,1 m

De waarde vanuit de predicties (280) is een factor van circa 3,5 lager dan de berekende
waarde (855). De oorzaak ligt in de hogere waarde die is gevonden voor de
debietverhouding aan het boorfront. Door een betere vermenging aan het boorfront
wordt de relatieve elongatie aan het boorfront vergroot.

Relatieve elongatie graafkamer ΔΔΔΔE/hmeng
De relatieve elongatie graafkamer wordt geëvalueerd aan de hand van de gebruikte
formule op pagina 27 van het predictierapport (Talmon et al, 1999). De verschillende
parameters worden ingevuld om tot een waarde oordeel te komen over de voorspelde
waarde:
Tabel 6-13   Uitgangspunten relatieve elongatie graafkamer ΔΔΔΔE/hmeng

Te meten waarde Parameter Predictie Meting Eenheid
Debietverhouding xst 0,13 0,48 -
# bewegende staven nbwe 7 -
# statische staven nstatt 4 -
Diameter mengstaven Dstf 0,25 m
Montageradius rstf 1,6 m
Hoogte graafkamer hmeng 1,025+0,635 m

De waarde vanuit de predicties (0,05) is een factor 4 lager dan de berekende waarde
(0,20). De oorzaak is terug te vinden in de debietverhouding in de graafkamer.

Gezien het grote verschil in waarden voor de relatieve elongatie van het graafwiel en de
mengstaven in de graafkamer kan worden vastgesteld dat de staven met betrekking tot
de menging een geringe bijdrage leveren.

Verwachte dichtheden
Om over de te verwachten dichtheden predicties uit te voeren zijn een aantal aannames
gedaan:
• tijdens het boren zal de porositeit van grondbrij met circa 5% toenemen;
• tijdens het boren wordt geen volledige verdringen van het poriënwater bereikt;
• om de benodigde hoeveelheid schuim is aangenomen dat de totale hoeveelheid

schuim voor een doorsneden grondlaag constant is;
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• de grondwaterdoorstroming is berekend met behulp van een formule die is afgeleid
voor een homogeen grondmassief rondom het boorfront.

Tabel 6-14   Verwachte dichtheden grondbrij

Te meten waarde Predictie meting eenheid
Dichtheid slurryafvoer 1680 1532 kg/m3

Dichtheid graafkamer 1532 kg/m3

Graafsnelheid TBM 60 29 mm/min
gewicht (=rho*volume) 1990 92686 kg

Met betrekking tot de dichtheid van de slurryafvoer wordt uitgegaan van de gemeten
waarde middels de monstername in de graafkamer. Deze waarde komt namelijk dichter
in de buurt dan de berekende waarde vanuit de gronddrukmetingen.
Het gewicht van de ontgraven grond is echter niet geregistreerd. Tijdens passage van
meetkruis 2 waren namelijk de betreffende instrumenten nog niet geïnstalleerd. Wel
kan aan de hand van de dichtheid en het ontgraven volume het ontgraven gewicht van
de grondbrij worden bepaald. De dichtheid wordt genomen vanuit de monstername,
1532 kg/m3. Het ontgraven volume is bepaald in paragraaf 6.7.2, circa 110 m3. Het
ontgraven gewicht van de grondbrij wordt daarmee circa 168.520 kg. Het aanwezige
percentage korrels in de grondbrij is weergegeven in Tabel 6-8, circa 55%. Het
ontgraven gewicht grond wordt hiermee 92686 kg. Het verschil met de waarde vanuit
de predicties is groot. Indien de waarde vanuit de parameters beschikbaar was geweest
zou dat eventueel uitsluitsel kunnen geven ten aanzien van de nauwkeurigheid van de
predictie of de berekening.

6.4.4 Beantwoording onderzoeksvragen
3. In hoeverre is er werkelijk sprake van een grondbrij in de graafkamer? Bij iedere

variatie in de gronddruk valt waar te nemen dat alle gronddrukmeters deze
fluctuaties vrij nauwkeurig volgen. Hieruit valt op te maken dat er sprake moet zijn
van een vrij vloeibare grondbrij met een hydrostatisch verloop van de druk. Bij
verwaarlozing van de korrelspanning zal dit betekenen dat er sprake is van een
homogene verdeling van de dichtheid.

4. Wat is gesteldheid van de grondbrij? Tijdens passage van meetkruis 2 is gebruik
gemaakt van een FIR van circa 58%. De FIR is echter een berekende waarde van de
momentane waarden. Bij de momentane waarden zijn veel fluctuaties waar te
nemen. Door een vrij hoge FIR ontstaat waarschijnlijk een vrij vloeibaar medium met
een gemiddelde dichtheid van 1290 kg/m3. Bij de berekende waarde van de
dichtheid worden echter nog enige vraagtekens geplaatst. De gemeten dichtheid aan
de hand van monsternames wijkt namelijk vrij veel af van de berekende dichtheid
aan de hand van gronddrukmeters 1 en 4 op de duikwand.

 Verder wordt geconcludeerd dat de mengstaven in de graafkamer een geringe
bijdrage leveren met betrekking tot de menging van de grondbrij.

5. Hoe is de verhouding korrels, water en lucht in de graafkamer? Dit is na te gaan via
de monsters die zijn genomen in de graafkamer. De voorspelde waarden komen
aardig overeen met de gemeten waarden vanuit de monsternames. Echter is in Tabel
6-8 weergegeven dat een groter volume korrels waargenomen, een kleiner volume
water en een groter volume lucht. De waarden vanuit de monstername zijn echter
niet betrouwbaar (Grote, 1999) Doordat een groter korrelvolume is waargenomen is
tevens te verklaren waarom de drukverschillen ten gevolge van extrusie en
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squeezing groter zijn dan is voorspeld (zie paragraaf 6.3.2). Doordat een kleiner
volume water is waargenomen is eveneens te verklaren waarom de predicties een
grotere waterspanning aangaven dan is gemeten via de COB waterspanningsmeters.

6.5 Snijrad
Het koppel dat benodigd is om het snijrad rond te draaien is een maat voor de reologie
van de grondbrij. In deze paragraaf wordt 1 onderzoeksvraag beantwoord:

6. Welk vermogen (koppel) is vereist voor het draaien van het snijrad?
 
Hiervoor zijn predicties uitgevoerd in paragraaf 6.6 van K300 predicties stabiliteit,
mengselvorming en transport Botlekspoortunnel (Talmon et al, 1999).

6.5.1 Koppel op het snijrad
Het koppel op het snijrad wordt bepaald door een tweetal zaken. Aan de ene kant door
de krachten op de snijtanden en aan de andere kant door de wrijving tussen het dichte
snijrad en de grondbrij. Ten aanzien van de te beantwoorden onderzoeksvraag is
gekeken naar het koppel dat wordt geleverd door de wrijving tussen het snijrad en de
grondbrij. Vanuit de predicties is geconcludeerd dat het koppel benodigd voor
squeezing van de grond om de spaken heen veel groter is dan de afschuiving van de
grond in de graafkamer. De bijdrage van de squeezing van de grondbrij om de spaken
is daarom niet meegenomen bij het bepalen van het totale benodigde koppel van het
graafwiel. Hierdoor wordt het koppel bepaald door drie punten:
• rotatieweerstand van het frontschild;
• rotatieweerstand aan de zijde van de graafkamer.
• en de rotatieweerstand ten gevolge van de mengstaven.

Vanuit de metingen is het echter niet mogelijk om de rotatieweerstanden los van elkaar
te meten. De totale rotatieweerstand kan daarintegen wel worden bepaald.

6.5.2 Metingen versus predicties
De voorspelde- en gemeten waarde zijn weergegeven in onderstaande tabel. Hierin is
te zien dat de gemeten waarde het vijfvoudige van de voorspelde waarde bedraagt.
Tabel 6-15   Koppel op het snijrad

Te meten waarde Predictie Meting Eenheid
totale rotatieweerstand 1021,1 5130 kNm
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Een eerste conclusie is dat de
reologie van de grond groter is
dan werd voorspeld. In de
predicties is namelijk uitgegaan
van een schuifsterkte van 1,5
kPa. De gemeten waarde
vanuit de monsternames
bedraagt circa 13,6 kPa. Deze
waarde is circa 9 maal groter
dan de voorspelde waarde
waardoor de grondbrij een
grotere weerstand op het
graafwiel genereerde. Het
verschil in koppel op het snijrad
is echter een factor 5.
Een andere mogelijkheid is dat
de krachten op het snijrad vrij hoog waren. Dit is na te gaan aan de hand van de
aandrukkrachten van de snijradcilinders. Deze waren echter in relatie tot de
voorstuwkrachten van de hoofdcilinders vrij normaal. De aandrukkrachten waren circa
9.000 kN terwijl de voortstuwkracht rond de 40.000 kN lag.
In het dagrapport van 12 augustus 1999 is te zien dat wordt geregistreerd dat het
moment van het snijrad vrij gering is. Er wordt daarbij een moment van circa 4200 kNm
genoemd. Rond meetkruis 2 is verder geen koppel geregistreerd beneden de 4000
kNm.

De gemeten waarde brekend het totale koppel aan de hand van de benodigde oliedruk
van de hydromotoren die voor de aandrijving zorgen. In de predicties wordt alleen het
koppel ten gevolge van het mengen voorspeld. Hierin is het koppel ten gevolge van het
snijden van de messen door de grond bijvoorbeeld niet meegenomen.
Verder is het drukverschil ten gevolge van extrusie en squeezing hoger dan voorspeld,
zie paragraaf 6.3.2. Hierdoor kan een hoger koppel worden benodigd zijn dan is
voorspeld.

6.5.3 Beantwoording onderzoeksvraag
6. Welk vermogen (koppel) is vereist voor het draaien van het snijrad? In de predicties

is een waarde van 1021 kNm voorspeld terwijl een waarde van 5130 kNm is
gemeten. De oorzaken worden gezocht in de opbouw van het koppel waarbij een
aantal zaken in de predicties niet is meegenomen. Verder is een groter drukverschil
geconstateerd ten gevolge van extrusie en squeezing.

6.6 Volumebalans
De avegaar heeft invloed op de druk aan het boorfront. Op moment dat de avegaar
meer grond weghaalt dan er wordt afgegraven ontstaat een verlaging van de druk en
andersom. In deze paragraaf wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord:

7. Hoe is de invloed van de instellingen van de avegaar en de voortgang van de
TBM op de drukken bij het boorfront?

Figuur 6-5   Koppel op het graafwiel
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Hiervoor zijn predicties uitgevoerd die zijn terug te vinden in paragraaf 6.5 en met
name in de figuren 6.11 en 6.12 van K300 predicties stabiliteit, mengselvorming en
transport Botlekspoortunnel (Talmon et al, 1999).

6.6.1 De avegaar
In de avegaar vindt een drukafbouw plaats van de verhoogde druk in de graafkamer,
naar de atmosferische druk bij de uitstroomopening. De drukafbouw is een functie van
de reologie grondbrij, het toerental van de avegaar en het debiet.
Voor de predicties is een model opgezet op basis van krachtenevenwicht, omdat dit aan
de basis ligt aan iedere stroming waarop uitwendige krachten uitgeoefend worden. Het
avegaarmodel is van toepassing op zowel ideaal rigid-plastic materiaal (schuifsterkte cu)
als een spiraalvormige stroming van niet Newtonse vloeistoffen.

Gebleken is dat tijdens de afvoer van de grondbrij veelvuldig gebruik wordt gemaakt
van de dikstofpompen. Om deze pompen te kunnen gebruiken is een vloeibaar medium
nodig. Dat verklaart de verhoogde FIR in vergelijking tot de waarde uit de predicties.

6.6.2 Metingen versus predicties
In de predicties wordt voorspeld dat tijdens passage van meetkruis 2 de avegaar de
grond tegenhoud. Wat de invloed daarvan is op het verloop van de druk in de
graafkamer wordt in paragraaf 6.6 van het predictierapport niet duidelijk. Voor de
evaluatie van de volumebalans wordt uitgegaan van de volgende inputparameters:
Tabel 6-16   Volumebalans

Te meten waarde Meting Eenheid
toerental avegaar 13 rpm
koppel avegaar 50 kNm
gronddruk begin avegaar PE13V 267 kPa
gem gronddruk trechter dikstofpomp 1&2 42,5 kPa
drukverschil t.g.v. opvoerhoogte 83 kPa
gronddebiet (slurry - water) 110 m3/uur
zwichtspanning τy 13,6 kPa

De waarden die worden uitgelezen met behulp van de drukopnemers op de avegaar is
inclusief de druk ten gevolge van de scheefstand van de avegaar. In de predicties is
uitgegaan van een horizontale avegaar. De uitgelezen waarden moeten nog worden
gecorrigeerd met behulp van de dichtheid van de grondbrij en de opvoerhoogte. De
gemeten dichtheid tijdens de monstername was 1532 kg/m3, de opvoerhoogte van de
avegaar is 5,5 meter. Dit geeft een drukverschil ten gevolge van de opvoerhoogte van
circa 83 kPa. Het in rekening te brengen drukverschil in Figuur 6-7 zal worden
gecorrigeerd met het drukverschil ten gevolge van de opvoerhoogte.

Met behulp van de waarden uit Tabel 6-16 is te controleren of de voorspellingen die
zijn weergegeven in de figuren 6.11 en 6.12 van K300 predicties stabiliteit,
mengselvorming en transport Botlekspoortunnel overeenkomt met de waarde zoals
deze zijn gemeten (Talmon et al, 1999). De waarde voor het gronddebiet is niet direct
uit de gemeten waarden te halen. Het gronddebiet is bepaald in paragraaf 6.7.2 waar
wordt geconcludeerd dat deze 110 m3/uur moet zijn geweest. Tijdens de passage van
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meetkruis 2 is de grondbrij na de avegaar afgevoerd via de dikstofpompen. Het
drukverschil over de avegaar wordt in deze situatie  bepaald met de HK
gronddrukmeter voorin de avegaar en het gemiddelde van beide drukmeters in de
trechter van de avegaar waar de dikstofpompen aanvangen.

In Figuur 6-6 is het drukverschil over de avegaar uitgezet tegen het gronddebiet. Het
drukverschil over de avegaar is genormaliseerd met de zwichtspanning. Over de in
rekening gebrachte waarde voor de zwichtspanning bestaat enige twijfel. Zie hiervoor
paragraaf 6.2.
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In Figuur 6-6 is te zien dat de plaats waar de lijnen voor het gronddebiet (110 m3/uur)
en het drukverschil (10,4) elkaar kruisen niet overeenkomen met de voorspelde locatie.
De lijnen zouden elkaar namelijk moeten kruisen op de lijn die de waarde aangeeft van
het toerental van de avegaar.

In Figuur 6-7 is het benodigde koppel van de avegaar uitgezet tegen het gronddebiet.
Het koppel over de avegaar is genormaliseerd met de zwichtspanning. Over de in
rekening gebrachte waarde voor de zwichtspanning bestaat enige twijfel. Zie hiervoor
paragraaf 6.2.
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Figuur 6-6   Predictie drukval over de avegaar
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In Figuur 6-7 is te zien dat de plaats waar de lijnen voor het gronddebiet (110 m3/uur)
en het koppel (3,63) elkaar kruisen niet overeenkomen met de voorspelde locatie. De
lijnen zouden elkaar namelijk moeten kruisen op de lijn die de waarde aangeeft van het
toerental van de avegaar.

In de predicties wordt gesteld dat Figuur 6-6 en Figuur 6-7 ook kunnen worden
gebruikt als een andere getalswaarde voor de zwichtspanning wordt gevonden. Hierbij
wordt als randvoorwaarde gegeven dat de verhouding K/τy gelijk blijft en dat de
afschuifcomponent n gelijk is. In de predicties is uitgegaan van een zwichtspanning van
1,5 kPa, terwijl 13,6 is gemeten. Bij de gevonden waarde voor de zwichtspanning
worden enige vraagtekens geplaatst, zie hiervoor paragraaf 6.2.

6.6.3 Beantwoording onderzoeksvraag
7. Hoe is de invloed van de instellingen van de avegaar en de voortgang van de TBM

op de drukken bij het boorfront? Het model komt niet overeen met de gemeten
waarden. Getwijfeld wordt aan de gemeten waarde voor de zwichtspanning τy die is
gelijkgesteld aan de schuifsterkte cu. Verder is de grondbrij na de avegaar afgevoerd
met behulp van dikstofpompen en niet met de transportband. Dit kan mede hebben
bijgedragen aan het niet overeenkomen van de gemeten waarden met de modellen.

6.7 Drukafbouw
In de avegaar vindt een drukafbouw plaats van de verhoogde druk in de graafkamer,
naar de atmosferische druk bij de uitstroomopening. De drukafbouw is een functie van
de reologie grondbrij, het toerental van de avegaar en het debiet. De te beantwoorden
onderzoeksvraag luidt:

8. Hoe vindt de drukafbouw plaats over de lengte van de avegaar?

Figuur 6-7   Predictie benodigde koppel avegaar



Evaluatiefase A MQ2 december 1999
Botlekspoortunnel K300-W-018-01

Bouwdienst Rijkswaterstaat pagina 49

Hiervoor zijn predicties uitgevoerd in paragraaf 6.5 van K300 predicties stabiliteit,
mengselvorming en transport Botlekspoortunnel (Talmon et al, 1999). De te
beantwoorden onderzoeksvraag staat in relatie met de waterspanningen in de
graafkamer, zie paragraaf 6.3.

6.7.1 De avegaar
In de predicties is een model opgezet op basis van krachtenevenwicht, omdat dit aan de
basis ligt aan iedere stroming waarop uitwendige krachten uitgeoefend worden. Het
avegaarmodel is van toepassing op zowel ideaal rigid-plastic materiaal als een
spiraalvormige stroming van niet Newtonse vloeistoffen. Door de expansie van de lucht
in de grondbrij is de dichtheid van de grondbrij in de avegaar iets kleiner dan in de
graafkamer. In de predicties is dit effect meegenomen. Voor de berekende waarde van
de dichtheid is uitgegaan van de gemiddelde druk in de avegaar. Verder is er van
uitgegaan dat de reologie van de grond in de avegaar gelijk is aan die in de graafkamer.
Gebleken is dat tijdens de afvoer van de grondbrij veelvuldig gebruik wordt gemaakt
van de dikstofpompen.

6.7.2 Metingen versus predicties
Met de uitgangspunten uit paragraaf 6.2 zijn de waarden voorspeld die zijn
weergegeven in Tabel 6-17. Voor de volume lucht, water en zand ter plaatse van het
midden van de avegaar worden de waarden aangehouden die zijn gemeten met
monsternames in de graafkamer.
Tabel 6-17   Drukafbouw over de avegaar

Te meten waarde Predictie Meting Eenheid
gemiddelde absolute druk in avegaar 219,1 220 kPa
debiet avegaar 0,0918 0,029 m3/sec
volume lucht, midden avegaar 0,186 0,284 -
volume water, midden avegaar 0,348 0,294 -
volume zand, midden avegaar 0,466 0,553 -
porositeit, midden avegaar 0,534 0,511 -
virtuele kwaliteit grondbrij, midden
avegaar

0,652 ? -

gemiddelde stroomsnelheid in avegaar 0,128 0,14 m/s
slipsnelheid stroming t.o.v. bladtip (vslip) 0,65 ? m/s
drukval over avegaar (enkel reologie) 159,6 142 kPa
drukval over avegaar (incl. stijghoogte) 237,3 225 kPa
drukval over bladtip -1,2 ? kPa
absolute druk bij uittrede avegaar 100,4 142,5 kPa
koppel avegaar 23,4 49,40 kNm

• De gemiddelde absolute druk in de avegaar is de gemiddelde waarde van alle
gronddrukopnemers in de avegaar. Als wordt aangenomen dat de druk over de
avegaar gelijkmatig wordt afgebouwd kan de gemiddelde absolute druk in de
avegaar worden gelijkgesteld aan de gronddruk in het midden van de avegaar. De
gemiddelde waarde van alle drukopnemers in de avegaar geeft een waarde van 220
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kPa. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de COB opnemers 3 en 4 geen waarde
aangeven. Als de gemiddelde druk wordt genomen over de BTC opnemers dan
wordt een waarde van 226 kPa verkregen. Een gemiddelde absolute druk in de
avegaar van 220 kPa is daarom aannemelijk.

• Het debiet van de avegaar kan op vier methoden worden bepaald.
1. Door het bepalen van de volume ontgraven grond. De afgelegde weg is circa

1500mm en de diameter van het graafwiel is 9,755m. Met een diameter voor de
naaf van 2,0 meter geeft dat een volume ontgraven grond wordt van 107m3.

2. Verder kan het verschil worden genomen van het debiet afgevoerde slurry en het
debiet aangevoerde water. Er is circa 938 m3/uur slurry afgevoerd en circa 838
m3/uur water aangevoerd. Dat geeft dus een gemiddeld debiet afgegraven grond
van 100 m3/uur. De boorcyclus (status=2) duurde van 18:44 tot en met 19:48.
Dat geeft dus een volume ontgraven grond van circa 107 m3.

3. Het gemiddelde toerental van de avegaar was 13,04 rpm. Bij het maximale
toerental van 22,4 rpm wordt een debiet behaald van circa 500 m3/uur. Bij het
waargenomen toerental wordt dan verhoudingsgewijs een debiet van circa 291
m3/uur bepaald. Gezien de duur van de boorcyclus wordt de volume afgevoerde
grondbrij via de avegaar circa 310 m3.

4. Tijdens passage van ring 320 is de grondbrij volledig afgevoerd via de
dikstofpompen. Beide pompen hadden samen 1207+1838=3045 slagen gemaakt.
Per slag wordt, bij een volledige vullingsgraad, 86 liter verpompt. Dat geeft een
totaal verpompt volume grondbrij van circa 262 m3.

Als wordt vastgesteld dat de volume ontgraven grond zo rond de 110 m3 heeft
gelegen kan worden vastgesteld dat, los van de hoeveelheid toegevoegde schuim,
bij de avegaar en de dikstofpompen een vullingsgraad van respectievelijk 35% en
41% is gehaald.

• De volumes  korrels/water/lucht in de schroeftransporteur zijn niet bepaald. Hiervoor
zijn de waarden aangenomen zoals die zijn waargenomen bij de monsternames van
de grondbrij in de graafkamer.

• Doordat tijdens passage van meetkruis 2 geen gebruik is gemaakt van de
transportband wordt de druk genomen van de laatste opnemer in de avegaar. De
drukval over de avegaar (enkel reologie) wordt hiermee gelijkgesteld aan het in
rekening gebrachte drukverschil bij de volumebalans in paragraaf 6.7.2, ofwel circa
225 kPa. Echter de gemeten waarden meten inclusief de opvoerhoogte. De
gevonden waarde moet nog worden gecorrigeerd met de dichtheid van de grondbrij
en de opvoerhoogte. Ofwel 1532 kg/m3 maal 5,5 meter geeft met de zwaartekracht
een extra drukverschil van circa 83 kPa. Dus een totaal drukverschil van circa 142
kPa.

• Het drukverschil over de avegaar inclusief de plaatshoogte wordt gelijkgesteld aan
het drukverschil (enkel reologie). De gemeten waarde is namelijk inclusief het
drukverschil ten gevolge van de dichtheid en de opvoerhoogte,ofwel circa 225 kPa

• De drukval over de bladtip kan eventueel worden bepaald aan de hand van
fluctuaties in de gronddruk als een schoep van de avegaar passeert. Aangezien de
meetfrequentie te laag is ten opzichte van het toerental van de avegaar kan hierover
geen uitspraak worden gedaan.

Bij de predicties wordt uitgegaan van een kleinere dichtheid van de grondbrij in de
avegaar dan in de graafkamer. Dit komt door de expansie van de lucht in de
graafkamer. Dit effect is in de metingen niet meegenomen omdat de dichtheid van de
grondbrij in de avegaar is gelijkgesteld aan die in de graafkamer.
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De gemiddelde absolute druk en de gemeten drukval over de avegaar komen aardig
overeen met de voorspelde waarden. Dit komt waarschijnlijk doordat het toerental van
de avegaar (13,04 rpm) redelijk overeenkomt met de voorspelde waarde van 13,77
rpm. In de predicties wordt er echter vanuit gegaan dat de avegaar de druk afbouwt
naar atmosferische druk. Dat is echter tijdens passage van meetkruis 2 niet gebeurd.
Verder is de zwichtspanning van de grondbrij tijdens metingen vele malen hoger dan de
waarde vanuit de predicties. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de gemeten waarde
voor de schuifsterkte cu waarschijnlijk niet correct is.

6.7.3 Beantwoording onderzoeksvraag
8. Hoe vindt de drukafbouw plaats over de lengte van de avegaar? De voorspelde

waarden komen goed overeen met de gemeten waarden. Om echter een uitspraak
te doen over de drukafbouw over de avegaar zal de drukgradient over de lengte van
de avegaar moeten worden uitgezet. Echter zijn de locaties van de gronddrukmeters
niet bekend. Verder gaven de COB drukopnemers 3 en 4 tijdens passage van
meetkruis 2 geen waarde aan.

6.8 Onderzoeksvraag Geotechniek
Doordat de tunnelboormachine zich een weg graaft door de grond ontstaat er voor het
boorfront een wateroverspanning. De machine duwt als het ware het water voor zich
uit. De te beantwoorden onderzoeksvraag luidt:

9. In hoeverre treden waterspanningsveranderingen op voor het boorfront?

Hiervoor zijn predicties uitgevoerd in paragraaf 5.4.1 en in figuur 5.2 van K300
predicties stabiliteit, mengselvorming en transport Botlekspoortunnel (Talmon et al,
1999).

6.8.1 Waterspanningen
In de predicties  is de benodigde steundruk voor een stabiel boorfront in eerste instantie
berekend met de door de COB-commissie L520 ontwikkelde spreadsheet. Aangezien de
TBM bij alle meetkruisen hoofdzakelijk door zand boort, ontstaat er voor de tunnel uit
een wateroverspanning, zoals gemeten tijdens het boren van de Tweede
Heinenoordtunnel. Uit de K100 evaluatie blijkt de gebruikte formule een goede
beschrijving te geven van de waterspanningen voor het boorfront. De
wateroverspanning is van invloed op de stabiliteit. Deze invloed wordt afgeschat door
in de predicties gebruik te maken van een door GeoDelft ontwikkeld model wat is
geschreven in het kader van de 1e orde evaluatie voor K100. In het model zijn een
aantal vereenvoudigingen toegepast. Het model is ontwikkeld voor een homogene laag
grond en hierdoor kan de gelaagdheid van de grond niet in rekening worden gebracht.
Het geologisch langsprofiel laat echter zien dat meetkruis 2 zich in een sterk gelaagde
grondsoort bevind, namelijk laag 17 en 18A.
Het model van GeoDelft berekent de minimale steundruk met en zonder
wateroverspanning. Door nu de parameters zodanig aan te passen dat de steundruk
volgens het GeoDelft model zonder wateroverspanning, gelijk is aan de steundruk uit
de L520 spreadsheet, kan de wateroverspanning in rekening worden gebracht.
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6.8.2 Metingen versus predicties
De verwachte wateroverspanning is weergegeven in figuur 5.2 van K300 predicties
stabiliteit, mengselvorming en transport Botlekspoortunnel (Talmon et al, 1999). Bij de
predicties van de wateroverspanning voor het boorfront is uitgegaan van de waarden
tijdens het boorproces zoals in onderstaande tabel is aangegeven.
Tabel 6-18   Verloop waterspanningen boorfront

Te meten waarde Predictie Meting Eenheid
graafsnelheid TBM 60 29  5 mm/min
rotatiesnelheid snijrad 1 1,72 rpm

In figuur 5.2 van K300 predicties stabiliteit, mengselvorming en transport
Botlekspoortunnel is de waterspanning uitgezet tegen de afstand voor het boorfront
(Talmon et al, 1999). De gemeten waarden van de waterspanningsmeters die zijn
‘opgevreten’ door de TBM moeten nog worden ontvangen.

6.8.3 Beantwoording onderzoeksvraag
9. In hoeverre treden waterspanningsveranderingen op voor het boorfront? Hierover

kan nog geen uitspraak worden gedaan aangezien de benodigde data niet in het
bezit is van de evaluatiecommissie. Verder wordt afgevraagd of deze
onderzoeksvraag niet bij de deelcommissie Geotechniek thuis hoort.

5 De gemeten waarde voor de graafsnelheid TBM was circa 28,8 mm per minuut, ofwel 0,48 mm per
seconde.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

7.1 Metingen
Vanuit de metingen blijkt dat de volgende parameters geen signaal afgeven:
• berekende waarde dichtheid slurry afvoer na slurryfierbox;
• berekende waarde voor de massa afgegraven grond;
• toerental, zuig- en persdruk van pomp P2.2, afvoer slurry;
• COB gronddrukmeters 3 en 4 op de avegaar.

Verder blijkt dat de COB waterspanningsmeter onderin de graafkamer niet betrouwbare
gegevens aflevert. De verschillen met de gronddrukmeter die ongeveer op dezelfde
hoogte is gemonteerd blijken circa 2 bar te zijn.

Verder worden de volgende gegevens gemist:
• de beschrijving van de meetopnemers (deel 2 van K300-W-011);
• De gebruikte formules die achter de berekende waarden zitten in de parameterlijst,

gedacht wordt aan koppels, krachten, FIR en dichtheid grondbrij;
• de resultaten van de waterspanningsmeters voor het boorfront.

7.2 Evaluaties
Vanuit de evaluaties blijkt dat de dichtheid en de zwichtspanning van de grondbrij een
grote invloed hebben op de uitslag van de metingen. Beide parameters zijn gemeten
tijdens de monstername en vinproef en onbetrouwbaar gebleken. Bij het beantwoorden
van de onderzoeksvragen kwam naar voren dat de onbetrouwbaarheid heeft geleid tot
grote afwijkingen ten opzichte van de waarden vanuit de predicties.

Naast de mechanische eigenschappen van de  grondbrij heeft de FIR een grote invloed
gehad. Deze waarde heeft eveneens invloed op de dichtheid en de zwichtspanning van
de grondbrij. Doordat de FIR een berekende waarde betreft is de niet geheel duidelijk of
de omrekening goed gebeurd.

Tevens wordt afgevraagd of de berekening van de dichtheid van de grondbrij wel
correct gebeurd. De berekende waarde van de dichtheid aan de hand van
gronddrukmeters 1 en 4 week namelijk vrij fors af van de gemeten waarde met behulp
van de monstername. Aangezien de waarden voor de zwichtspanning en porositeit niet
betrouwbaar zijn wordt afgevraagd of de dichtheidmetingen wel representatief zijn.
Kleine fluctuaties in het drukverschil tussen de gronddrukopnemers 1 en 4 leidt tot
fluctuaties in de berekende dichtheid van de grondbrij in de graafkamer. Met deze
berekende waarde zal voorzichtig moeten worden omgegaan.

In dit stadium wordt nog oordeel gegeven over de in de predicties gebruikte modellen.
Er is nu 1 meetkruis gepasseerd en het wordt nog te vroeg geacht om nu een waarde
oordeel te geven.
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7.3 Conclusie
In dit rapport is antwoord gegeven op een aantal onderzoeksvragen die zijn gesteld
vanuit de aspecten mengselvorming en boorfrontstabiliteit. Hieronder zijn puntsgewijs
de onderzoeksvragen vermeld met de antwoorden.
1. Hoe is de verdeling van de druk in de graafkamer tijdens het boorproces in de

verschillende grondlagen? Vanuit de gronddrukmetingen is goed te zien dat de
gronddruk in de graafkamer naar beneden toe toeneemt. Er zijn geen variaties in de
drukgradient over het boorfront waar te nemen. Verder is op dit moment niet te
zeggen wat de invloed is van de verschillende grondlagen op de gronddrukken in de
graafkamer.

2. Hoe is de verdeling van de waterspanningen in de graafkamer? De verdeling van de
waterspanning is niet goed te bepalen aangezien de onderste COB
waterspanningsmeter waarschijnlijk niet correct werkte. De gemeten waarde wijkt
namelijk bijna 2 bar af van de gronddruk op bijna dezelfde locatie. Verder valt de
gemeten waarde buiten de maximale steundruk waarbij kan worden geboord. Een
correlatie van de diepteligging van de TBM met de waterspanningsmeters voor het
boorfront kan niet worden uitgevoerd, omdat de benodigde gegevens hiervoor
ontbreken.

3. In hoeverre is er werkelijk sprake van een grondbrij in de graafkamer? Bij iedere
variatie in de gronddruk valt waar te nemen dat alle gronddrukmeters deze
fluctuaties vrij nauwkeurig volgen. Hieruit valt op te maken dat er sprake moet zijn
van een vrij vloeibare grondbrij met een hydrostatisch verloop van de druk. Bij
verwaarlozing van de korrelspanning zal dit betekenen dat er sprake is van een
homogene verdeling van de dichtheid.

4. Wat is gesteldheid van de grondbrij? Tijdens passage van meetkruis 2 is gebruik
gemaakt van een FIR van circa 58%. De FIR is echter een berekende waarde van de
momentane waarden. Bij de momentane waarden zijn veel fluctuaties waar te
nemen. Door een vrij hoge FIR ontstaat waarschijnlijk een vrij vloeibaar medium met
een gemiddelde dichtheid van 1290 kg/m3. Bij de berekende waarde van de
dichtheid worden echter nog enige vraagtekens geplaatst. De gemeten dichtheid aan
de hand van monsternames wijkt namelijk vrij veel af van de berekende dichtheid
aan de hand van gronddrukmeters 1 en 4 op de duikwand.

 Verder wordt geconcludeerd dat de mengstaven in de graafkamer een geringe
bijdrage leveren met betrekking tot de menging van de grondbrij.

5. Hoe is de verhouding korrels, water en lucht in de graafkamer? Dit is na te gaan via
de monsters die zijn genomen in de graafkamer. De voorspelde waarden komen
aardig overeen met de gemeten waarden vanuit de monsternames. Echter is in Tabel
6-8 weergegeven dat een groter volume korrels waargenomen, een kleiner volume
water en een groter volume lucht. De waarden vanuit de monstername zijn echter
niet betrouwbaar (Grote, 1999) Doordat een groter korrelvolume is waargenomen is
tevens te verklaren waarom de drukverschillen ten gevolge van extrusie en
squeezing groter zijn dan is voorspeld (zie paragraaf 6.3.2). Doordat een kleiner
volume water is waargenomen is eveneens te verklaren waarom de predicties een
grotere waterspanning aangaven dan is gemeten via de COB waterspanningsmeters.

6. Welk vermogen (koppel) is vereist voor het draaien van het snijrad? In de predicties
is een waarde van 1021 kNm voorspeld terwijl een waarde van 5130 kNm is
gemeten. De oorzaken worden gezocht in de opbouw van het koppel waarbij een
aantal zaken in de predicties niet is meegenomen. Verder is een groter drukverschil
geconstateerd ten gevolge van extrusie en squeezing.
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7. Hoe is de invloed van de instellingen van de avegaar en de voortgang van de TBM
op de drukken bij het boorfront? Het model komt niet overeen met de gemeten
waarden. Getwijfeld wordt aan de gemeten waarde voor de zwichtspanning τy die is
gelijkgesteld aan de schuifsterkte cu. Verder is de grondbrij na de avegaar afgevoerd
met behulp van dikstofpompen en niet met de transportband. Dit kan mede hebben
bijgedragen aan het niet overeenkomen van de gemeten waarden met de modellen.

8. Hoe vindt de drukafbouw plaats over de lengte van de avegaar? De voorspelde
waarden komen goed overeen met de gemeten waarden. Om echter een uitspraak
te doen over de drukafbouw over de avegaar zal de drukgradient over de lengte van
de avegaar moeten worden uitgezet. Echter zijn de locaties van de gronddrukmeters
niet bekend. Verder gaven de COB drukopnemers 3 en 4 tijdens passage van
meetkruis 2 geen waarde aan.

9. In hoeverre treden waterspanningsveranderingen op voor het boorfront? Hierover
kan nog geen uitspraak worden gedaan aangezien de benodigde data niet in het
bezit is van de evaluatiecommissie. Verder wordt afgevraagd of deze
onderzoeksvraag niet bij de deelcommissie Geotechniek thuis hoort.

7.4 Aanbevelingen
Naar aanleiding van de evaluatie worden de volgende aanbevelingen gedaan.
• Na evaluatie van meetkruis 2 blijkt dat de predicties stabiliteit, mengselvorming en

transport weinig houvast bieden ter beantwoording van de onderzoeksvragen. De
verbinding tussen de theorie en de gemeten waarden in de praktijk is daardoor erg
moeilijk en vergt veel creativiteit. Met name de interactie van de predicties met de
gestelde onderzoeksvragen is niet altijd even duidelijk. Aanbevolen wordt om met
diegenen die de predicties hebben uitgevoerd rond de tafel te gaan zitten om een
duidelijke vertaalslag te maken naar de praktijk.

• De opnemers die geen signaal afgaven tijdens passage van meetkruis 2 vervangen of
repareren.

• Bekijken of de bepaling van de dichtheid met behulp van gronddrukopnemers op de
duikwand anders kan worden opgezet.

• Een Absenkung in de graafkamer kan worden gebruikt om de drukopnemers op de
duikwand te ‘kalibreren’.

• 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST

Woord Verklaring
Avegaar Schroefvormige vijzel die zorgt voor de afvoer van de

grondbrij.
Bentonietsuspensie Emulsie van fijn verdeelde bentoniet met water.
Boorproces Het proces waarbij de tunnelboormachine met boren

bezig is, status=2.
BTC-Botlek Boortunnel Combinatie Botlekspoortunnel. Een

combinatie van verschillende aannemers die voor de
uitvoering van de Botlekspoortunnel zorg draagt.

Couettestroming afschuif stroming in het materiaal
Consistentie Samenhang van het materiaal
Dikstofpompen Plunjerpompen aan de zijkant van de avegaar. Deze

zorgen voor de afvoer van de grondbrij als dat niet via de
transportband kan gebeuren.

Elongatie Verlenging van het materiaal
ETAC Een twee componenten grout wat als proef is toegepast

ter vervanging van de mortel die gebruikt wordt bij de
staartspleetinjectie.

Expansion ratio zie FIR.
Extrusie Het duwen van een grondbrij door de gaten van een

stilstaand graafwiel.
FIR De Foam Injection Ratio (FIR) is de verhouding van de

hoeveelheid geïnjecteerde schuim t.o.v. de volume
ontgraven grond.

FER De Foam Expansion Ratio (FER) is verhouding van het
volume lucht t.o.v. het volume schuimvloeistof. Dit wordt
ook wel de expansion ratio genoemd.

Graafkamer De ruimte voor de duikwand. In deze ruimte bevindt zich
het graafwiel.

Graafwiel Een ronddraaiend wiel met spaken aan het boorfront die
de grond losmaakt uit zijn oorspronkelijke samenhang.

Graafwielzone De ruimte waarbinnen zich het graafwiel bevindt.
Grondbrij Mengsel van grond en schuim.
Grout Zie mortel.
Herrenknecht Fabrikant en leverancier van de tunnelboormachine.
Mantel Zie schild.
Mengkamer De ruimte tussen de achterzijde van het graafwiel en de

duikwand. Hier bevinden zich de mengarmen die de
grond en schuim mengen tot een grondbrij.

Mortel Cementachtige substantie wat tussen het geboorde gat
en de geplaatste tunnelsegmenten wordt geïnjecteerd.
Deze handeling wordt grouten genoemd.

Ringbouwproces Het proces waarbij de tunnelboormachine segmenten aan
het plaatsten is voor een tunnelring, status=5.

Schild Het stalen omhulsel van de tunnelboormachine.
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Slurry Doordat de grondbrij in de slurryfierbox wordt vermengt
met water ontstaat een vloeibaar medium; slurry.

Snijrad Zie graafwiel
Squeezing Het wegpersen van een grondbrij tussen twee platen.
Reologie Stevigheid
TBM Afkorting wat staat de tunnelboormachine.
Voortstuwkracht De krachten waarmee de TBM zich met behulp van de

hoofdvijzels afzet tegen de reeds gerealiseerde
tunnelring.
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SYMBOLENLIJST

Symbool Verklaring Eenheid
Dfront Diameter boorfront m
Dstf Diameter mengstaven m
K (reologie) ? Pa ns

Lstf Lengte mengstaven m
T Koppel kNm

cu schuifsterkte kPa
hsnij stroomlengte van de grondbrij door het graafwiel m
hspleet spleethoogte m
hstf Onderlinge afstand mengstaven m
n (reologie) ? -
pin druk ingang avegaar kPa
puit druk uitgang avegaar kPa
r expansie schuim -
vslip slipsnelheid over de bladtip m/s
vt graafsnelheid tunnelboormachine mm/min
y fractie gesloten boorfront -

Δpextrusie drukverschil ten gevolge van stroming van de grondbrij
door het snijrad

kPa

Δpsqueezing drukverschil ten gevolge van het wegpersen van de
grondbrij tussen twee platen

kPa

ρ dichtheid kg/m3

τy zwichtspanning kPa
ω draaisnelheid rad/s
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Bijlage A  LOCATIE BOTLEKSPOORTUNNEL
Postadres Bezoekadres
Botlekspoortunnel
BTC-Botlek v.o.f.
Postbus 524
3190 AL Hoogvliet
tel : 010 - 263.09.55
fax : 010 - 263.09.56

Botlekspoortunnel
Stafkeet BTC-Botlek v.o.f.
Oude Maaspad 1
3197 KJ Botlek Rotterdam
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Bijlage B  OVERZICHT MORTELSYSTEEM

Bron:   BTC Studiedienst.
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Bijlage C  OVERZICHT GRONDDRUKOPNEMERS DUIKWAND

Bron:   Herrenknecht GmbH, Schwanau
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Bijlage D  OVERZICHT COB MEETOPNEMERS TBM

Bron:   Herrenknecht GmbH, Schwanau
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Bijlage E  OVERZICHT AVEGAAR

Bron:   Herrenknecht GmbH, Schwanau



Evaluatiefase A MQ2 december 1999
Botlekspoortunnel K300-W-018-01

Bouwdienst Rijkswaterstaat pagina 65

Bijlage F  OVERZICHT GROEPEN HOOFDVIJZELS

 Bron:   Herrenknecht GmbH, Schwanau
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Bijlage G  OVERZICHT RELEVANTE PROCESGEGEVENS
Voor de evaluaties wordt door BTC en NS-RIB digitale data en procesgegevens
beschikbaar gesteld. De digitale data wordt per CD-ROM aangeleverd, de
procesgegevens in de vorm van de volgende documenten:
• Vortriebsprotokollen;
• dagrapporten;
• ringformulieren;
Ploegrapporten worden niet ter beschikking gesteld.

Met behulp van bovenstaande documenten zal het inwinnen van de niet-digitale
gegevens worden bewerkstelligd (gebruik overcutter, gebruik dikstoffpompen,
oorzaken van stilstand, nulpuntsafwijkingen instrumentaria, e.d.). Bevindingen
betreffende meetkruis 2 zijn weergegeven in onderstaand overzicht.

EVALUATIE DAGRAPPORTEN VAN RING 302 T/M 343

Ringen Conditie
boorfront

Grondbrij Grond-
afvoer

Mortel-
injectie

Over-
cutter

Schade/
afwijkingen

Bijzonderheden

Van Tot

302 308 X 1,4 X Aandrukkracht hoofdvijzels licht gestegen naar 38.800 kN
Filter van het koelwater systeem uit bedrijf,
door reparatie 4 uur verloren in dagploeg.

308 315 X X 1,1-1,7 X X 0mm Bij het aanbrengen van sluitsteen 313 was de hoofdvijzel
 nog niet geheel terug in de zitting, dit alles heeft 1 uur
vertraging opgeleverd.

Dichtheid in de Abbaukammer  na voortgang zeer
gering, echter na aanvang 13-17 kN/m3
Pleistoceen zand in Abbauraum

Mortel gestopt (ETAC), Slang Dikstofpomp geplaatst.
Verdubbeling van de aandrijfkrachten aan rechterzijde.
(groep B) en linkerzijde (groep F) verschil 140 bar
De voortstuwkrachten zijn met +/- 40.000kN in relatie tot
aandrukkrachten van ca. 9000kN zeer hoog.

315 323 X 1,2 - 1,4 X X 0mm Schuim toegevoegd na plaatsing ring 317.
ETAC drukpomp uitgevallen bij plaatsing van ring 318
hierdoor tijdelijk verder gegaan met 1 leiding.
Ring 320 is per vergissing zonder ETAC aandrukopening
aangebracht. De fout is na voorbereiding van ring 321
ontdekt en gecorrigeerd.
Bij ring 317 valt de steundruk van 2,3 bar naar 1,55 bar

323 329 X X X 1,2 X X 0mm Segment Plaatsing ring 325 onderbroken om beschadigd
A4 besch. segment 324/A4 te verwisselen.
vervangen Problemen bij inbouw ring 325, doordat de voeg van

sohlsegmentes 18mm open blijft steken.
Aandrijving zonder mantelsmering doordat Bentonietpomp
defect is; hierdoor hoofdvijzelkracht opgelopen tot 5.000kN.
Bij ring 329 de VMT is uitgevallen cq verstoord.
Laatste ETAC (328) gebruikt bij boren ring 330
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329 331 X 0,12 X 1,2,4,5 0mm Aandr. druk Het spoelen v/d lisenen duurt zeer lang voordat ring 330 wordt
geplaatst.

 te hoog Aanvang plaatsing ring 331 is om 22.30 uur.
Hoofdvijzelkrachten stijgen tot 44.700 kN.
Storing van Hoofdvijzels (eventueel Hydraulische pomp,
geen elektrisch probleem) hierdoor 2 uur stilstand.
Nadat de onderbreking zijn de hoofdvijzelkrachten zeer
hoog; snijradvijzelkrachten en draaimoment zeer gering.
Na reparatie van de mantelwrijving ring 332,
voortgang 10 mm/min
Hoofdvijzelkracht 43.500 kN
Moment snijrad = 4200 kNm
Snijradvijzelkracht 5700 kN

331 336 X X X 1,1 - 1,5 X 1,2,4,5 0 Langsscheuren onveranderd.
Hoofdvijzelkrachten blijven onverminderd hoog 45000 kN
Snijradvijzel-krachten zijn +/- 10.000 kN en
moment snijrad toegenomen tot 12.000 MNm.
Geen mantelsmering bij ring 331
Oliedruk hoofdvijzels variërend van 320 naar 330 bar
Schildmantelsmering na de ringen 332 en 333.
Volgens BTC zijn de hoge aandrijkrachten het gevolg van
klevingen van ETAC Mortel achtergebleven in de
Schildmantelwand.

336 336 1,3 Geen werkzaamheden i.v.m.;
Delen van de Afzetconstructie en drukvingers gedemon.
Op de TBM een nieuwe Koelwaterpomp geïnstalleerd.

336 Verwijd. Demontage blindringen.
Verwijderen van mortelpomp in de schacht
vanaf hier wordt met mortelwagons gereden.

336 336 X X 1,4 X 1,2,4,5 Demontage blindringen beëindigd.
Geen schade aan ring 336 na boren ring 337
TBM:- Reparatie dikstofpomp
              - Aanpassingen voor rondpompen van mortel
                van wagon naar mortelbuffer op VW1
              - ETAC leidingen zijn verwijderd
              - Stilstand van 01.30 uur tot 03.40 vanwege
                  lekkage hydrauliek. Einde boren om 05.30 uur
voortgang 5-15 mm/min
Hoofdvijzelkracht 42.000-46.000 kN
Moment snijrad = 6-8 MNm
Snijradvijzelkracht 9.000 kN

336 343 X 1,4 X 1,2,
4,5

0 Langs- In schildstaart is een gat geboord. Buiten het schild bevind
zich geen mortel.

scheuren
Vertragingen tijdens boren i.v.m. tekort schuimvloeistof
Linker Dikstoffpomp kapot
4 uur stilstand wegens storing aan vijzelgroep A.
voortgang 20-30 mm/min
Hoofdvijzelkracht 42.000-46.000 kN
Moment snijrad = 8-10 MNm
Snijradvijzelkracht 9.000 kN
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Bijlage H  DAGRAPPORT RING 320
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Bijlage I  UITLEG GRAFIEKEN
In totaal worden per ring 36 grafieken gegenereerd. De belangrijkste grafieken worden
hieronder vermeld en zijn terug te vinden in bijlage J voor de momentane waarden en
in bijlage K voor de gemiddelde waarden. Het weergegeven getal bij het kopje
opnemers komt overeen met nummer in de parameterlijst uit bijlage L.

Grafiek 7.
functie : weergave van de ingevoerde en berekende waarde van de

FIR.
parameters : x-as : tijd in uren en minuten [hh:mm]

y-as : ingevoerde waarde FIR door boormeester [%]
berekende waarde FIR [%]

predictie : consistentie van het mengsel
instantie : BTC
opnemers : 120 (ANS15FIR); ingevoerde waarde FIR

121 (ANE15FIR); berekende waarde FIR
omrekening : -
relatie : De berekende waarde van de FIR is van invloed op de

viscositeit en de dichtheid van de grondbrij.

Grafiek 11.
functie : weergave van het toerental en het koppel van het snijrad
parameters : x-as : tijd in uren en minuten [hh:mm]

y-as : toerental snijrad [rpm]
koppel snijrad [MNm]

predicties : invloed wijze van mengen op consistentie mengsel
rotatieweerstand van het snijrad

instantie : BTC
opnemers : 6 (NE00); toerental avegaar

101 (ME00); koppel avegaar
omrekening : koppel snijrad a.d.v. oliedruk hydraulische motoren
relatie : snijkrachten, voortgangssnelheid

Grafiek 14a.
functie : weergave van de gronddrukopnemers en de COB

waterspanningsmeters (zie ook tekening in bijlage C en D)
parameters : x-as : tijd in uren en minuten [hh:mm]

y-as : HK gronddruk [bar]
COB waterspanning [bar]

predicties : weerstand stroming door snijrad
weerstand stroming door mengkamer

instantie : BTC / COB
opnemers : 33 (PE2801), 35 (PE2803) en 37 (PE2805);

gronddrukopnemers 1, 3 en 5 op de duikwand
5 (PETWO), 8 (PETWM) en 9 (PETWU) COB waterspanning
boven, midden en onder.

omrekening : -
relatie : krachten werkend op de TBM
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Grafiek 15.
functie : toerental en het koppel van de avegaar
parameters : x-as : tijd in uren en minuten [hh:mm]

y-as : toerental avegaar [rpm]
koppel avegaar [kNm]

predicties : invloed wijze van mengen op consistentie mengsel
drukverloop in de avegaar

instantie : BTC
opnemers : 24 (NE13); toerental avegaar

100 (ME13); koppel avegaar
omrekening : koppel avegaar a.d.v. oliedruk hydraulische motoren
relatie : drukafbouw in de avegaar,

Grafiek 16.
functie : drukverloop over de avegaar (zie ook tekening in bijlage D)
parameters : x-as : tijd in uren en minuten [hh:mm]

y-as : COB drukmeting avegaar [bar]
HK drukmeting avegaar[bar]

predicties : drukverloop over de avegaar
instantie : BTC / COB
opnemers : 57 (PE13M), 58 (PE13H) en 117 (PE13V); HK drukmeting

midden, achterin en voorin avegaar
28 (PFS1), 29 (PFS2), 31 (PFS3), 32 (PFS4) en 116 (PFS5);
COB drukmeting 1, 2, 3, 4 en 5 avegaar

omrekening : -
relatie : -

Grafiek 20.
functie : debiet water aanvoer en het debiet slurryafvoer.
parameters : x-as : tijd in uren en minuten [hh:mm]

y-as : debiet slurryafvoer [m3/uur]
debiet wateraanvoer [m3/uur]

predicties : verwachte dichtheden
drukverloop over de avegaar

instantie : BTC
opnemers : 46 (QE21), debiet wateraanvoer

45 (QE22), debiet slurryafvoer
omrekening : -
relatie : -
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Grafiek 29.
functie : hoofdvijzelkrachten, de snijradvijzelkrachten en de

sleepkracht volgwagens (zie ook tekening in bijlage E)
parameters : x-as : tijd in uren en minuten [hh:mm]

y-as : voortstuwkrachten hoofdvijzels [kN]
aandrukkrachten snijradvijzels [kN]
sleepkracht volgwagens [kN]

predicties : Krachtenbalans
instantie : BTC
opnemers : 98 (FE07); voortstuwkracht hoofdvijzels

99 (FE01); aandrukkracht snijradvijzels
115 (FE00); sleepkracht volgwagens

omrekening : -
relatie : mantelwrijving.

Grafiek 32.
functie : koppel snijrad uitgezet tegen het toerental
parameters : x-as : toerental snijrad [rpm]

y-as : koppel snijrad [MNm]
predicties : -
instantie : BTC
opnemers : 6 (NE00); toerental snijrad

101 (ME00); koppel snijrad
omrekening : -
relatie : vermogen

Grafiek 33.
functie : koppel avegaar uitgezet tegen het toerental
parameters : x-as : toerental avegaar [rpm]

y-as : koppel avegaar [kNm]
predicties : -
instantie : BTC
opnemers : 24 (NE13); toerental avegaar

100 (ME13); koppel avegaar
omrekening : -
relatie : vermogen

Grafiek 33.
functie : voortstuwkracht hoofdvijzels uitgezet tegen de graafsnelheid
parameters : x-as : graafsnelheid TBM [mm/min]

y-as : voortstuwkracht hoofdvijzels [kN]
predicties : -
instantie : BTC
opnemers : 97 (VETBM); graafsnelheid TBM

98 (FE07); voortstuwkracht hoofdvijzels
omrekening : -
relatie : vermogen
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Bijlage J  GRAFIEKEN MOMENTANE WAARDEN RING 320
FOAM INJECTION RATIO
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GRAAFSNELHEID, TOERENTAL EN KOPPEL GRAAFWIEL
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GRONDDRUK EN COB WATERSPANNING DUIKWAND
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TOERENTAL EN KOPPEL AVEGAAR
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DRUKMETINGEN AVEGAAR
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DEBIET WATERAANVOER EN SLURRYAFVOER
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VIJZEL- EN SLEEPKRACHTEN
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KOPPEL VERSUS TOERENTAL GRAAFWIEL
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KOPPEL VERSUS TOERENTAL AVEGAAR
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VOORTSTUWKRACHT VERSUS GRAAFSNELHEID TBM
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DRUKGRADIENT GRONDDRUKMETERS DUIKWAND
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Bijlage K  GRAFIEKEN GEMIDDELDE WAARDEN MEETKRUIS 2
FOAM INJECTION RATIO
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GRAAFSNELHEID, TOERENTAL EN KOPPEL GRAAFWIEL
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GRONDDRUK EN COB WATERSPANNING DUIKWAND



Evaluatiefase A MQ2 december 1999
Botlekspoortunnel K300-W-018-01

Bouwdienst Rijkswaterstaat pagina 86

TOERENTAL EN KOPPEL AVEGAAR
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DRUKMETINGEN AVEGAAR
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DEBIET WATERAANVOER EN SLURRYAFVOER
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VIJZEL- EN SLEEPKRACHTEN



Evaluatiefase A MQ2 december 1999
Botlekspoortunnel K300-W-018-01

Bouwdienst Rijkswaterstaat pagina 90

KOPPEL VERSUS TOERENTAL GRAAFWIEL
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KOPPEL VERSUS TOERENTAL AVEGAAR
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VOORTSTUWKRACHT VERSUS GRAAFSNELHEID TBM
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Bijlage L  PARAMETERLIJST
Onderstaande parameterlijst is deels gehaald uit rapport K300-W-011 (Grote, 1999).
De ASCII datafiles, waarin de gegevens per gebouwde tunnelring worden opgeslagen,
hebben een vaste indeling in kolommen. Op de eerste regel wordt per kolom de
codering van het signaal opgegeven waarna in iedere opvolgende regel de waarde
hiervan per tijdseenheid staat geregistreerd. In onderstaande tabel is aangegeven welke
gegevens in de digitale files worden opgeslagen. De betekenis van de kolommen is:
1. volgnummer gemiddelde waarden;
2. gemiddelde waarde bepaald tijdens boorcyclus (b) of de hele cyclus (h);
3. volgnummer momentane waarden;
4. Duitse betekenis van de  parameter;
5. gebruikte afkorting van de kolomnaam;
6. aangeleverde eenheid;
7. Nederlandse vertaling;
8. omrekenwaarde naar SI-eenheid;
9. de SI-eenheid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nr.
mit

b/
h

Nr.
mom

SIG_BEZ SIG_KURZ EINHEIT Verklaring omreken
waarde

SI

x - 1 Datum DATE o.E. datum in dd-mm-jj - -
x - 2 Zeit TIME o.E. tijd in uu-mm-ss - -
1 - x Datum Start DATE_ST o.E. Start datum - -
2 - x Zeit Start TIME_ST o.E. Start tijd - -
3 - x Datum Ende DATE_EN o.E. Einde datum - -
4 - x Zeit Ende TIME_EN o.E. Einde tijd - -
5 - 3 Ring Nr. RING_NR o.E. in één datafile moet dit hetzelfde zijn - -
6 - x Gesamzeit TIME_ALL o.E. Totaal tijd per ring - -
7 - x Zeit Vortrieb TIME_VOR o.E. Tijd boorproces - -
8 - x Zeit Ringbau TIME_RING o.E. Tijd ringbouwproces - -
9 - x Zeit Stillstand TIME_STILL o.E. Tijd stilstand - -
10 b 5 COB Wasserspannung

Abbauraum oben
P_ETW_O bar Meet de waterspanning bovenin de

graafkamer.
x 100 kPa

11 b 6 Drehzahl Schneidrad N_E00 rpm Toerental snijrad x 60/2π rad/s
12 b 7 Arbeitsdruck Schneidrad P_E00 bar Oliedruk hydromotoren snijrad.

Omrekening naar koppel (nr. 101)
x 100 kPa

13 h 8 COB Wasserspannung
Abbauraum mitte

P_ETW_M bar Meet de waterspanning in de graafkamer
op de as van de TBM (zie nr.5)

x 100 kPa

14 h 9 COB Wasserspannung
Abbauraum unten

P_ETW_U bar Meet de waterspanning onderin de
graafkamer naast de avegaar (zie nr.5)

x 100 kPa

15 b 10 SRV A Druck Bodenseite P_E01AK bar Oliedruk snijradvijzel A bodemzijde. x 100 kPa
16 b 11 SRV A Druck Stangenseite P_E01AS bar Oliedruk snijradvijzel A stangzijde x 100 kPa
17 b 12 SRV B Druck Bodenseite P_E01BK bar Oliedruk snijradvijzel B bodemzijde x 100 kPa
18 b 13 SRV B Druck Stangenseite P_E01BS bar Oliedruk snijradvijzel B stangzijde x 100 kPa
19 b 14 SRV C Druck Bodenseite P_E01CK bar Oliedruk snijradvijzel C bodemzijde x 100 kPa
20 b 15 SRV C Druck Stangenseite P_E0CS bar Oliedruk snijradvijzel C stangzijde

De 3 snijradvijzels kunnen twee kanten op
kracht leveren vandaar dat de druk aan
weerszijde van de zuiger wordt
weergegeven. Uit de nr's 10 t/m 15 kan
de 'anpresskraft' worden berekend (99)

x 100 kPa
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nr.
mit

b/
h

Nr.
mom

SIG_BEZ SIG_KURZ EINHEIT Verklaring omreken
waarde

SI

21 b 16 VTP Sammeldruck P_G07 bar Totaaldruk op de hoofdvijzels (gemeten
waarde).

x 100 kPa

22 b 17 Vortrieb Gr.A Kolben P_E07GRA bar Oliedruk hoofdvijzels groep A (4
vijzelparen)

x 100 kPa

23 b 18 Vortrieb Gr.B Kolben P_E07GRB bar Oliedruk hoofdvijzels groep B (4
vijzelparen)

x 100 kPa

24 b 19 Vortrieb Gr.C Kolben P_E07GRC bar Oliedruk hoofdvijzels groep C (4
vijzelparen)

x 100 kPa

25 b 20 Vortrieb Gr.D Kolben P_E07GRD bar Oliedruk hoofdvijzels groep D (4
vijzelparen)

x 100 kPa

26 b 21 Vortrieb Gr.E Kolben P_E07GRE bar Oliedruk hoofdvijzels groep E (4
vijzelparen)

x 100 kPa

27 b 22 Vortrieb Gr.F Kolben P_E07GRF bar Oliedruk hoofdvijzels groep F (4
vijzelparen)

x 100 kPa

28 b 23 Vortrieb Gr.G Kolben P_E07GRG bar Oliedruk hoofdvijzels groep G (4
vijzelparen)

x 100 kPa

29 b 24 Drehzahl Foerderschnecke N_E13 rpm Toerental avegaar x 60/2π rad/s
30 b 25 Arbeitsdruck Schnecke P_E13 bar Oliedruk hydromotor avegaar

(omrekening naar koppel nr. 100)
x 100 kPa

x - 26 Weg Forderschnecke Schieber
Hinten

S_13H mm Afstandmeting schuif uitgang avegaar: 0
mm is dicht.

- -

31 h 27 Druckmessung Trichter
Dickstoffpumpe 1

P_E13TRPM1 bar Gronddrukmeting in de trechter van de
grondafvoerpomp aan de zijkant van de
avegaar. De TBM kan de grond van de
avegaar afvoeren via deze zogenaamde
dikstofpompen of via de transportband.

x 100 kPa

32 h 28 COB Druckmessung Schnecke 1 P_FS_1 bar Gronddrukmeting op de avegaar. Positie
in dl 2.

x 100 kPa

33 h 29 COB Druckmessung Schnecke 2 P_FS_2 bar Gronddrukmeting op de avegaar. Positie
in dl2.

x 100 kPa

34 h 30 Druckmessung Trichter
Dickstoffpumpe 2

P_E13TRPM2 bar zie nr. 27 x 100 kPa

35 h 31 COB Druckmessung Schnecke 3 P_FS_3 bar Gronddrukmeting op de avegaar. Positie
in dl2.

x 100 kPa

36 h 32 COB Druckmessung Schnecke 4 P_FS_4 bar Gronddrukmeting op de avegaar. Positie
in dl2.

x 100 kPa

37 h 33 Tauchwand Erddruck 1 P_E2801 bar 33 t/m 41: gronddrukmeters op de
duikwand (achterkant graafkamer).

x 100 kPa

38 h 34 Tauchwand Erddruck 2 P_E2802 bar x 100 kPa
39 h 35 Tauchwand Erddruck 3 P_E2803 bar x 100 kPa
40 h 36 Tauchwand Erddruck 4 P_E2804 bar x 100 kPa
41 h 37 Tauchwand Erddruck 5 P_E2805 bar x 100 kPa
42 h 38 Tauchwand Erddruck 6 P_E2806 bar x 100 kPa
43 h 39 Tauchwand Erddruck 7 P_E2807 bar x 100 kPa
44 h 40 Tauchwand Erddruck 8 P_E2808 bar x 100 kPa
45 h 41 Tauchwand Erddruck 9 P_E2809 bar x 100 kPa
46 h 42 Foerderpumpe P2.1 Saugdruck P_E20V21 bar Zuigdruk van de centrifugaalpomp in de

TBM t.b.v de slurry afvoer vanaf de
slurryfiertank.
De ontgraven grond wordt middels de
dikstofpompen of de transportband in
een tank gedumpt (slurryfierbox) waar
het met water wordt vermengd en
afgepompt. De aanvoer van water vindt
plaats met pomp P1.1 de afvoer van
slurry met pompen P2.1 (in de TBM) en
P2.2 (in de startschacht)

x 100 kPa
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nr.
mit

b/
h

Nr.
mom

SIG_BEZ SIG_KURZ EINHEIT Verklaring omreken
waarde

SI

47 h 43 Foerderpumpe P2.1 Foerderdruck P_E20H21 bar Persdruk van de centrifugaalpomp in de
TBM (zie ook nr.42)

x 100 kPa

48 h 44 Foerderleitung Dichtmessung RHE22 t/m³ Dichtheid in de slurryafvoerleiding (zie
ook nr.42)

x 105 kg/m³

49 b 45 Foerderleitung Durchfluss Q_E22 m³/h Debiet in de slurryafvoerleiding (zie ook
nr.42)

x
1/3600

m³/s

50 b 46 Speiseleitung Durchfluss Q_E21 m³/h Debiet in de wateraanvoerleiding (zie ook
nr.42)

x
1/3600

m³/s

51 h 47 Druck Speiseleitung NL 3 P_E21NL bar Druk in de wateraanvoerleiding net voor
de slurryfierbox op volgwagen 3 van de
TBM. (zie ook nr. 42)

x 100 kPa

x - 48 Bentonitniveau Arbeitskammer S_E16 m Niveaumeter in de werkkamer. Deze
functioneert in de EPB-mode niet omdat
er in deze ruimte dan geen Bentoniet
staat. In Slurry mode (bijvoorbeeld bij een
spiegelverlaging) is deze meting zinvol.
Dit komt normaal gesproken weinig voor.

- -

x - 49 Niveau Slurryfierbox S_E23SFB m Niveaumeter in de slurryfierbox - -
x - 50 Niveau Moertelverpressung S_E08 m Niveaumeter in de morteltank op de TBM - -

52 - 51 Druck Moertelleitung 1 Schild P_E08V1 bar 51 t/m 56: drukmetingen in de
mortelleiding net voordat deze het schild
in gaan. Dit is ongeveer 3.5m voor de
staartspleet.

x 100 kPa

53 b 52 Druck Moertelleitung 2 Schild P_E08V2 bar x 100 kPa
54 b 53 Druck Moertelleitung 3 Schild P_E08V3 bar x 100 kPa
55 b 54 Druck Moertelleitung 4 Schild P_E08V4 bar x 100 kPa
56 b 55 Druck Moertelleitung 5 Schild P_E08V5 bar x 100 kPa
57 b 56 Druck Moertelleitung 6 Schild P_E08V6 bar x 100 kPa
58 h 57 Erddruck Foerderschnecke mitte P_E13M bar Gronddrukmeting op de avegaar. Positie

in deel 2.
x 100 kPa

59 h 58 Erddruck Foerderschnecke hinten P_E13H bar Gronddrukmeting op de avegaar. Positie
in deel 2.

x 100 kPa

60 b 59 Schaumeiheit 1 Durchfluss Liquid
Lanze 1

Q_E15LD01 l/min Debiet schuimvloeistof (schuimmiddel +
water)

x 1/6E4 m³/s

61 b 60 Schaumeiheit 1 Luft Duchfluss Q_E15LT01 l/min Debiet lucht voor schuim x 1/6E4 m³/s
62 b 61 Schaumeinheit 1 Druck P_E1501 bar Druk van de schuim net na de

schuimgenerator
Positie van de schuiminjectielans in deel 2

x 100 kPa

63 b 62 Schaumeiheit 2 Durchfluss Liquid
Lanze 2

Q_E15LD02 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

64 b 63 Schaumeiheit 2 Luft Duchfluss Q_E15LT02 l/min x 1/6E4 m³/s
65 b 64 Schaumeinheit 2 Druck P_E1502 bar x 100 kPa
66 b 65 Schaumeiheit 3 Durchfluss Liquid

Lanze 3
Q_E15LD03 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

67 b 66 Schaumeiheit 3 Luft Duchfluss Q_E15LT03 l/min x 1/6E4 m³/s
68 b 67 Schaumeinheit 3 Druck P_E1503 bar x 100 kPa
69 b 68 Schaumeiheit 4 Durchfluss Liquid

Lanze 4
Q_E15LD04 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

70 b 69 Schaumeiheit 4 Luft Duchfluss Q_E15LT04 l/min x 1/6E4 m³/s
71 b 70 Schaumeinheit 4 Druck P_E1504 bar x 100 kPa
72 b 71 Schaumeiheit 5 Durchfluss Liquid

Lanze 5
Q_E15LD05 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

73 b 72 Schaumeiheit 5 Luft Duchfluss Q_E15LT05 l/min x 1/6E4 m³/s
74 b 73 Schaumeinheit 5 Druck P_E1505 bar x 100 kPa
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75 b 74 Schaumeiheit 6 Durchfluss Liquid
Lanze 6

Q_E15LD06 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

76 b 75 Schaumeiheit 6 Luft Duchfluss Q_E15LT06 l/min x 1/6E4 m³/s
77 b 76 Schaumeinheit 6 Druck P_E1506 bar x 100 kPa
78 b 77 Schaumeiheit 7 Durchfluss Liquid

Lanze 7
Q_E15LD07 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

79 b 78 Schaumeiheit 7 Luft Duchfluss Q_E15LT07 l/min x 1/6E4 m³/s
80 b 79 Schaumeinheit 7 Druck P_E1507 bar x 100 kPa
81 b 80 Schaumeiheit 8 Durchfluss Liquid

Lanze 8
Q_E15LD08 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

82 b 81 Schaumeiheit 8 Luft Duchfluss Q_E15LT08 l/min x 1/6E4 m³/s
83 b 82 Schaumeinheit 8 Druck P_E1508 bar x 100 kPa
84 b 83 Schaumeiheit 9 Durchfluss Liquid

Lanze 9
Q_E15LD09 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

85 b 84 Schaumeiheit 9 Luft Duchfluss Q_E15LT09 l/min x 1/6E4 m³/s
86 b 85 Schaumeinheit 9 Druck P_E1509 bar x 100 kPa
87 b 86 Schaumeiheit 10 Durchfluss Liquid

Lanze10
Q_E15LD10 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

88 b 87 Schaumeiheit 10 Luft Duchfluss Q_E15LT10 l/min x 1/6E4 m³/s
89 b 88 Schaumeinheit 10 Druck P_E1510 bar x 100 kPa
90 h 89 Drehzahl P1.1 N_E1911 rpm Toerental aanvoerpomp P1.1 (zie ook

nr.42)
x 60/2π rad/s

91 h 90 Strom P1.1 I_E1911 A Momentaan stroomverbruik
aanvoerpomp P1.1 (zie ook nr.42)

- -

92 h 91 Foerderpumpe P1.1 Saugdruck P_E19V11 bar Zuigdruk aanvoerpomp P1.1(zie ook
nr.42)

x 100 kPa

93 h 92 Foerderpumpe P1.1 Foerderdruck P_E19H11 bar Persdruk aanvoerpomp P1.1(zie ook
nr.42)

x 100 kPa

94 h 93 Drehzahl P2.2 N_E2022 rpm Toerental afvoerpomp P2.2 (zie ook
nr.42)

x 60/2π rad/s

95 h 94 Strom P2.2 I_E2022 A Momentaan stroomverbruik afvoerpomp
P2.2 (zie ook nr.42)

- -

96 h 95 Foerderpumpe P2.2 Saugdruck P_E20V22 bar Zuigdruk afvoerpomp P2.2 (zie ook nr.42) x 100 kPa
97 h 96 Foerderpumpe P2.2 Foerderdruck P_E20H22 bar Persdruk afvoerpomp P2.2 (zie ook nr.42) x 100 kPa
98 b 97 Vortriebsgeschwindigkeit V_ETBM mm/min Voortgangssnelheid TBM - -
99 b 98 Gesamtvortriebskraft F_E07 kN Totaal kracht hoofdvijzels - -
100 b 99 Gesamtanpresskraft F_E01 kN Totaal kracht snijradvijzels - -
101 b 100 Drehmoment Schnecke M_E13 kNm Koppel avegaar - -
102 b 101 Drehmoment Schneidrad M_E00 MNm Koppel snijrad x 103 kNm
103 b 102 Penetration S_E00 mm/

omw
Penetratie snijrad - -

104 h 103 Erddruck Mittelwert P_E00ML bar Gemiddelde gronddruk (uit nr. 33 t/m 41) x 100 kPa
105 b 104 P Moertelleitung Pumpe 1 P_E08H1 bar Druk in de mortelleidingen net achter de

pompen
x 100 kPa

106 b 105 P Moertelleitung Pumpe 2 P_E08H2 bar x 100 kPa
107 b 106 P Moertelleitung Pumpe 3 P_E08H3 bar x 100 kPa
108 b 107 P Moertelleitung Pumpe 4 P_E08H4 bar x 100 kPa
109 b 108 P Moertelleitung Pumpe 5 P_E08H5 bar x 100 kPa
110 b 109 P Moertelleitung Pumpe 6 P_E08H6 bar x 100 kPa
111 h 110 Saugdruck Speisepumpe Bentonit P_E18V01 bar Zuigdruk Bentonietpomp op de TBM. x 100 kPa
112 h 111 Foerderdruck Speisepumpe

Bentonit
P_E18H01 bar Persdruk Bentonietpomp op de TBM (zie

ook nr.110)
x 100 kPa
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113 h 112 Druckluft Leitung 1 P_E32LG1 bar Druk in persluchtleiding 1 x 100 kPa
114 h 113 Druckluft Leitung 2 P_E32LG2 bar Druk in persluchtleiding 2 x 100 kPa
115 b 114 Bentonitschmierung Durchfluß Q_E16 l/h Debiet Bentonietpomp op TBM (zie ook

nr. 110)
x
1/3,6E5

m3/s

116 b 115 Nachschleppkraft F_E00 kN Trekkracht volgwagens. In de datafile
staat als eenheid bar dit moet zijn kN.

- -

117 h 116 COB Druckmessung Schnecke 5 P_FS_5 bar Gronddrukmeting op de avegaar. Positie
in dl 2.

x 100 kPa

118 h 117 Erddruck Foerderschnecke vorne P_E13V bar Gronddrukmeting op de avegaar. Positie
in dl 2.

x 100 kPa

119 h 118 Drehzahl P2.1 N_E2021 rpm Toerental afvoerpomp P2.1 (zie ook
nr.42)

x 60/2π rad/s

120 h 119 Strom P2.1 I_E2021 A Momentaan stroomverbruik pomp P2.1
(zie ook nr.42)

- -

121 b 120 Eingabe Soll FIR Gesamt ANS15FIR % Ingevoerde waarde Foam Injection Rate
(FIR) gemiddeld voor alle schuimlansen.
Dit is de hoeveelheid schuim ten opzicht
van de hoeveelheid grond.

- -

122 b 121 Berechnung Ist FIR Gesamt ANE15FIR % Berekening van de Foam Injection Rate
(FIR) gemiddeld voor alle schuimlansen
op basis van de gemeten totale
hoeveelheid schuimvloeistof en lucht en
de voortgang van de TBM.

- -

123 h 122 Dichte Abbauraum R_E28 t/m³ Dichtheid in de graafkamer berekend op
basis van gronddruk metingen 1 en 4 in
de graafkamer (nr. 34 en 36).

x 103 kg/m³

124 h 123 Masse von Foerderkreis M_E20 t Afgevoerde hoeveelheid grond. Berekend
op basis van debieten en
dichtheidsverschillen van het
slurrysysteem.

x 103 kg

x - 124 Weg Verschiebezylinder Gruppe 1
(oben)

S_E01SRV_1 mm Afstandmeting van de snijradvijzel groep
1 (vergelijk nr.10 en 11)

- -

x - 125 Weg Verschiebezylinder Gruppe 2
(rechts)

S_E01SRV_2 mm Afstandmeting van de snijradvijzel groep
2
(vergelijk nr. 12 en 13)

- -

x - 126 Weg Verschiebezylinder Gruppe 3
(links)

S_E01SRV_3 mm Afstandmeting van de snijradvijzel groep
3
(vergelijk nr.14 2n 15)

- -

x - 127 Weg VTP Zylinder GR.A S_E07GRA mm Afstandmeting hoofdvijzel groep A. Zie
deel 2 voor positie van opnemer.

- -

x - 128 Weg VTP Zylinder GR.B S_E07GRB mm Afstandmeting hoofdvijzel groep B - -
x - 129 Weg VTP Zylinder GR.C S_E07GRC mm Afstandmeting hoofdvijzel groep C - -
x - 130 Weg VTP Zylinder GR.D S_E07GRD mm Afstandmeting hoofdvijzel groep D - -
x - 131 Weg VTP Zylinder GR.E S_E07GRE mm Afstandmeting hoofdvijzel groep E - -
x - 132 Weg VTP Zylinder GR.F S_E07GRF mm Afstandmeting hoofdvijzel groep F - -
x - 133 Weg VTP Zylinder GR.G S_E07GRG mm Afstandmeting hoofdvijzel groep G - -
x - 134 Winkelpositon Schneidrad GRE00 ° Draaihoek snijrad. Arm 1 boven is 0º. - -
x - 135 Verpressmenge Mörtel Leitung 1 MEE08_1 l Hoeveelheid geïnjecteerde mortel per ring

per pomp berekend op basis van de
omwentelingen van de slangenpomp. Het
totaal is te vergelijken met nr.50

x 1/103 m3

x - 136 Verpressmenge Mörtel Leitung 2 MEE08_2 l x 1/103 m3

x - 137 Verpressmenge Mörtel Leitung 3 MEE08_3 l x 1/103 m3

x - 138 Verpressmenge Mörtel Leitung 4 MEE08_4 l x 1/103 m3

x - 139 Verpressmenge Mörtel Leitung 5 MEE08_5 l x 1/103 m3

x - 140 Verpressmenge Mörtel Leitung 6 MEE08_6 l x 1/103 m3
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x - 141 Hübe PM 1 H_E13PM1 o.E. Slagentellers van de dikstofpompen op de
avegaar

- -

x - 142 Hübe PM 2 H_E13PM2 o.E. - -
x - 143 Y Koordinate km S_Y_KM km - -
x - 144 Y Koordinate m S_Y_M m - -
x - 145 Y koordnate mm S_Y_MM mm - -
x - 146 X koordinate km S_X_KM km - -
x - 147 X koordinate m S_X_M m - -
x - 148 X koordinate mm S_X_MM mm - -
x - 149 Z koordinate km S_Z_KM km - -
x - 150 Z koordinate m S_Z_M m - -
x - 151 Z koordinate mm S_Z_MM mm - -
x - 152 Verrollung VERROLL % Verrolling van de TBM om de tunnel-as. -

100% is 360º en positief is met de klok
mee -gezien in boorrichting.

- -

x - 153 Laengsneigung L_NEIG % Helling van de TBM in lengterichting
(TBM gaat omhoog of omlaag). in m per
100m.

- -

x - 154 Schneidrad drehen rechts B_E00_DR o.E. Aan-uit bit voor het rechtsom draaien van
het snijrad

- -

x - 155 Schneidrad drehen links B_E00_DL o.E. Aan-uit bit voor het linksomdraaien van
het snijrad

- -

x - 156 COB Digital B_ECOB o.E. Aan-uit bit voor de pompen van de COB
waterspanningsmeters in de graafkamer.
1 betekend dat er water door de meter
wordt gepompt en dat de waarden dus
niet goed zijn. Dit gebeurt eens in de 3
minuten gedurende 20s.

- -

x - 157 Förderschnecke drehen rechts B_E13RS o.E. Aan-uit bit voor het rechtsomdraaien van
de avegaar.

- -

x - 158 Förderschnecke drehen links B_E13LS o.E. Aan-uit bit voor het linksom draaien van
de avegaar

- -

x - 159 Überschneider 1 0mm B_E2700MM1 o.E. Aan-uit bit voor oversnijder 1. - -
x - 160 Überschneider 1 10mm B_E2710MM1 o.E. - -
x - 161 Überschneider 1 30mm B_E2730MM1 o.E. - -
x - 162 Überschneider 2 0mm B_E2700MM2 o.E. Aan-uit bit voor oversnijder 2. - -
x - 163 Überschneider 2 20mm B_E2720MM2 o.E. - -
x - 164 Überschneider 2 40mm B_E2740MM2 o.E. - -
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Bijlage M  INSTRUMENTARIUM
De beschrijving van het instrumentarium (deel 2 van K300-W-011) is nog niet in het
bezit van de evaluatiecommissie TBM.
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Bijlage N  GEOTECHNISCHE PARAMETERS MQ2
In K300 Geotechniek Basis Parameterset is per meetkruis een overzicht opgenomen van
de te hanteren geotechnische parameters (Boeije, 1999).

Voor de laagopbouw in grondsoorten is de geologische opbouw volgens het geologisch
profiel aangehouden (Tekening Geotechnisch Profiel, 1999). De ligging van de
laagscheidingen is bepaald door middel van sonderingen uitgevoerd in opdracht van
GeoDelft. Door de liggingen van de grondlagen te middelen is een schatting verkregen
voor de verwachte ligging van de grondlagen. Bij de sonderingen zijn niet alle lagen
overal aangetroffen. Hierdoor kan niet worden gesproken over een gemiddelde
grondopbouw, maar wordt gesproken van een representatief model. De berekende
ligging van de grondlagen zijn samen met het bodemprofiel zoals opgemeten uit het
geotechnisch profiel opgenomen in Tabel N.1.

Tabel N.1   Grondprofiel meetkruis 2
Grondsoort Beschrijving Geotechnisch

profiel
Sondering Eenheid

0A zand/klei (opgebracht materiaal) 4.6 m NAP
12 siltige klei met zandlaagjes -0,8 -1,00 m NAP
17 zandige klei (sterk gelaagd) -3,3 -3,23 m NAP
18A kleiig zand (sterk gelaagd) -9,9 -10,00 m NAP
17 zandige klei (sterk gelaagd) -15 -15,00 m NAP
18A kleiig zand (sterk gelaagd) -17,2 -16,70 m NAP
9/31 basisveen/zandige klei, leem -18,8 -18,60 m NAP
32 m NAP

Bij het overzetten van de grondlagen naar de sonderingen zijn ten aanzien van
meetkruis 2 een aantal mogelijk relevante zaken opgevallen. De laag boven laag 32
(Pleistoceen zand) lijkt op basisveen (laag 17).

Doordat de toplagen voor het grondwater slecht doorlatend zijn kan het verloop van de
potentiaalhoogte sterk in zowel horizontale als verticale zin variëren. Met behulp van
peilbuismetingen is alleen de potentiaalhoogte in het Pleistocene zand en in de toplaag
bepaald. De gevonden waarden zijn weergegeven in Tabel N.2. De boven en
ondergrenzen uit Tabel N.2 zijn bepaald door voor de potentiaalhoogte een standaard
normale verdeling aan te nemen.  Er is gebruik gemaakt van een zogenaamde 5%
boven en ondergrens.

Tabel N.2   Potentiaalhoogte meetkruis 2
potentiaal hoogte Eenheid

 Potentiaalhoogte Gemiddelde 0,12 m NAP
Pleistoceen zand 5% boven 0,41 m NAP

5% onder -0,18 m NAP
Potentiaalhoogte Gemiddelde 2,38 m NAP
toplaag 0A 5% boven 3,04 m NAP

5% onder 1,73 m NAP
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De potentiaalhoogte in de Pleistocene zandlaag wordt beïnvloed door de
getijdenwerking. De amplitude van het getij is circa 0,75 meter. Deze getijdenwerking is
verzwakt en met een naijleffect gemeten in de Pleistocene zandlaag. De invloed van het
getij op de potentiaalhoogte wordt niet bepaald.
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Bijlage O  GEOTECHNISCH LANGSPROFIEL MQ2

Figuur O.1   Geotechnisch langsprofiel meetkruis 2 (BTC, 1999)

Tabel O.1   Grondprofiel meetkruis 2
Grondsoort Beschrijving Globaal

percentage
0A zand/klei (opgebracht materiaal) 0%
17 zandige klei (sterk gelaagd) 24%
18 Holoceen zand 21%
18A kleiig zand (sterk gelaagd) 20%
32 Pleistoceen zand 15%
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Bijlage A  LOCATIE BOTLEKSPOORTUNNEL
Postadres Bezoekadres
Botlekspoortunnel
BTC-Botlek v.o.f.
Postbus 524
3190 AL Hoogvliet
tel : 010 - 263.09.55
fax : 010 - 263.09.56

Botlekspoortunnel
Stafkeet BTC-Botlek v.o.f.
Oude Maaspad 1
3197 KJ Botlek Rotterdam
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Bijlage B  OVERZICHT MORTELSYSTEEM

Bron:   BTC Studiedienst.



Evaluatiefase A MQ2 december 1999
Botlekspoortunnel K300-W-018-01

Bouwdienst Rijkswaterstaat pagina 62

Bijlage C  OVERZICHT GRONDDRUKOPNEMERS DUIKWAND

Bron:   Herrenknecht GmbH, Schwanau
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Bijlage D  OVERZICHT COB MEETOPNEMERS TBM

Bron:   Herrenknecht GmbH, Schwanau
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Bijlage E  OVERZICHT AVEGAAR

Bron:   Herrenknecht GmbH, Schwanau



Evaluatiefase A MQ2 december 1999
Botlekspoortunnel K300-W-018-01

Bouwdienst Rijkswaterstaat pagina 65

Bijlage F  OVERZICHT GROEPEN HOOFDVIJZELS

 Bron:   Herrenknecht GmbH, Schwanau
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Bijlage G  OVERZICHT RELEVANTE PROCESGEGEVENS
Voor de evaluaties wordt door BTC en NS-RIB digitale data en procesgegevens
beschikbaar gesteld. De digitale data wordt per CD-ROM aangeleverd, de
procesgegevens in de vorm van de volgende documenten:
• Vortriebsprotokollen;
• dagrapporten;
• ringformulieren;
Ploegrapporten worden niet ter beschikking gesteld.

Met behulp van bovenstaande documenten zal het inwinnen van de niet-digitale
gegevens worden bewerkstelligd (gebruik overcutter, gebruik dikstoffpompen,
oorzaken van stilstand, nulpuntsafwijkingen instrumentaria, e.d.). Bevindingen
betreffende meetkruis 2 zijn weergegeven in onderstaand overzicht.

EVALUATIE DAGRAPPORTEN VAN RING 302 T/M 343

Ringen Conditie
boorfront

Grondbrij Grond-
afvoer

Mortel-
injectie

Over-
cutter

Schade/
afwijkingen

Bijzonderheden

Van Tot

302 308 X 1,4 X Aandrukkracht hoofdvijzels licht gestegen naar 38.800 kN
Filter van het koelwater systeem uit bedrijf,
door reparatie 4 uur verloren in dagploeg.

308 315 X X 1,1-1,7 X X 0mm Bij het aanbrengen van sluitsteen 313 was de hoofdvijzel
 nog niet geheel terug in de zitting, dit alles heeft 1 uur
vertraging opgeleverd.

Dichtheid in de Abbaukammer  na voortgang zeer
gering, echter na aanvang 13-17 kN/m3
Pleistoceen zand in Abbauraum

Mortel gestopt (ETAC), Slang Dikstofpomp geplaatst.
Verdubbeling van de aandrijfkrachten aan rechterzijde.
(groep B) en linkerzijde (groep F) verschil 140 bar
De voortstuwkrachten zijn met +/- 40.000kN in relatie tot
aandrukkrachten van ca. 9000kN zeer hoog.

315 323 X 1,2 - 1,4 X X 0mm Schuim toegevoegd na plaatsing ring 317.
ETAC drukpomp uitgevallen bij plaatsing van ring 318
hierdoor tijdelijk verder gegaan met 1 leiding.
Ring 320 is per vergissing zonder ETAC aandrukopening
aangebracht. De fout is na voorbereiding van ring 321
ontdekt en gecorrigeerd.
Bij ring 317 valt de steundruk van 2,3 bar naar 1,55 bar

323 329 X X X 1,2 X X 0mm Segment Plaatsing ring 325 onderbroken om beschadigd
A4 besch. segment 324/A4 te verwisselen.
vervangen Problemen bij inbouw ring 325, doordat de voeg van

sohlsegmentes 18mm open blijft steken.
Aandrijving zonder mantelsmering doordat Bentonietpomp
defect is; hierdoor hoofdvijzelkracht opgelopen tot 5.000kN.
Bij ring 329 de VMT is uitgevallen cq verstoord.
Laatste ETAC (328) gebruikt bij boren ring 330
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329 331 X 0,12 X 1,2,4,5 0mm Aandr. druk Het spoelen v/d lisenen duurt zeer lang voordat ring 330 wordt
geplaatst.

 te hoog Aanvang plaatsing ring 331 is om 22.30 uur.
Hoofdvijzelkrachten stijgen tot 44.700 kN.
Storing van Hoofdvijzels (eventueel Hydraulische pomp,
geen elektrisch probleem) hierdoor 2 uur stilstand.
Nadat de onderbreking zijn de hoofdvijzelkrachten zeer
hoog; snijradvijzelkrachten en draaimoment zeer gering.
Na reparatie van de mantelwrijving ring 332,
voortgang 10 mm/min
Hoofdvijzelkracht 43.500 kN
Moment snijrad = 4200 kNm
Snijradvijzelkracht 5700 kN

331 336 X X X 1,1 - 1,5 X 1,2,4,5 0 Langsscheuren onveranderd.
Hoofdvijzelkrachten blijven onverminderd hoog 45000 kN
Snijradvijzel-krachten zijn +/- 10.000 kN en
moment snijrad toegenomen tot 12.000 MNm.
Geen mantelsmering bij ring 331
Oliedruk hoofdvijzels variërend van 320 naar 330 bar
Schildmantelsmering na de ringen 332 en 333.
Volgens BTC zijn de hoge aandrijkrachten het gevolg van
klevingen van ETAC Mortel achtergebleven in de
Schildmantelwand.

336 336 1,3 Geen werkzaamheden i.v.m.;
Delen van de Afzetconstructie en drukvingers gedemon.
Op de TBM een nieuwe Koelwaterpomp geïnstalleerd.

336 Verwijd. Demontage blindringen.
Verwijderen van mortelpomp in de schacht
vanaf hier wordt met mortelwagons gereden.

336 336 X X 1,4 X 1,2,4,5 Demontage blindringen beëindigd.
Geen schade aan ring 336 na boren ring 337
TBM:- Reparatie dikstofpomp
              - Aanpassingen voor rondpompen van mortel
                van wagon naar mortelbuffer op VW1
              - ETAC leidingen zijn verwijderd
              - Stilstand van 01.30 uur tot 03.40 vanwege
                  lekkage hydrauliek. Einde boren om 05.30 uur
voortgang 5-15 mm/min
Hoofdvijzelkracht 42.000-46.000 kN
Moment snijrad = 6-8 MNm
Snijradvijzelkracht 9.000 kN

336 343 X 1,4 X 1,2,
4,5

0 Langs- In schildstaart is een gat geboord. Buiten het schild bevind
zich geen mortel.

scheuren
Vertragingen tijdens boren i.v.m. tekort schuimvloeistof
Linker Dikstoffpomp kapot
4 uur stilstand wegens storing aan vijzelgroep A.
voortgang 20-30 mm/min
Hoofdvijzelkracht 42.000-46.000 kN
Moment snijrad = 8-10 MNm
Snijradvijzelkracht 9.000 kN
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Bijlage H  DAGRAPPORT RING 320
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Bijlage I  UITLEG GRAFIEKEN
In totaal worden per ring 36 grafieken gegenereerd. De belangrijkste grafieken worden
hieronder vermeld en zijn terug te vinden in bijlage J voor de momentane waarden en
in bijlage K voor de gemiddelde waarden. Het weergegeven getal bij het kopje
opnemers komt overeen met nummer in de parameterlijst uit bijlage L.

Grafiek 7.
functie : weergave van de ingevoerde en berekende waarde van de

FIR.
parameters : x-as : tijd in uren en minuten [hh:mm]

y-as : ingevoerde waarde FIR door boormeester [%]
berekende waarde FIR [%]

predictie : consistentie van het mengsel
instantie : BTC
opnemers : 120 (ANS15FIR); ingevoerde waarde FIR

121 (ANE15FIR); berekende waarde FIR
omrekening : -
relatie : De berekende waarde van de FIR is van invloed op de

viscositeit en de dichtheid van de grondbrij.

Grafiek 11.
functie : weergave van het toerental en het koppel van het snijrad
parameters : x-as : tijd in uren en minuten [hh:mm]

y-as : toerental snijrad [rpm]
koppel snijrad [MNm]

predicties : invloed wijze van mengen op consistentie mengsel
rotatieweerstand van het snijrad

instantie : BTC
opnemers : 6 (NE00); toerental avegaar

101 (ME00); koppel avegaar
omrekening : koppel snijrad a.d.v. oliedruk hydraulische motoren
relatie : snijkrachten, voortgangssnelheid

Grafiek 14a.
functie : weergave van de gronddrukopnemers en de COB

waterspanningsmeters (zie ook tekening in bijlage C en D)
parameters : x-as : tijd in uren en minuten [hh:mm]

y-as : HK gronddruk [bar]
COB waterspanning [bar]

predicties : weerstand stroming door snijrad
weerstand stroming door mengkamer

instantie : BTC / COB
opnemers : 33 (PE2801), 35 (PE2803) en 37 (PE2805);

gronddrukopnemers 1, 3 en 5 op de duikwand
5 (PETWO), 8 (PETWM) en 9 (PETWU) COB waterspanning
boven, midden en onder.

omrekening : -
relatie : krachten werkend op de TBM
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Grafiek 15.
functie : toerental en het koppel van de avegaar
parameters : x-as : tijd in uren en minuten [hh:mm]

y-as : toerental avegaar [rpm]
koppel avegaar [kNm]

predicties : invloed wijze van mengen op consistentie mengsel
drukverloop in de avegaar

instantie : BTC
opnemers : 24 (NE13); toerental avegaar

100 (ME13); koppel avegaar
omrekening : koppel avegaar a.d.v. oliedruk hydraulische motoren
relatie : drukafbouw in de avegaar,

Grafiek 16.
functie : drukverloop over de avegaar (zie ook tekening in bijlage D)
parameters : x-as : tijd in uren en minuten [hh:mm]

y-as : COB drukmeting avegaar [bar]
HK drukmeting avegaar[bar]

predicties : drukverloop over de avegaar
instantie : BTC / COB
opnemers : 57 (PE13M), 58 (PE13H) en 117 (PE13V); HK drukmeting

midden, achterin en voorin avegaar
28 (PFS1), 29 (PFS2), 31 (PFS3), 32 (PFS4) en 116 (PFS5);
COB drukmeting 1, 2, 3, 4 en 5 avegaar

omrekening : -
relatie : -

Grafiek 20.
functie : debiet water aanvoer en het debiet slurryafvoer.
parameters : x-as : tijd in uren en minuten [hh:mm]

y-as : debiet slurryafvoer [m3/uur]
debiet wateraanvoer [m3/uur]

predicties : verwachte dichtheden
drukverloop over de avegaar

instantie : BTC
opnemers : 46 (QE21), debiet wateraanvoer

45 (QE22), debiet slurryafvoer
omrekening : -
relatie : -



Evaluatiefase A MQ2 december 1999
Botlekspoortunnel K300-W-018-01

Bouwdienst Rijkswaterstaat pagina 71

Grafiek 29.
functie : hoofdvijzelkrachten, de snijradvijzelkrachten en de

sleepkracht volgwagens (zie ook tekening in bijlage E)
parameters : x-as : tijd in uren en minuten [hh:mm]

y-as : voortstuwkrachten hoofdvijzels [kN]
aandrukkrachten snijradvijzels [kN]
sleepkracht volgwagens [kN]

predicties : Krachtenbalans
instantie : BTC
opnemers : 98 (FE07); voortstuwkracht hoofdvijzels

99 (FE01); aandrukkracht snijradvijzels
115 (FE00); sleepkracht volgwagens

omrekening : -
relatie : mantelwrijving.

Grafiek 32.
functie : koppel snijrad uitgezet tegen het toerental
parameters : x-as : toerental snijrad [rpm]

y-as : koppel snijrad [MNm]
predicties : -
instantie : BTC
opnemers : 6 (NE00); toerental snijrad

101 (ME00); koppel snijrad
omrekening : -
relatie : vermogen

Grafiek 33.
functie : koppel avegaar uitgezet tegen het toerental
parameters : x-as : toerental avegaar [rpm]

y-as : koppel avegaar [kNm]
predicties : -
instantie : BTC
opnemers : 24 (NE13); toerental avegaar

100 (ME13); koppel avegaar
omrekening : -
relatie : vermogen

Grafiek 33.
functie : voortstuwkracht hoofdvijzels uitgezet tegen de graafsnelheid
parameters : x-as : graafsnelheid TBM [mm/min]

y-as : voortstuwkracht hoofdvijzels [kN]
predicties : -
instantie : BTC
opnemers : 97 (VETBM); graafsnelheid TBM

98 (FE07); voortstuwkracht hoofdvijzels
omrekening : -
relatie : vermogen
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Bijlage J  GRAFIEKEN MOMENTANE WAARDEN RING 320
FOAM INJECTION RATIO
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GRAAFSNELHEID, TOERENTAL EN KOPPEL GRAAFWIEL
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GRONDDRUK EN COB WATERSPANNING DUIKWAND
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TOERENTAL EN KOPPEL AVEGAAR
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DRUKMETINGEN AVEGAAR
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DEBIET WATERAANVOER EN SLURRYAFVOER
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VIJZEL- EN SLEEPKRACHTEN
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KOPPEL VERSUS TOERENTAL GRAAFWIEL
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KOPPEL VERSUS TOERENTAL AVEGAAR
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VOORTSTUWKRACHT VERSUS GRAAFSNELHEID TBM
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DRUKGRADIENT GRONDDRUKMETERS DUIKWAND
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Bijlage K  GRAFIEKEN GEMIDDELDE WAARDEN MEETKRUIS 2
FOAM INJECTION RATIO
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GRAAFSNELHEID, TOERENTAL EN KOPPEL GRAAFWIEL
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GRONDDRUK EN COB WATERSPANNING DUIKWAND
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TOERENTAL EN KOPPEL AVEGAAR
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DRUKMETINGEN AVEGAAR
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DEBIET WATERAANVOER EN SLURRYAFVOER
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VIJZEL- EN SLEEPKRACHTEN
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KOPPEL VERSUS TOERENTAL GRAAFWIEL
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KOPPEL VERSUS TOERENTAL AVEGAAR
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VOORTSTUWKRACHT VERSUS GRAAFSNELHEID TBM
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Bijlage L  PARAMETERLIJST
Onderstaande parameterlijst is deels gehaald uit rapport K300-W-011 (Grote, 1999).
De ASCII datafiles, waarin de gegevens per gebouwde tunnelring worden opgeslagen,
hebben een vaste indeling in kolommen. Op de eerste regel wordt per kolom de
codering van het signaal opgegeven waarna in iedere opvolgende regel de waarde
hiervan per tijdseenheid staat geregistreerd. In onderstaande tabel is aangegeven welke
gegevens in de digitale files worden opgeslagen. De betekenis van de kolommen is:
1. volgnummer gemiddelde waarden;
2. gemiddelde waarde bepaald tijdens boorcyclus (b) of de hele cyclus (h);
3. volgnummer momentane waarden;
4. Duitse betekenis van de  parameter;
5. gebruikte afkorting van de kolomnaam;
6. aangeleverde eenheid;
7. Nederlandse vertaling;
8. omrekenwaarde naar SI-eenheid;
9. de SI-eenheid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nr.
mit

b/
h

Nr.
mom

SIG_BEZ SIG_KURZ EINHEIT Verklaring omreken
waarde

SI

x - 1 Datum DATE o.E. datum in dd-mm-jj - -
x - 2 Zeit TIME o.E. tijd in uu-mm-ss - -
1 - x Datum Start DATE_ST o.E. Start datum - -
2 - x Zeit Start TIME_ST o.E. Start tijd - -
3 - x Datum Ende DATE_EN o.E. Einde datum - -
4 - x Zeit Ende TIME_EN o.E. Einde tijd - -
5 - 3 Ring Nr. RING_NR o.E. in één datafile moet dit hetzelfde zijn - -
6 - x Gesamzeit TIME_ALL o.E. Totaal tijd per ring - -
7 - x Zeit Vortrieb TIME_VOR o.E. Tijd boorproces - -
8 - x Zeit Ringbau TIME_RING o.E. Tijd ringbouwproces - -
9 - x Zeit Stillstand TIME_STILL o.E. Tijd stilstand - -
10 b 5 COB Wasserspannung

Abbauraum oben
P_ETW_O bar Meet de waterspanning bovenin de

graafkamer.
x 100 kPa

11 b 6 Drehzahl Schneidrad N_E00 rpm Toerental snijrad x 60/2π rad/s
12 b 7 Arbeitsdruck Schneidrad P_E00 bar Oliedruk hydromotoren snijrad.

Omrekening naar koppel (nr. 101)
x 100 kPa

13 h 8 COB Wasserspannung
Abbauraum mitte

P_ETW_M bar Meet de waterspanning in de graafkamer
op de as van de TBM (zie nr.5)

x 100 kPa

14 h 9 COB Wasserspannung
Abbauraum unten

P_ETW_U bar Meet de waterspanning onderin de
graafkamer naast de avegaar (zie nr.5)

x 100 kPa

15 b 10 SRV A Druck Bodenseite P_E01AK bar Oliedruk snijradvijzel A bodemzijde. x 100 kPa
16 b 11 SRV A Druck Stangenseite P_E01AS bar Oliedruk snijradvijzel A stangzijde x 100 kPa
17 b 12 SRV B Druck Bodenseite P_E01BK bar Oliedruk snijradvijzel B bodemzijde x 100 kPa
18 b 13 SRV B Druck Stangenseite P_E01BS bar Oliedruk snijradvijzel B stangzijde x 100 kPa
19 b 14 SRV C Druck Bodenseite P_E01CK bar Oliedruk snijradvijzel C bodemzijde x 100 kPa
20 b 15 SRV C Druck Stangenseite P_E0CS bar Oliedruk snijradvijzel C stangzijde

De 3 snijradvijzels kunnen twee kanten op
kracht leveren vandaar dat de druk aan
weerszijde van de zuiger wordt
weergegeven. Uit de nr's 10 t/m 15 kan
de 'anpresskraft' worden berekend (99)

x 100 kPa



Evaluatiefase A MQ2 december 1999
Botlekspoortunnel K300-W-018-01

Bouwdienst Rijkswaterstaat pagina 94

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nr.
mit

b/
h

Nr.
mom

SIG_BEZ SIG_KURZ EINHEIT Verklaring omreken
waarde

SI

21 b 16 VTP Sammeldruck P_G07 bar Totaaldruk op de hoofdvijzels (gemeten
waarde).

x 100 kPa

22 b 17 Vortrieb Gr.A Kolben P_E07GRA bar Oliedruk hoofdvijzels groep A (4
vijzelparen)

x 100 kPa

23 b 18 Vortrieb Gr.B Kolben P_E07GRB bar Oliedruk hoofdvijzels groep B (4
vijzelparen)

x 100 kPa

24 b 19 Vortrieb Gr.C Kolben P_E07GRC bar Oliedruk hoofdvijzels groep C (4
vijzelparen)

x 100 kPa

25 b 20 Vortrieb Gr.D Kolben P_E07GRD bar Oliedruk hoofdvijzels groep D (4
vijzelparen)

x 100 kPa

26 b 21 Vortrieb Gr.E Kolben P_E07GRE bar Oliedruk hoofdvijzels groep E (4
vijzelparen)

x 100 kPa

27 b 22 Vortrieb Gr.F Kolben P_E07GRF bar Oliedruk hoofdvijzels groep F (4
vijzelparen)

x 100 kPa

28 b 23 Vortrieb Gr.G Kolben P_E07GRG bar Oliedruk hoofdvijzels groep G (4
vijzelparen)

x 100 kPa

29 b 24 Drehzahl Foerderschnecke N_E13 rpm Toerental avegaar x 60/2π rad/s
30 b 25 Arbeitsdruck Schnecke P_E13 bar Oliedruk hydromotor avegaar

(omrekening naar koppel nr. 100)
x 100 kPa

x - 26 Weg Forderschnecke Schieber
Hinten

S_13H mm Afstandmeting schuif uitgang avegaar: 0
mm is dicht.

- -

31 h 27 Druckmessung Trichter
Dickstoffpumpe 1

P_E13TRPM1 bar Gronddrukmeting in de trechter van de
grondafvoerpomp aan de zijkant van de
avegaar. De TBM kan de grond van de
avegaar afvoeren via deze zogenaamde
dikstofpompen of via de transportband.

x 100 kPa

32 h 28 COB Druckmessung Schnecke 1 P_FS_1 bar Gronddrukmeting op de avegaar. Positie
in dl 2.

x 100 kPa

33 h 29 COB Druckmessung Schnecke 2 P_FS_2 bar Gronddrukmeting op de avegaar. Positie
in dl2.

x 100 kPa

34 h 30 Druckmessung Trichter
Dickstoffpumpe 2

P_E13TRPM2 bar zie nr. 27 x 100 kPa

35 h 31 COB Druckmessung Schnecke 3 P_FS_3 bar Gronddrukmeting op de avegaar. Positie
in dl2.

x 100 kPa

36 h 32 COB Druckmessung Schnecke 4 P_FS_4 bar Gronddrukmeting op de avegaar. Positie
in dl2.

x 100 kPa

37 h 33 Tauchwand Erddruck 1 P_E2801 bar 33 t/m 41: gronddrukmeters op de
duikwand (achterkant graafkamer).

x 100 kPa

38 h 34 Tauchwand Erddruck 2 P_E2802 bar x 100 kPa
39 h 35 Tauchwand Erddruck 3 P_E2803 bar x 100 kPa
40 h 36 Tauchwand Erddruck 4 P_E2804 bar x 100 kPa
41 h 37 Tauchwand Erddruck 5 P_E2805 bar x 100 kPa
42 h 38 Tauchwand Erddruck 6 P_E2806 bar x 100 kPa
43 h 39 Tauchwand Erddruck 7 P_E2807 bar x 100 kPa
44 h 40 Tauchwand Erddruck 8 P_E2808 bar x 100 kPa
45 h 41 Tauchwand Erddruck 9 P_E2809 bar x 100 kPa
46 h 42 Foerderpumpe P2.1 Saugdruck P_E20V21 bar Zuigdruk van de centrifugaalpomp in de

TBM t.b.v de slurry afvoer vanaf de
slurryfiertank.
De ontgraven grond wordt middels de
dikstofpompen of de transportband in
een tank gedumpt (slurryfierbox) waar
het met water wordt vermengd en
afgepompt. De aanvoer van water vindt
plaats met pomp P1.1 de afvoer van
slurry met pompen P2.1 (in de TBM) en
P2.2 (in de startschacht)

x 100 kPa
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nr.
mit

b/
h

Nr.
mom

SIG_BEZ SIG_KURZ EINHEIT Verklaring omreken
waarde

SI

47 h 43 Foerderpumpe P2.1 Foerderdruck P_E20H21 bar Persdruk van de centrifugaalpomp in de
TBM (zie ook nr.42)

x 100 kPa

48 h 44 Foerderleitung Dichtmessung RHE22 t/m³ Dichtheid in de slurryafvoerleiding (zie
ook nr.42)

x 105 kg/m³

49 b 45 Foerderleitung Durchfluss Q_E22 m³/h Debiet in de slurryafvoerleiding (zie ook
nr.42)

x
1/3600

m³/s

50 b 46 Speiseleitung Durchfluss Q_E21 m³/h Debiet in de wateraanvoerleiding (zie ook
nr.42)

x
1/3600

m³/s

51 h 47 Druck Speiseleitung NL 3 P_E21NL bar Druk in de wateraanvoerleiding net voor
de slurryfierbox op volgwagen 3 van de
TBM. (zie ook nr. 42)

x 100 kPa

x - 48 Bentonitniveau Arbeitskammer S_E16 m Niveaumeter in de werkkamer. Deze
functioneert in de EPB-mode niet omdat
er in deze ruimte dan geen Bentoniet
staat. In Slurry mode (bijvoorbeeld bij een
spiegelverlaging) is deze meting zinvol.
Dit komt normaal gesproken weinig voor.

- -

x - 49 Niveau Slurryfierbox S_E23SFB m Niveaumeter in de slurryfierbox - -
x - 50 Niveau Moertelverpressung S_E08 m Niveaumeter in de morteltank op de TBM - -

52 - 51 Druck Moertelleitung 1 Schild P_E08V1 bar 51 t/m 56: drukmetingen in de
mortelleiding net voordat deze het schild
in gaan. Dit is ongeveer 3.5m voor de
staartspleet.

x 100 kPa

53 b 52 Druck Moertelleitung 2 Schild P_E08V2 bar x 100 kPa
54 b 53 Druck Moertelleitung 3 Schild P_E08V3 bar x 100 kPa
55 b 54 Druck Moertelleitung 4 Schild P_E08V4 bar x 100 kPa
56 b 55 Druck Moertelleitung 5 Schild P_E08V5 bar x 100 kPa
57 b 56 Druck Moertelleitung 6 Schild P_E08V6 bar x 100 kPa
58 h 57 Erddruck Foerderschnecke mitte P_E13M bar Gronddrukmeting op de avegaar. Positie

in deel 2.
x 100 kPa

59 h 58 Erddruck Foerderschnecke hinten P_E13H bar Gronddrukmeting op de avegaar. Positie
in deel 2.

x 100 kPa

60 b 59 Schaumeiheit 1 Durchfluss Liquid
Lanze 1

Q_E15LD01 l/min Debiet schuimvloeistof (schuimmiddel +
water)

x 1/6E4 m³/s

61 b 60 Schaumeiheit 1 Luft Duchfluss Q_E15LT01 l/min Debiet lucht voor schuim x 1/6E4 m³/s
62 b 61 Schaumeinheit 1 Druck P_E1501 bar Druk van de schuim net na de

schuimgenerator
Positie van de schuiminjectielans in deel 2

x 100 kPa

63 b 62 Schaumeiheit 2 Durchfluss Liquid
Lanze 2

Q_E15LD02 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

64 b 63 Schaumeiheit 2 Luft Duchfluss Q_E15LT02 l/min x 1/6E4 m³/s
65 b 64 Schaumeinheit 2 Druck P_E1502 bar x 100 kPa
66 b 65 Schaumeiheit 3 Durchfluss Liquid

Lanze 3
Q_E15LD03 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

67 b 66 Schaumeiheit 3 Luft Duchfluss Q_E15LT03 l/min x 1/6E4 m³/s
68 b 67 Schaumeinheit 3 Druck P_E1503 bar x 100 kPa
69 b 68 Schaumeiheit 4 Durchfluss Liquid

Lanze 4
Q_E15LD04 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

70 b 69 Schaumeiheit 4 Luft Duchfluss Q_E15LT04 l/min x 1/6E4 m³/s
71 b 70 Schaumeinheit 4 Druck P_E1504 bar x 100 kPa
72 b 71 Schaumeiheit 5 Durchfluss Liquid

Lanze 5
Q_E15LD05 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

73 b 72 Schaumeiheit 5 Luft Duchfluss Q_E15LT05 l/min x 1/6E4 m³/s
74 b 73 Schaumeinheit 5 Druck P_E1505 bar x 100 kPa
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75 b 74 Schaumeiheit 6 Durchfluss Liquid
Lanze 6

Q_E15LD06 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

76 b 75 Schaumeiheit 6 Luft Duchfluss Q_E15LT06 l/min x 1/6E4 m³/s
77 b 76 Schaumeinheit 6 Druck P_E1506 bar x 100 kPa
78 b 77 Schaumeiheit 7 Durchfluss Liquid

Lanze 7
Q_E15LD07 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

79 b 78 Schaumeiheit 7 Luft Duchfluss Q_E15LT07 l/min x 1/6E4 m³/s
80 b 79 Schaumeinheit 7 Druck P_E1507 bar x 100 kPa
81 b 80 Schaumeiheit 8 Durchfluss Liquid

Lanze 8
Q_E15LD08 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

82 b 81 Schaumeiheit 8 Luft Duchfluss Q_E15LT08 l/min x 1/6E4 m³/s
83 b 82 Schaumeinheit 8 Druck P_E1508 bar x 100 kPa
84 b 83 Schaumeiheit 9 Durchfluss Liquid

Lanze 9
Q_E15LD09 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

85 b 84 Schaumeiheit 9 Luft Duchfluss Q_E15LT09 l/min x 1/6E4 m³/s
86 b 85 Schaumeinheit 9 Druck P_E1509 bar x 100 kPa
87 b 86 Schaumeiheit 10 Durchfluss Liquid

Lanze10
Q_E15LD10 l/min zie 59 t/m 61 x 1/6E4 m³/s

88 b 87 Schaumeiheit 10 Luft Duchfluss Q_E15LT10 l/min x 1/6E4 m³/s
89 b 88 Schaumeinheit 10 Druck P_E1510 bar x 100 kPa
90 h 89 Drehzahl P1.1 N_E1911 rpm Toerental aanvoerpomp P1.1 (zie ook

nr.42)
x 60/2π rad/s

91 h 90 Strom P1.1 I_E1911 A Momentaan stroomverbruik
aanvoerpomp P1.1 (zie ook nr.42)

- -

92 h 91 Foerderpumpe P1.1 Saugdruck P_E19V11 bar Zuigdruk aanvoerpomp P1.1(zie ook
nr.42)

x 100 kPa

93 h 92 Foerderpumpe P1.1 Foerderdruck P_E19H11 bar Persdruk aanvoerpomp P1.1(zie ook
nr.42)

x 100 kPa

94 h 93 Drehzahl P2.2 N_E2022 rpm Toerental afvoerpomp P2.2 (zie ook
nr.42)

x 60/2π rad/s

95 h 94 Strom P2.2 I_E2022 A Momentaan stroomverbruik afvoerpomp
P2.2 (zie ook nr.42)

- -

96 h 95 Foerderpumpe P2.2 Saugdruck P_E20V22 bar Zuigdruk afvoerpomp P2.2 (zie ook nr.42) x 100 kPa
97 h 96 Foerderpumpe P2.2 Foerderdruck P_E20H22 bar Persdruk afvoerpomp P2.2 (zie ook nr.42) x 100 kPa
98 b 97 Vortriebsgeschwindigkeit V_ETBM mm/min Voortgangssnelheid TBM - -
99 b 98 Gesamtvortriebskraft F_E07 kN Totaal kracht hoofdvijzels - -
100 b 99 Gesamtanpresskraft F_E01 kN Totaal kracht snijradvijzels - -
101 b 100 Drehmoment Schnecke M_E13 kNm Koppel avegaar - -
102 b 101 Drehmoment Schneidrad M_E00 MNm Koppel snijrad x 103 kNm
103 b 102 Penetration S_E00 mm/

omw
Penetratie snijrad - -

104 h 103 Erddruck Mittelwert P_E00ML bar Gemiddelde gronddruk (uit nr. 33 t/m 41) x 100 kPa
105 b 104 P Moertelleitung Pumpe 1 P_E08H1 bar Druk in de mortelleidingen net achter de

pompen
x 100 kPa

106 b 105 P Moertelleitung Pumpe 2 P_E08H2 bar x 100 kPa
107 b 106 P Moertelleitung Pumpe 3 P_E08H3 bar x 100 kPa
108 b 107 P Moertelleitung Pumpe 4 P_E08H4 bar x 100 kPa
109 b 108 P Moertelleitung Pumpe 5 P_E08H5 bar x 100 kPa
110 b 109 P Moertelleitung Pumpe 6 P_E08H6 bar x 100 kPa
111 h 110 Saugdruck Speisepumpe Bentonit P_E18V01 bar Zuigdruk Bentonietpomp op de TBM. x 100 kPa
112 h 111 Foerderdruck Speisepumpe

Bentonit
P_E18H01 bar Persdruk Bentonietpomp op de TBM (zie

ook nr.110)
x 100 kPa
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113 h 112 Druckluft Leitung 1 P_E32LG1 bar Druk in persluchtleiding 1 x 100 kPa
114 h 113 Druckluft Leitung 2 P_E32LG2 bar Druk in persluchtleiding 2 x 100 kPa
115 b 114 Bentonitschmierung Durchfluß Q_E16 l/h Debiet Bentonietpomp op TBM (zie ook

nr. 110)
x
1/3,6E5

m3/s

116 b 115 Nachschleppkraft F_E00 kN Trekkracht volgwagens. In de datafile
staat als eenheid bar dit moet zijn kN.

- -

117 h 116 COB Druckmessung Schnecke 5 P_FS_5 bar Gronddrukmeting op de avegaar. Positie
in dl 2.

x 100 kPa

118 h 117 Erddruck Foerderschnecke vorne P_E13V bar Gronddrukmeting op de avegaar. Positie
in dl 2.

x 100 kPa

119 h 118 Drehzahl P2.1 N_E2021 rpm Toerental afvoerpomp P2.1 (zie ook
nr.42)

x 60/2π rad/s

120 h 119 Strom P2.1 I_E2021 A Momentaan stroomverbruik pomp P2.1
(zie ook nr.42)

- -

121 b 120 Eingabe Soll FIR Gesamt ANS15FIR % Ingevoerde waarde Foam Injection Rate
(FIR) gemiddeld voor alle schuimlansen.
Dit is de hoeveelheid schuim ten opzicht
van de hoeveelheid grond.

- -

122 b 121 Berechnung Ist FIR Gesamt ANE15FIR % Berekening van de Foam Injection Rate
(FIR) gemiddeld voor alle schuimlansen
op basis van de gemeten totale
hoeveelheid schuimvloeistof en lucht en
de voortgang van de TBM.

- -

123 h 122 Dichte Abbauraum R_E28 t/m³ Dichtheid in de graafkamer berekend op
basis van gronddruk metingen 1 en 4 in
de graafkamer (nr. 34 en 36).

x 103 kg/m³

124 h 123 Masse von Foerderkreis M_E20 t Afgevoerde hoeveelheid grond. Berekend
op basis van debieten en
dichtheidsverschillen van het
slurrysysteem.

x 103 kg

x - 124 Weg Verschiebezylinder Gruppe 1
(oben)

S_E01SRV_1 mm Afstandmeting van de snijradvijzel groep
1 (vergelijk nr.10 en 11)

- -

x - 125 Weg Verschiebezylinder Gruppe 2
(rechts)

S_E01SRV_2 mm Afstandmeting van de snijradvijzel groep
2
(vergelijk nr. 12 en 13)

- -

x - 126 Weg Verschiebezylinder Gruppe 3
(links)

S_E01SRV_3 mm Afstandmeting van de snijradvijzel groep
3
(vergelijk nr.14 2n 15)

- -

x - 127 Weg VTP Zylinder GR.A S_E07GRA mm Afstandmeting hoofdvijzel groep A. Zie
deel 2 voor positie van opnemer.

- -

x - 128 Weg VTP Zylinder GR.B S_E07GRB mm Afstandmeting hoofdvijzel groep B - -
x - 129 Weg VTP Zylinder GR.C S_E07GRC mm Afstandmeting hoofdvijzel groep C - -
x - 130 Weg VTP Zylinder GR.D S_E07GRD mm Afstandmeting hoofdvijzel groep D - -
x - 131 Weg VTP Zylinder GR.E S_E07GRE mm Afstandmeting hoofdvijzel groep E - -
x - 132 Weg VTP Zylinder GR.F S_E07GRF mm Afstandmeting hoofdvijzel groep F - -
x - 133 Weg VTP Zylinder GR.G S_E07GRG mm Afstandmeting hoofdvijzel groep G - -
x - 134 Winkelpositon Schneidrad GRE00 ° Draaihoek snijrad. Arm 1 boven is 0º. - -
x - 135 Verpressmenge Mörtel Leitung 1 MEE08_1 l Hoeveelheid geïnjecteerde mortel per ring

per pomp berekend op basis van de
omwentelingen van de slangenpomp. Het
totaal is te vergelijken met nr.50

x 1/103 m3

x - 136 Verpressmenge Mörtel Leitung 2 MEE08_2 l x 1/103 m3

x - 137 Verpressmenge Mörtel Leitung 3 MEE08_3 l x 1/103 m3

x - 138 Verpressmenge Mörtel Leitung 4 MEE08_4 l x 1/103 m3

x - 139 Verpressmenge Mörtel Leitung 5 MEE08_5 l x 1/103 m3

x - 140 Verpressmenge Mörtel Leitung 6 MEE08_6 l x 1/103 m3
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x - 141 Hübe PM 1 H_E13PM1 o.E. Slagentellers van de dikstofpompen op de
avegaar

- -

x - 142 Hübe PM 2 H_E13PM2 o.E. - -
x - 143 Y Koordinate km S_Y_KM km - -
x - 144 Y Koordinate m S_Y_M m - -
x - 145 Y koordnate mm S_Y_MM mm - -
x - 146 X koordinate km S_X_KM km - -
x - 147 X koordinate m S_X_M m - -
x - 148 X koordinate mm S_X_MM mm - -
x - 149 Z koordinate km S_Z_KM km - -
x - 150 Z koordinate m S_Z_M m - -
x - 151 Z koordinate mm S_Z_MM mm - -
x - 152 Verrollung VERROLL % Verrolling van de TBM om de tunnel-as. -

100% is 360º en positief is met de klok
mee -gezien in boorrichting.

- -

x - 153 Laengsneigung L_NEIG % Helling van de TBM in lengterichting
(TBM gaat omhoog of omlaag). in m per
100m.

- -

x - 154 Schneidrad drehen rechts B_E00_DR o.E. Aan-uit bit voor het rechtsom draaien van
het snijrad

- -

x - 155 Schneidrad drehen links B_E00_DL o.E. Aan-uit bit voor het linksomdraaien van
het snijrad

- -

x - 156 COB Digital B_ECOB o.E. Aan-uit bit voor de pompen van de COB
waterspanningsmeters in de graafkamer.
1 betekend dat er water door de meter
wordt gepompt en dat de waarden dus
niet goed zijn. Dit gebeurt eens in de 3
minuten gedurende 20s.

- -

x - 157 Förderschnecke drehen rechts B_E13RS o.E. Aan-uit bit voor het rechtsomdraaien van
de avegaar.

- -

x - 158 Förderschnecke drehen links B_E13LS o.E. Aan-uit bit voor het linksom draaien van
de avegaar

- -

x - 159 Überschneider 1 0mm B_E2700MM1 o.E. Aan-uit bit voor oversnijder 1. - -
x - 160 Überschneider 1 10mm B_E2710MM1 o.E. - -
x - 161 Überschneider 1 30mm B_E2730MM1 o.E. - -
x - 162 Überschneider 2 0mm B_E2700MM2 o.E. Aan-uit bit voor oversnijder 2. - -
x - 163 Überschneider 2 20mm B_E2720MM2 o.E. - -
x - 164 Überschneider 2 40mm B_E2740MM2 o.E. - -



Evaluatiefase A MQ2 december 1999
Botlekspoortunnel K300-W-018-01

Bouwdienst Rijkswaterstaat pagina 99

Bijlage M  INSTRUMENTARIUM
De beschrijving van het instrumentarium (deel 2 van K300-W-011) is nog niet in het
bezit van de evaluatiecommissie TBM.
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Bijlage N  GEOTECHNISCHE PARAMETERS MQ2
In K300 Geotechniek Basis Parameterset is per meetkruis een overzicht opgenomen van
de te hanteren geotechnische parameters (Boeije, 1999).

Voor de laagopbouw in grondsoorten is de geologische opbouw volgens het geologisch
profiel aangehouden (Tekening Geotechnisch Profiel, 1999). De ligging van de
laagscheidingen is bepaald door middel van sonderingen uitgevoerd in opdracht van
GeoDelft. Door de liggingen van de grondlagen te middelen is een schatting verkregen
voor de verwachte ligging van de grondlagen. Bij de sonderingen zijn niet alle lagen
overal aangetroffen. Hierdoor kan niet worden gesproken over een gemiddelde
grondopbouw, maar wordt gesproken van een representatief model. De berekende
ligging van de grondlagen zijn samen met het bodemprofiel zoals opgemeten uit het
geotechnisch profiel opgenomen in Tabel N.1.

Tabel N.1   Grondprofiel meetkruis 2
Grondsoort Beschrijving Geotechnisch

profiel
Sondering Eenheid

0A zand/klei (opgebracht materiaal) 4.6 m NAP
12 siltige klei met zandlaagjes -0,8 -1,00 m NAP
17 zandige klei (sterk gelaagd) -3,3 -3,23 m NAP
18A kleiig zand (sterk gelaagd) -9,9 -10,00 m NAP
17 zandige klei (sterk gelaagd) -15 -15,00 m NAP
18A kleiig zand (sterk gelaagd) -17,2 -16,70 m NAP
9/31 basisveen/zandige klei, leem -18,8 -18,60 m NAP
32 m NAP

Bij het overzetten van de grondlagen naar de sonderingen zijn ten aanzien van
meetkruis 2 een aantal mogelijk relevante zaken opgevallen. De laag boven laag 32
(Pleistoceen zand) lijkt op basisveen (laag 17).

Doordat de toplagen voor het grondwater slecht doorlatend zijn kan het verloop van de
potentiaalhoogte sterk in zowel horizontale als verticale zin variëren. Met behulp van
peilbuismetingen is alleen de potentiaalhoogte in het Pleistocene zand en in de toplaag
bepaald. De gevonden waarden zijn weergegeven in Tabel N.2. De boven en
ondergrenzen uit Tabel N.2 zijn bepaald door voor de potentiaalhoogte een standaard
normale verdeling aan te nemen.  Er is gebruik gemaakt van een zogenaamde 5%
boven en ondergrens.

Tabel N.2   Potentiaalhoogte meetkruis 2
potentiaal hoogte Eenheid

 Potentiaalhoogte Gemiddelde 0,12 m NAP
Pleistoceen zand 5% boven 0,41 m NAP

5% onder -0,18 m NAP
Potentiaalhoogte Gemiddelde 2,38 m NAP
toplaag 0A 5% boven 3,04 m NAP

5% onder 1,73 m NAP
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De potentiaalhoogte in de Pleistocene zandlaag wordt beïnvloed door de
getijdenwerking. De amplitude van het getij is circa 0,75 meter. Deze getijdenwerking is
verzwakt en met een naijleffect gemeten in de Pleistocene zandlaag. De invloed van het
getij op de potentiaalhoogte wordt niet bepaald.
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Bijlage O  GEOTECHNISCH LANGSPROFIEL MQ2

Figuur O.1   Geotechnisch langsprofiel meetkruis 2 (BTC, 1999)

Tabel O.1   Grondprofiel meetkruis 2
Grondsoort Beschrijving Globaal

percentage
0A zand/klei (opgebracht materiaal) 0%
17 zandige klei (sterk gelaagd) 24%
18 Holoceen zand 21%
18A kleiig zand (sterk gelaagd) 20%
32 Pleistoceen zand 15%



Evaluaties MQ2

Stabiliteit boorfront, 
mengselvorming en transport



Opbouw presentatie
Predicties
Onderzoeksvragen
Metingen
Evaluaties



Predicties
Mengselvorming, boorfrontstabiliteit en transport.
Uitgevoerd door WL | Delft Hydraulics voor MQ2, MQ4 en MQ5.

Doel van de predicties is:
het doen van transparante voorspellingen met bekende modellen.



Onderzoeksvragen
Hoe is de verdeling van de druk in de graafkamer tijdens het boorproces 
in de verschillende grondlagen?
Hoe is de verdeling van waterspanningen in de graafkamer?
In hoeverre is er werkelijk sprake van een grondbrij in de graafkamer?
Wat is de gesteldheid van de grondbrij?
Hoe is de verhouding korrels, water en lucht in de graafkamer?
Welk vermogen (koppel) is vereist voor het draaien van het graafwiel?
Hoe is de invloed van de instellingen van de avegaar en de voortgang 
van de TBM op de drukken bij het boorfront?
Hoe vindt de drukafbouw plaats over de lengte van de avegaar?
In hoeverre treden waterspanningsveranderingen op voor het 
boorfront?



Metingen
Bij de predicties is uitgegaan van het volgende instrumentarium:

totaaldrukopnemers op het drukschot; 
waterspanningsmeters op het drukschot;
totaaldrukopnemers op de avegaar;
waterspanningsmeters voor het boorfront <nog niet ontvangen>;
vinproef apparaat;
apparaat voor monstername.



Doel evaluaties
De evaluaties hebben een tweeledig doel. 

Ten eerste wordt binnen de evaluaties geprobeerd antwoord te 
verkrijgen op vooraf gestelde onderzoeksvragen zoals gesteld in het 
plan van aanpak deelcommissie TBM (van Vliet, 1998). 
Ten tweede wordt vervolgens aan de hand van meetresultaten de in de 
predicties gebruikte theoretische modellen beoordeeld.



Boorproces

� Voortbeweging
� Steundrukregeling
� Grondconditionering
� Grondafvoer (na drukafbouw)
� Staartspleetvulling



1.  Voortbeweging

Vijzels
Afzetkracht hoofdvijzels hoog
Aandrukkracht snijradvijzels 
Sleepkracht volgwagens

Vermindering weerstand
Oversnijders
Bentonietsuspensie (pomp stuk)



Dagrapport



2.  Steundruk-
regeling

Handhaven druknivo 

In: afgegraven grond
geinjecteerde schuim

Uit: grondbrij

Handhaven door middel van 
regelen toerental avegaar



3.  Grond-
conditionering

Bereiding grondbrij
Schuim
FIR handmating op 58%
FIR berekende waarde

Graafkamer

Avegaar



4.  Grondafvoer (na drukafbouw)

Samenvatting van activiteiten in het 
verleden
Specificatie toekomstige activiteiten
De verwachtingen aangeven die u van 
het publiek hebt
Suggestie voor tijd en plaats van 
volgende bijeenkomst



5.  Staartspleetvulling
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