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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig
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te citeren in artikelen, scripties en boeken, mits de bron op duidelijke wijze wordt
vermeld, alsmede de aanduiding van de maker, indien deze in de bron voorkomt.
‘©Rapport K100-W- 073 ‘Gronddeformaties in de meetvelden van het COB en van het
Projectbureau Noord-Zuidlijn’, januari 1999, CUR/COB, Gouda’.

Aansprakelijkheid
CUR/COB en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot
mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze uitgave. Nochtans moet
de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat er toch fouten en onvolledigheden in deze



uitgave voorkomen. Ieder gebruik van deze uitgave en gegevens daaruit is geheel voor
eigen risico van de gebruiker en CUR/COB sluit, mede ten behoeve van al degenen die
aan deze uitgave hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht
voortvloeien uit het gebruik van deze uitgave en de daarin opgenomen gegevens, tenzij
de schade mocht voortvloeien uit opzet of grove schuld zijdens CUR/COB en/of degenen
die aan deze uitgave hebben meegewerkt.



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
kennis-infrastructuur. De kern van deze kennisinfrastructuur vormt het Centrum
Ondergronds Bouwen (COB), dat onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van
ondergronds bouwen initieert en 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, branche-organisaties,
onderzoeksinstellingen, wetenschappelijke instituten en overheden.
Via een bijdrage van de Interdepartementale Commissie voor het Economisch
Structuurbeleid (ICES) in het Impulsprogramma stimuleert de overheid de
totstandkoming van deze 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"
(CUR/COB-uitvoeringscommissie K 100). 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 ‘©Rapport K100-W-073 is onder verantwoordelijkheid van
leden van de commissie K100 en het Projectbureau Boortunnels tot stand gekomen.
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1. INLEIDING

Om meer kennis over in inzicht te krijgen in het boren van tunnels onder typisch
Nederlandse slappe bodemcondities, is besloten het praktijkproject Tweede
Heinenoordtunnel uit te voeren. Het onderzoek dat aan dit project is verbonden, wordt
begeleid door CUR/COB-uitvoeringscommissie K100 ‘Praktijkonderzoek Boortunnels’.

Tijdens de aanleg van de tunnel wordt een groot aantal metingen en experimenten
uitgevoerd. De geplande metingen en experimenten worden beschreven in het
‘Instrumentatie- en Meetplan’ [K100-01]. Voorafgaand aan de metingen is een groot
aantal predicties uitgevoerd. De resultaten van deze predicties worden samengevat in het
‘Predictierapport Tweede Heinenoordtunnel’ [K100-04]. Bij de evaluaties worden de
resultaten van de metingen en experimenten vergeleken met de resultaten van de
predicties. Voor de evaluatie zijn de onderzoeksdoelen verdeeld in een aantal
hoofdgroepen:
− boortechnologie;
− geotechniek;
− tunnelconstructie;
− trillingen en milieu.

De evaluaties worden op verschillende momenten en niveaus uitgevoerd:
1e orde: totale evaluatie voor het Evaluatierapport;
2e orde: tussen-evaluatie voor een goede afwikkeling en eventuele bijstelling van het

instrumentarium voorafgaande aan de volgende passage van een meetveld en
ten behoeve van communicatiedoeleinden;

3e orde: snelle evaluatie voor noodprocedures en calamiteiten.

Dit rapport is opgesteld om te onderzoeken of met de tijdens de aanleg van de eerste
tunnelbuis verkregen gegevens een voldoende nauwkeurige eerste orde evaluatie
mogelijk is. Tevens kan aan de hand van dit rapport bekeken worden of het wenselijk is
dat nog andere parameters worden gemeten of grotere nauwkeurigheden en/of frequenties
nodig zijn voor bepaalde meetsystemen.

2. DOELSTELLING

De doelstelling van dit rapport is het trachten te leggen van een verband tussen de
prestaties van de TBM en de metingen op de meetvelden. Opgemerkt wordt dat van de
geotechnsiche metingen alleen de resultaten van de zettingsmetingen zijn gebruikt.

3. AFBAKENING

Nadat de tunnelboormachine beide meetvelden eenmaal was gepasseerd is een concept
van dit rapport verspreid. Door de commissie K100 is toentertijd besloten geen extra
energie te steken in het verwerken van aanvullende gegevens in de afgeleide relaties,
maar te wachten tot het gereedkomen van beidetunnelbuizen. Beide meetvelden zijn dan
ieder voor een de tweede maal gepasseerd.

Deze beslissing heeft ertoe geleid, dat na het verschijnen van de eerste concept-versie
van het rapport, in de diverse 2e orde evaluatie-rapporten van Grondmechanica Delft al
veel aandacht aan verbanden tussen TBM en zettingen is besteed. Om deze reden is



besloten om verdere energie in dit onderzoek te steken. Daarnaast speelde nog een andere
factor een belangrijke rol in deze beslissing. Buiten de schuld van de auteurs om is het
overgrote deel van de ontwikkelde modellen door het formateren van de harde schijf
verloren gegaan. Het opnieuw opzetten van de modellen is te tijdrovend en past niet
binnen de financiële ruimte van de opdracht.



4. UITGANGSPUNTEN

4.1 RELEVANTE K100-RAPPORTEN

Bij het opstellen van dit rapport is van een aantal rapporten veelvuldig gebruik gemaakt.
Deze zijn:
• Instrumentatie- en Meetplan - Praktijkonderzoek Boortunnels, rapport K100-01,

CUR/COB, Gouda, maart 1995;
• Predictierapport Tweede Heinenoordtunnel, rapport K100-04. CUR/COB, Gouda;
• Cluster 13: Deformaties van de grond, spanningsveranderingen in de omgeving en

gronddrukken op de tunnellining, Projectbureau Boortunnels, K100-W-009, januari
1996;

• Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Noord (1e passage), Grondmechanica
Delft, rapport K100-W-059, oktober 1997;

• Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Zuid (1e passage), Grondmechanica
Delft, rapport K100-W-071, juni 1998.

4.2 EXTERN VERKREGEN INFORMATIE

Naast de hierboven genoemde rapporten is veelvuldig gebruik gemaakt van
meetgegevens en overzichtstekeningen, welke door het Projectbureau Noord-Zuidlijn ter
beschikking zijn gesteld.
Uit de tunnelboormachine is naast de standaard data, door de aannemer TCH aanvullende
informatie verspreid. Deze zijn:
• VMT-gegevens, die o.a. de positie, de afwijking en de verrolling van de

tunnelboormachine vastleggen.
• hoeveelheden geïnjecteerd grout per ring. Deze hoeveelheid wordt gemeten door

middel van een peilstok, welke vooraf en na afloop van elke boorgang van circa 1,5 m
boren in de groutcontainer wordt gestoken.

4.3 ASSENSTELSEL EN COÖRDINATEN

De positie van de instrumenten in de meetgebieden zijn vastgelegd in pseudo RD-
coördinaten en ten opzichte van NAP. Van de instrumenten die in het palenveld zijn
geplaatst zijn alleen de afstanden t.o.v. een punt boven de kruin van de eerste tunnelbuis
bekend. Omdat de coördinaten ontbreken worden voor de afstanden tussen de punten
dezelfde waarden aangehouden als gespecificeerd.

Voor het presenteren van de resultaten is een lokaal assenstelsel gedefinieerd. De lokale
x-as valt samen met de boorrichting, zoals die uit de gegevens uit de tunnelboormachine
is af te leiden, hetgeen afwijkend is met het evaluatierapport K100-W-059. Omdat de
eerste tunnelbuis een horizontale kromtestraal van 4491,7 m heeft, staan bijvoorbeeld de
zakbaken in raai K (meetgebied Noord) circa 20 cm buiten het tracé dat de
tunnelboormachine heeft doorlopen.

4.4 TUNNELBOORMACHINE

In het rapport wordt veelvuldig de term volumeverlies gebruikt. Omdat het volumeverlies
wordt uitgedrukt als percentage van het ontgraven oppervlak per strekkende meter tunnel,
wordt hieronder een opsomming gegeven van de belangrijkste maten van de
tunnelboormachine.



Uitwendige diameter van het schild aan de voorzijde: 8,55 m
Uitwendige diameter van het schild aan de achterzijde: 8,52 m
Lengte van het schild: 8,46 m

4.4.1 Hellingen en horizontale bochten in het tracé

Uit de overzichtstekeningen is afgeleid dat de tunnelbuis ter plaatse van de meetvelden
een horizontale kromtestraal van 4491,7 m heeft. Tevens wordt de tunnel in het verticale
vlak onder een helling van 1 op 30 aangelegd. Onder Meetgebied Noord is sprake van
een daling en onder Meetgebied Zuid van een stijging van de tunnel.

5. ANALYSE

5.1 MAAIVELDZAKKINGEN IN LANGSRICHTING

De zakkingen die door het tunnelboorproces zijn ontstaan, kunnen in een vijftal fasen
worden verdeeld. Voor elke fase is een aantal specifieke oorzaken aan te geven die deze
zakkingen veroorzaken. Deze zijn terug te vinden in het rapport K100-W-009.
De vijf fasen waarin het proces kan worden onderscheiden zijn:
1. boorfront voor de beschouwde sectie: normaal optredende uniforme zetting door

consolidatie;
2. boorfront direct voor de beschouwde sectie: zetting of verhoging aan het front V f;
3. tunnelboormachine in beschouwde sectie: zetting boven het schild V b;
4. staart van de tunnelboormachine in beschouwde sectie: zetting bij de staartspleet V p +

Vv;
5. beschouwde sectie achter de tunnelboormachine: tijdsafhankelijke zetting c.

5.1.1 Uitwerking metingen

Conform de benadering die in het rapport K100-W-009 is gehanteerd, worden fase 1 en 2
tezamen genomen, en wordt tevens aangenomen dat fase 5 begint op het moment dat de
tunnelboormachine zich eenmaal de lengte achter de beschouwde sectie bevindt.

In de volgende tabel is de proportionele verdeling per fase voor drie raaien aangegeven.

Tabel: proportionele verdeling van zakkingen per fase in het boorproces

Beschouwde sectie fase 1+2 fase 3 fase 4 fase 5
raai A 17 40 27 16
raai C 17 41 31 11
raai F 16 46 36 3
gemiddelde Noord 17 42 31 10

5.1.2 Voorspelling verdeling zakkingen per fase in boorproces

Op basis van literatuuronderzoek is in K100-W-009 een voorspelling gemaakt ten
aanzien van de te verwachten faseverdeling. Hiervoor is in eerste instantie een verdeling
gemaakt tussen tunnels, aangelegd in cohesieve en in niet-cohesieve gronden. Vanwege
de gelaagdheid van het grondpakket ter plaatse van Meetgebied Noord boven en ter



hoogte van de tunnel, zijn de waarden verhoudingsgewijs verdeeld en afgerond. Deze
verdeling is vermeld in onderstaande tabel. Ter vergelijking zijn de gemiddelde waarden
van de drie raaien toegevoegd.



Tabel: voorspelde en gemiddelde proportionele verdeling van zakkingen per fase in het
boorproces

Fase 1+2 fase 3 fase 4 fase 5
predictie [K100-W-009] 20 30 30 20
gemiddelde Noord 17 42 31 10

5.1.3 Vergelijking  meting en voorspelling

Uit vergelijking van de voorspelde verdeling en de verdeling die op basis van de
metingen is bepaald, volgt dat er een goede overeenkomst is voor de fase 1+2 en fase 4.
Het aandeel van fase 3 (verlies boven het schild) is beduidend groter dan voorspeld.
Daarentegen is het aandeel tijdsafhankelijke effecten (fase 5) beduidend kleiner.
Gebleken is dat er voor de situatie ter plaatse van de Noordoever nauwelijks sprake is
van consolidatie, hetgeen er op duidt dat cohesieve lagen een geringe bijdrage leveren
aan de zettingen.
Het is daarom interessant om te onderzoeken waarop de predictie voor de verdeling van
de fasen is gebaseerd. Uit het literatuuronderzoek is onderscheid gemaakt in tunnels
aangelegd in cohesieve en niet-cohesieve lagen. De verdeling die hieruit is voortgekomen
staat weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel: proportionele verdeling van zakkingen per fase in het boorproces voor tunnels
aangelegd in cohesieve en niet-cohesieve grond

Grondsoort fase 1+2 fase 3 fase 4 fase 5
cohesief 10 16 21 51
niet-cohesief 20 37 33 10

Vergelijking van de proportionele verdeling, zoals die gevonden is voor Meetgebied
Noord, met de waarden voor de verdeling in niet-cohesieve grond uit bovenstaande tabel
toont een goede overeenkomst.

Tabel: proportionele verdeling van zakkingen per fase in het boorproces voor tunnels
aangelegd in cohesieve en niet-cohesieve grond

Fase 1+2 fase 3 fase 4 fase 5
niet-cohesief 20 37 33 10
gemiddelde Noord 17 42 31 10

Verondersteld wordt daarom dat de klei-achtige laag boven de tunnel geen bijdrage levert
aan de ontwikkeling van zakkingen. Omdat de tunnel in (hoofdzakelijk) zand wordt
aangelegd, kunnen voor de fasen de waarden voor niet-cohesieve grond worden
aangehouden.
Deze veronderstelling lijkt te kunnen worden onderbouwd met uitkomsten van
waterspanningsmeters voor en naast het boorfront. Uit deze metingen blijkt dat
waterspanningen, die tijdens het boren ontstaan, direct na stilzetten van de boormachine,
afvloeien. Omdat wateroverspanningen makkelijk via het zandpakket kunnen afvloeien,
is het niet te verwachten dat in het bovenliggende kleipakket watersoverspanningen
worden opgebouwd. Van consolidatie in dit (cohesieve) grondmassief is dan ook geen of
in geringe mate sprake.



5.2 MAAIVELDZAKKINGEN IN DWARSRICHTING

5.2.1 Inleiding

Door gebruik te maken van de formule van Peck is in de tweede en derde orde evaluatie
een curve door de meetpunten gefit. Deze formule sluit voor kleine waarden voor de
horizontale afstand uit de tunnelas goed aan, maar wijkt af bij waarden groter dan circa
de diameter van de tunnel. Omdat de formule inzicht verschaft in het volumeverlies aan
het maaiveld, is het van belang om de formule zo goed mogelijk te laten aansluiten bij
alle meetpunten.
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van het onderzoek dat is verricht voor de
mogelijkheden om de formule van Peck aan te passen.

Allereerst worden de componenten in de formule van Peck behandeld, daarna wordt een
aanpassing van de formule voorgesteld. Tevens wordt aangegeven op welke manier de
aanpassing is vergeleken met de meetwaarden. Uit de vergelijking wordt tenslotte de
conclusie getrokken of voorgestelde aanpassing toegevoegde waarde heeft en op welke
manier de formule gebruikt, getoetst en gemodificeerd  kan worden bij volgende
passages.

5.2.2 Formule van Peck

In 1969 is door Peck een berekeningsmethode voor de vorm van de zakkingstrog in
dwarsrichting voorgesteld. Deze methode is meerdere malen getoetst en blijkt praktische
waarde te hebben. Voor de volledige verhandeling van de theorie wordt verwezen naar
(Peck, 1969) en voor een korte uiteenzetting wordt verwezen naar (Projectbureau
Boortunnels, 1996).

In de theorie van Peck wordt het probleem 2-dimensionaal (in een dwarsdoorsnede
loodrecht op de tunnelas) beschouwd. De zakkingstrog wordt mathematisch beschreven
door een Gauss-verdeling, volgens:
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Waarin:
w(x) zetting aan het maaiveld [m];
wmax maximale zetting aan het maaiveld [m];
x horizontale afstand vanuit de tunnelas [m];
i buigpuntcoëfficiënt die de vorm van de zakkingstrog bepaalt [m].

In de bovenstaande formule wordt wmax geven door:

w
V

i
s
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⋅ 2π

Waarin:
wmax maximale zetting aan het maaiveld [m];
Vs volume van de zakkingstrog [m3/m];
i buigpuntcoëfficiënt die de vorm van de zakkingstrog bepaalt [m].

In bijlage 1 zijn voor bepaalde tijdstippen de meetwaarden van meetraai C en F in
Meetgebied Noord, meetraai K in het palenveld en meetraai O in Meetgebied Zuid
uitgezet. In de figuren is tevens de ‘best fitted curve’ toegevoegd, waarbij gebruik is
gemaakt van de formule van Peck.



Uit de figuren blijkt dat voor meetraai F en K de afwijkingen tussen meetwaarden en
formule op een afstand van 8 tot 10 meter (en verder) ter weerszijden van de tunnelas
verder toenemen. Voor meetraai C en O is dit alleen het geval voor de linkerzijde

5.2.3 Horizontale bochten in het tracé

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat er in de verschillende meetraaien loodrecht op de
boorrichting asymmetrische zakkingstroggen zijn ontstaan. Wellicht kunnen deze
afwijkende trogvormen verklaard worden aan de hand van gegevens over het te volgende
alignement en stuur- en correctiegegevens uit de tunnelboormachine.

Uit overzichtstekeningen is afgeleid dat de tunnelbuis een horizontale kromtestraal van
4491,7 m heeft. Uit de VMT-gegevens is de hoekafwijking van de tunnelboormachine
t.o.v. de optimale lijn bepaald. In onderstaande tabel is voor de horizontale als verticale
hoek de afwijking in procenten uitgedrukt. Indien de percentages een positief teken
hebben betekent dit een afwijking naar rechts of naar boven in de boorrichting.

Meetraai horizontale
hoekafwijking [%]

verticale
hoekafwijking [%]

raai C 0.05 0.13
raai F 0.31 0.05
raai K 0.01 0.03
raai O 0.13 -0.18

Uit vergelijking van de afwijkingen van de tunnelboormachine en de zakkingstroggen in
de figuren uit bijlage 1 is geen eenduidig verband te vinden.
Opvallend is wel dat de TBM onder meetraai K (in het palenveld) nauwelijks een
afwijking heeft in de twee richtingen. Uit de figuur blijkt dat de zakkingstrog redelijk
symmetrisch is, hetgeen een gevolg kan zijn van het feit dat door de zeer geringe
hoekafwijkingen geen lokale extra oversnijding plaatsvindt.
Uit de tabel blijkt dat de tunnelboormachine ter plaatse van de meetraai F een relatief
forse horizontale hoekafwijking naar rechts heeft. Uit de zakkingstrog blijkt dat de
zakkingen aan de rechterkant van de tunnelas (x-waarden groter dan 0) groter zijn dan
aan de linkerkant, hetgeen een gevolg kan zijn van lokale extra oversnijding.
Het asymmetrische verloop van meetraai O in meetgebied Zuid kan niet direct verklaard
worden uit de koerscorrecties van de machine. Daarbij moet ook worden bedacht dat de
opgetreden zettingen t.o.v. de andere meetraaien verhoudingsgewijs zeer gering zijn,
waardoor interpretatie wordt bemoeilijkt.

5.2.4 Aanpassing formule van Peck

Voor de uitbreiding van de formule van Peck is gekozen voor een strategie, welke
redelijk overeenkomt met de methode die door Hurrell in 1985 is voorgesteld. De
formule staat beschreven in (Attewell et al, 1989). Hurrell heeft de formule uitgebreid
met als doel de lange termijn zettingen in rekening te kunnen brengen. De formule is
gedefinieerd als:
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Waarin:
w(x) zetting aan het maaiveld [m];
wmax,s maximale korte termijn zetting aan het maaiveld [m];



wmax,c maximale lange termijn zetting aan het maaiveld door consolidatie [m];
x horizontale afstand vanuit de tunnelas [m];
is buigpuntcoëfficiënt die de korte termijn vorm van de zakkingstrog bepaalt [m];
ic buigpuntcoëfficiënt die de lange termijn vorm van de zakkingstrog bepaalt [m];
s, c indices voor de korte en voor de lange termijn (na consolidatie);
D ontgraven diameter [m].

Als gevolg van consolidatie zal zowel de maximale zetting toenemen als wel de breedte
van de zakkingstrog. Hurrell heeft voorgesteld  om de lange termijn zettingen in rekening
te brengen door twee discrete zakkingstroggen toe te voegen. Deze troggen zijn over een
afstand D t.o.v. de formule voor de korte termijn formule verschoven.

Voor de toepassing van bovengenoemde formule voor Meetgebied Noord zijn verdere
aanpassingen noodzakelijk geacht. Omdat gebleken is de korte termijn meetwaarden al
afwijken t.o.v. die van Peck, dient de formule volgens Hurrell verder te worden
aangepast.

Voorgesteld wordt de volgende formule te gebruiken:
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Waarin:
w max maximale zetting aan het maaiveld [m];
Vs volume van de zakkingstrog [m3/m];
x horizontale afstand vanuit de tunnelas [m];
i buigpuntcoëfficiënt die de vorm van de zakkingstrog bepaalt [m];
D ontgraven diameter [m];
α coëfficiënt [-];
β coëfficiënt [-];
l, r indices.

De onbekende constanten Vs, i, α , βl en βr zijn bepaald door variatie van parameters.
Hiervoor is de volgende methode gevolgd.
Allereerst is de factor β gelijk aan 0 gesteld, waardoor de formule wordt gereduceerd tot
de oorspronkelijke formule van Peck. Over het traject -10<x<10 wordt een ‘best fit’
uitgevoerd. Daarna worden waarden aan α, βl en βr toegekend. Door middel van een
iteratie wordt gevarieerd met de waarden van de onbekende constanten. Deze iteratie
wordt beëindigd op het moment dat de afwijking tussen de meetwaarden en de formule
zijn minimum heeft bereikt.

De mate van nauwkeurigheid tussen de meetwaarden en de formule wordt aan de hand
van de volgende acht stappen bepaald.
• w(f) en w(m)
• n = aantal meetpunten
• w = w(m) - w(f)
• w/w(m)
• (∆w/w(m))2

• (∆w/w(m))2

• ((∆w/w(m))2)/n
• ‘correlatie’ = 1-(∑((∆w/w(m))2)/n)

Er is sprake van een goede overeenkomst tussen formule en meetwaarden, indien de
correlatie de waarde 1 nadert.

5.2.5 Bepaling van de onbekende parameters

In onderstaande tabel zijn de waarden voor de parameters voor de dwarsraaien A, C en F
(Meetgebied Noord), raai K (Meetgebied Noord-Zuidlijn) en O (Meetgebied Zuid)
weergegeven (zie bijlage 2). Opgemerkt wordt dat in eerste instantie de waarde voor α
vooraf is ingesteld op 1.25. Dit betekent dat de toegevoegde zakkingstroggen zich op een
afstand van 1.25 maal de ontgraven diameter (d.i. ruim 10 m ter weerszijde van de
tunnelas) hun maximale waarde hebben. Alleen voor raai O in Meetgebied Zuid is een
andere waarde voor α toegepast, namelijk 1.00.

Tabel: waarden voor de parameters

grootheid eenheid raai A raai C raai F raai K raai O
Vs,meting [m3/m] - 0.90 0.64 1.50 0.19
Vs,fitted curve [m3/m] 0.83 0.93 0.66 1.49 0.19
ifitted curve [m] 5.50 5.37 4.45 7.00 5.40
α [-] 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00
βl [-] 0.12 0.14 0.13 0.15 0.36
βr [-] 0.00 0.02 0.19 0.12 0.00
‘correlatie’ [-] 0.99 0.98 0.99 0.97 0.99

Uit de tabel kan, wanneer meetraai O buiten beschouwing wordt gelaten, het volgende
worden afgeleid.



Een groot aantal parameters vertoont grote mate van overeenkomst. Voor de raaien A, C
en K geldt dat de zettingen aan de linkerzijde groter zijn dan aan de rechterzijde. Deze
extra zettingen kunnen worden bepaald door op een afstand van 1.25 maal de ontgraven
diameter een kleine zakkingstrog met een wmax van circa 12 tot 15% van de zakking
boven de kruin van de tunnelboormachine toe te voegen.
Voor de raaien F en K, welke beide relatief dicht bij elkaar zijn gelegen, blijkt dat aan
beide kanten ongeveer een even zo grote extra zakkingstrog met een wmax van circa 15%
van de zetting boven de kruin van de tunnel moet worden toegevoegd.

Uit de resultaten is een relatie tussen het volumeverlies aan het maaiveld en de
buigpuntcoëfficiënt i afgeleid Deze relatie is:

i Vs= ⋅ +2 86 2 784. .

De correlatie bedraagt 0.95.

5.3 VERTICALE VERPLAATSINGEN IN DE ONDERGROND

Door het toepassen van de gemodificeerde formule van Peck is het mogelijk gebleken om
een goed passende curve door de meetwaarden van de twee raaien met zakbaken te
kunnen fitten. Dezelfde formule is tevens met succes gebruikt voor de ‘maaiveld’-punten
van de extensometers (raai A).
Vanwege het feit dat de formule voor punten op maaiveldniveau goed bruikbaar is
gebleken, is de formule ook toegepast voor het bepalen van de zakkingskromme in de
diepte. In bijlage 3 zijn de meetpunten per niveau weergegeven. Door deze punten is de
best passende curve gefit.
Uit de figuur worden de volgende conclusies getrokken:
• de grootste verplaatsingen treden op juist ter hoogte van de tunnelkruin.
• de breedte van de trog neemt af met toenemende diepte.
• onder het niveau van de zool van de tunnel treedt een verticale zakking op. Als gevolg

van ontspanning van de grond ter plaatse van de tunnel veert het grondmassief ietwat
op, echter een negatieve verplaatsing blijft.

In onderstaande tabel zijn de waarden voor de parameters voor de zeven niveaus
(maaiveld (m.v.) en a tot en met f) weergegeven. Opgemerkt wordt dat de waarde voor α
vooraf is ingesteld op 1.25.

Tabel: Waarden voor de parameters

grootheid eenheid EX-m.v. EX-a EX-b EX-c EX-d EX-e EX-f
Vs,fitted curve [m3/m] 0.83 0.95 0.96 0.90 0.59 0.22 -
i fitted curve [m] 5.5 4.6 4.4 4.0 4.5 6.6 8.0
α [-] 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
βl [-] 0.12 0.09 0.08 0.07 0.11 0.00 0.20
βr [-] 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.04
correlatie [-] 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.99

5.3.1 Volumeverlies als functie van de diepte

Uit bovenstaande tabel wordt afgeleid dat
1. de waarde voor de parameter Vs,fitted,curve, het volumeverlies, afhankelijk is van de

diepte.
2. de zettingen aan de linkerzijde groter zijn dan aan de rechterzijde. Als gevolg hiervan

is een extra zakkingstrog met een wmax van circa 10% toegevoegd.



3. wmax afhankelijk is van de diepte. Nabij maaiveld is βl groter dan ter hoogte van de
tunnel.

In onderstaande tabel zijn de niveaus van de extensometers t.o.v. maaiveld weergeven,
alsmede de waarde voor het volumeverlies.



Tabel: volumeverlies als functie van de diepte

codering afstand tot m.v. [m] waarde [m3/m]
EX-m.v. 0 0.83
EX-a 6.4 0.95
EX-b 9.4 0.96
EX-c 12.4 0.90
EX-d 15.4 0.59
EX-e 18.4 0.22
EX-f 21.4 -

Voor het bepalen van een eenvoudige relatie voor het volumeverlies als functie van de
diepte, zijn de bovenste 6 niveaus meegenomen. De volgende formule kan worden
afgeleid:

V z
V

z z zs

s mv
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, , , ( , )

.
= − ⋅ + ⋅ + ≤ ≤0 0065 0 0811 0 9727 0 18 42

Waarin:
Vs(z) volume van de zakkingstrog op niveau z [m3/m];
V s,mv volume van de zakkingstrog aan maaiveld (z = 0) [m3/m];
z verticale afstand vanaf maaiveld [m].

5.3.2 Buigpuntcoëfficiënt i als functie van de diepte

Uit de tabel in de vorige paragraaf kan afgeleid worden dat de waarden voor de
buigpuntcoëfficiënt i afhankelijk zijn van de diepte z. In onderstaande tabel zijn de
niveaus van de extensometers t.o.v. maaiveld weergeven, alsmede de waarde voor de
buigpuntcoëfficiënt i.

Tabel: buigpuntcoëfficiënt als functie van de diepte
codering afstand tot

maaiveld [m]
waarde
[m]

EX-m.v. 0 5.5
EX-a 6.4 4.6
EX-b 9.4 4.4
EX-c 12.4 4.0
EX-d 15.4 4.5
EX-e 18.4 6.6
EX-f 21.4 8.0

In de doorsnede van extensometers ligt de as van de tunnel op het niveau van EX-d. Uit
de tabel blijkt dat de buigpuntcoëfficiënt op het niveau tussen as en kruin van de tunnel
zijn minimale waarde heeft. Op hoger en dieper gelegen niveaus neemt de waarde toe.
Opgemerkt wordt dat aan de waarde voor de niveaus van EX-e en EX-f beperkte waarde
moet worden gehecht. Omdat de verplaatsingen op deze niveaus dermate gering zijn en
omdat er slechts de beschikking is over een viertal punten, is de nauwkeurigheid
waarmee de buigpuntcoëfficiënt is bepaald zeer gering.

Voor het bepalen van een eenvoudige relatie voor de buigpuntcoëfficiënt als functie van
de diepte zijn de bovenste 5 niveaus meegenomen. De volgende formule is afgeleid:

i D z z z= ⋅ + ⋅ − ≤ ≤0 42 0 12 0 15 40 0, , ( ) ( . )



Waarin:
 i buigpuntcoëfficiënt die de vorm van de zakkingstrog bepaalt [m];
D ontgraven diameter [m];
z0 afstand tussen as van de tunnel en maaiveld [m];
z afstand t.o.v. maaiveld [m].

De hierboven voorgestelde formule is gecontroleerd met gevonden waarden voor
meetraai C. Voor deze raai bedroeg de afstand tussen de as van de tunnel en maaiveld z 0

ongeveer 14.95 m. De buigpuntcoëfficiënt wordt dan met bovenstaande formule gelijk
aan 5,4 m, hetgeen goed overeenkomt met de waarde uit de tabel.
Voor raai F geldt dat z0 buiten het domein van bovenstaande formule valt, zodat de
formule hier niet toepasbaar is.

5.3.3 Maximale zettingen als functie van de hoogte

In onderstaande tabel zijn de maximale zettingen als functie van de hoogte weergegeven.
Hiervoor zijn de gegevens van de extensometer 7 gebruikt. Deze extensometer bevindt
zich in Meetgebied Noord en is precies aangebracht boven de as van de tunnel.

Codering aanlegniveau [m NAP] zetting [mm]
EX-7 m.v. +2.8 27
EX-7a - 3.4 36
Ex-7b - 6.5 38

Uit de meetwaarden kan de volgende formule worden opgesteld:

w z
w mv

z z
( )

( )
. .= − ⋅ + ⋅ +0 0036 0 0776 12

Waarin:
w(z) verticale verplaatsing op niveau z [mm];
w(mv) verticale verplaatsing aan het maaiveld (z = 0 m) [mm];
z afstand t.o.v. maaiveld [m].

De verticale verplaatsing ter plaatse van de kruin van de tunnel kan worden bepaald uit
de bovenstaande formule. De kruin bevindt zich ter plaatse van de raai A (extensometers)
op circa NAP -7.8 m. De verwachte zakking van de kruin wordt dan berekend op 38 mm.

De berekening van de verwachte verplaatsing van de kruin kan worden gecontroleerd met
de relatie volgens (Atkinson en Potts, 1997). De formule is:
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a
( )
( )

.= + ⋅
−





10
2

Waarin:
w(kruin) zakking van de kruin [mm];
w(mv) zakking van het maaiveld boven de tunnelas [mm];
n parameter, welke afhankelijk is van de grondsoort [-];
z afstand tussen tunnelas en maaiveld [m];
a straal van de ontgraven diameter [m].

Opgemerkt wordt dat de tweede term in het rechterdeel van de formule van een plusteken
is voorzien, terwijl Atkinson en Potts een minteken voorstellen. Voor de parameter n
stellen zij voor om 0.4 (voor granulaire gronden) in te vullen.



Indien de waarden in bovenstaande formule worden ingevuld, dan wordt voor de zetting
van de kruin 40 mm berekend. Uit de uitkomsten blijkt dat beide formules een goede
mate van overeenkomt vertonen.

5.4 RELATIE GEOTECHNISCHE METINGEN EN PRESTATIES TBM

5.4.1 Inleiding

Van de TBM is een groot aantal gegevens tijdens het boren vastgelegd. Een aantal van
deze gegevens is gebruikt voor het onderzoeken van een relatie tussen
maaiveldzakkingen en prestaties van de tunnelboormachine. De volgende gegevens uit
o.a. de TBM zijn hiervoor gebruikt:
1. de hellingsafwijking in verticale en horizontale richtingen;
2. de geboorde lengte per voortgang;
3. de hoeveelheid geïnjecteerd grout;
4. de boogstralen waarmee wordt geboord;
5. het percentage water dat uittreedt uit het grout na het vullen van de staartspleet;
6. afstand maaiveld tot tunnel-as;
7. coniciteit van de TBM;
8. boorverlies aan boorfront;

1. Een afwijkende helling van de TBM zal een ander volume voor het boorgat tot
gevolg hebben. De helling is aan het begin van iedere voortgang éénmaal
vastgelegd.

2. De geboorde lengte per voortgang is niet elke keer gelijk aan de lengte van de
elementen (1,5 m). Gemiddeld komt de waarde per ring wel hiermee overeen, maar
omdat per voortgang de zakking is berekend dient de geboorde lengte te worden
verdisconteerd.

3. De hoeveelheid geïnjecteerd grout per voortgang is d.m.v. een peilstokmeting in de
groutcontainer vastgesteld.

4. Als de TBM een bocht maakt zal de grond ergens verdrongen dienen te worden om
het draaien van de stijve cilinder mogelijk te maken. Deze boogstraal is een
bekende parameter. In combinatie met de conicitiet van de machine is de
oversnijding als gevolg van de te maken bocht te berekenen.

5. Het percentage water dat uittreedt uit het grout na het vullen van de staartspleet is
een onbekende. In het onderzoek zal hiervoor een waarde meten worden
aangenomen en wellicht gedurende de analyse worden bijgesteld.

6. De afstand van maaiveld tot tunnel-as heeft invloed op het volumeverlies dat op
maaiveldniveau resteert van het volumeverlies dat ter plaatse van de TBM
optreedt. Dit wordt veroorzaakt door ontspanning van de grond en in geval van
zand mogelijk door dilatantie.

7. De diameter van de TBM is aan de voorzijde 0,03 m groter dan aan de achterzijde
bij de staartspleet. Deze coniciteit van de boormachine veroorzaakt een te
berekenen volumeverlies over de lengte van het schild.

8. Als aan het boorfront een (te) lage steundruk wordt gehanteerd zal de grond naar
binnen komen, hetgeen tot gevolg heeft dat per boorgang teveel grond wordt
verwijderd. Dit resulteert in een boorerlies.

Aan de hand van deze invoerparameters zijn berekeningen uitgevoerd om de maximale
maaiveldzakkingen te bepalen. Hert gaat hierbij om de volgende trajecten (uitgedrukt in
tunnelringen);
• tunnering 45 tot en met 107 van Meetveld Noord;
• tunnelringen 100 tot en met 150 van het palenveld van de Noord-Zuidlijn, en;
• tunnelringen 520 tot en met ring 570 van Meetveld Zuid.



5.4.2 Berekeningsopzet maaiveldzakkingen

Voor het meetveld is per voortgang het volumeverlies en de daaruit volgende
maaiveldzakking berekend aan de hand van de volgende stappen.
Berekening van het volumeverlies als gevolg van:
1. ontgraving aan het boorfront;
2. oversnijding;
3. afwijkende helling van de TBM;
4. coniciteit van de TBM;
5. grouten van de staartspleet;
6. bochten in het tracé.

Met behulp van de in het meetveld geplaatste extensometers en zakbaken kan het
volumeverlies worden bepaald. In de berekening wordt rekening gehouden met de
afnemende  dekking boven de tunnel en de zich wijzigende steilheid van de zakkingstrog
aan het maaiveld ( de buigpuntcoëfficiënt i). Met het totale volumeverlies ter plaatse van
de TBM en met de twee bovenvermelde parameters is de maximale maaiveldzakking
boven de as van de tunnel berekend.

Het is mogelijk dat naast het boorverlies vervormingen in de ondergrond optreden als
gevolg van o.a. kruip van het grout, ovalisatie en opdrijven van de tunnelbuis en
herverdeling van spanningen rondom de tunnel. Deze aspecten zijn in deze berekeningen
niet meegenomen omdat hiervan op dit moment nog onvoldoende bekend is.

5.4.3 Resultaten in Meetgebied Noord

Volumeverlies

Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van het grouten een aanzienlijk deel van de
zakking, welke wordt veroorzaakt door de coniciteit van de machine en de afwijkende
helling van de TBM, wordt goedgemaakt. De bocht in het tracé zorgt voor een beperkt
aandeel van het volumeverlies. Het gemiddelde (berekende) volumeverlies ter plaatse van
de TBM bedroeg over meetveld Noord 0,95%. Aan het maaiveld betekent dit een
gemiddeld volumeverlies van 0,56%.

Hellingsafwijking
De TBM-computer legt de gegevens vast over de helling van de TBM ten opzicht van
ingestelde helling van de TBM. Uit deze gegevens blijkt dat de TBM enigszins
achterover helt tijdens het boren.
Over het meetveld is een gemiddelde verticale hellingsafwijking gemeten van 0,15% à
0,17% (zie bijlage 4). Bij een lengte van de TBM van 8,45 m betekent dit dat de
achterzijde 12,6 mm te laag ligt. Hiervoor zijn twee oorzaken denkbaar:

1. de coniciteit van de TBM
 De straal van de TBM is aan de achterzijde 15 mm kleiner dan aan de voorzijde.
2. De TBM is aan de voorzijde zwaarder dan aan de achterzijde

Aan de voorzijde is o.a. het graafwiel gemonteerd, zodat de TBM enigszins de neiging
zal hebben aan de voorzijde naar beneden af te wijken. Met de vijzels dient dit te
worden gecompenseerd met als gevolg dat de TBM iets achterover leunend door de
grond boort.

De gemeten helling van de TBM benadert de helling die de TBM zou hebben als deze
plat op zijn onderkant zou worden gelegd. Dit heeft tot gevolg dat het grootste
volumeverlies als gevolg van de coniciteit van de machine aan de bovenzijde optreedt.



Dat aan de bovenzijde van het boorgat dan de grootste verplaatsingen zullen optreden,
wordt bevestigd door de metingen van de extensometers.
De maximale gemeten afwijking van de helling bedroeg 0,35% in horizontale richting en
in 0,33% in verticale richting. De gemiddelde afwijking bedroeg 0,15% in verticale
richting en 0,12% in verticale richting.

Geïnjecteerd volume grout
Over Meetveld Noord is gemiddeld 5,33 m3 per voortgang geïnjecteerd (zie bijlage 4).
Het volume van de staartspleet per boorgang is theoretisch 4,56 m3. Uitgaande van een
percentage krimp van 13%, betekent dit dat 4,64 m3 is geïnjecteerd.
Indien rekening wordt gehouden met krimp, betekent dit een overmaat van 2%. Wordt
geen rekening met krimp gehouden dan bedraagt de overmaat 17%.

Berekende en gemeten maaiveldzakkingen

Er is gerekend met verschillende percentages voor de krimp van de grout om de
berekeningsresultaten van de zakkingen zo veel mogelijk te laten overeenkomen met de
werkelijk gemeten maaiveldzakkingen. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat uit
metingen van de extensometers in Meetveld Noord is gebleken dat het volumeverlies ter
plaatse van de TBM circa 1,45 maal zo groot is dan die aan het maaiveld (zie paragraaf
4.3).

Uit de berekeningen is gebleken, dat bij een percentage van 13% krimp ten opzichte van
het geïnjecteerde volume grout,de resultaten voor de maaiveldzakkingen het dichtst in de
buurt van de meetresultaten.

De gemeten en de berekende maaiveldzakkingen worden ook gepresenteerd in bijlage 4.
Uit de figuur in deze bijlage blijkt dat er een goede correlatie is tussen de
berekeningsresultaten en de meetresultaten.

Indien de resultaten per tunnelring worden geanalyseerd, dan blijkt dat een grote mate
van variatie tussen gemeten en berekende zakkingen optreedt. Echter, als met spreiding
rekening wordt gehouden en door de resultaten trendlijnen worden getrokken, dan blijkt
dat deze een zeer grote mate van overeenkomst vertonen.

Voor de volledigheid wordt vermeld dat voor het volumeverlies als functie van de
dekking en de buigpuntcoëfficiënt i respectievelijk waarden van circa 4,5 à 5,5 verlopend
over het meetveld (zie paragraaf  4.3) en volgens de eerder afgeleide formule voor i zijn
gebruikt.

5.4.4 Resultaten van Meetgebied Zuid

Volumeverlies
Uit de berekeningen blijkt dat het grootste deel van het volumeverlies wordt veroorzaakt
door de coniciteit van de machine en een kleiner deel door de afwijkende helling van de
TBM. Het grouten van de staartspleet maakt een groot deel van dit volumeverlies goed.
De bocht in het tracé zorgt voor een beperkt aandeel van het volumeverlies. Het
gemiddelde (berekende) volumeverlies ter plaatse van de tunnelas over meetveld Zuid
bedroeg 0,29%. Aan het maaiveld betekent dat een gemiddeld volumeverlies van 0,14%.
In bijlage 5 is het berekende volumeverlies ter plaatse van de TBM per onderdeel
weergegeven. Vgrout is het volumeverlies (of -winst) voor het aspect gouten van de
staartspleet, Vstuur is het volumeverlies als gevolg van de stuurverliezen en V coniciteit is het
aandeel van het volumeverlies veroorzaakt door de coniciteit van de tunnelboormachine.
Dit laatste aspect alleen neemt al 0,7% van het totale volumeverlies voor zijn rekening.



Ter plaatse van meetveld Zuid is bij een aantal zakbaken geconstateerd dat deze eerst een
maaiveldzakking vertonen en er na het passeren van de staartspleet een maaiveldrijzing
gemeten is.

Hellingsafwijking
De TBM-computer legt de gegevens vast over de helling van de TBM ten opzicht van
ingestelde helling van de TBM. Uit deze gegevens blijkt dat de TBM in beide kanten op
afwijkingen vertoont. Dit in tegenstelling tot meetveld Noord waar in de verticale
richting een over het meetveld constante afwijking is gemeten. De maximaal gemeten
hellingsafwijking bedraagt 0,28% in horizontale richting en 0,36% in verticale richting.
De gemiddelde afwijking bedroeg 0,11% in verticale richting en 0,02% in verticale
richting (zie bijlage 5 voor de figuren).

Geïnjecteerd volume grout
Na het probleem met de staartspleet en de lekkage is de aannemer overgegaan op een
andere methode om het grout in de straatspleet te injecteren. In plaats van de
gebruikelijke manier, door de lisenenvan de TBM, is na de calamiteit door de
betonelementen heen gegrout. Over Meetveld Zuid is gemiddeld 6,06 m3 per voortgang
geïnjecteerd. Het volume van de staartspleet is theoretisch 4,56 m3. Uitgaande van een
percentage krimp van 16%, dan is gemiddeld een volume geïnjecteerd van 5,09 m3, 112%
meer dan het theoretische volume.

Berekende en gemeten maaiveldzakkingen
Uit de extensometer metingen welke zijn uitgevoerd ter plaatse van het meetveld Zuid is
aangehouden dat volumeverliezen ter plaatse van de TBM circa 1,9 maal zo groot zijn als
de volumeverliezen aan het maaiveld. Er is gerekend met een aantal verschillende
percentages voor de krimp van de grout. Bij een percentage van 16% krimp ten opzichte
van het geïnjecteerde volume grout komen de resultaten van de berekeningen voor de
maximale maaiveldzakkingen het dichtst in de buurt van de meetresultaten.

De gemeten en de berekende maaiveldzakkingen worden gepresenteerd in bijlage 5. Uit
deze figuur blijkt dat er een goede correlatie is tussen de berekeningsresultaten en de
meetresultaten.

5.4.5 Resultaten van Meetgebied Noord-Zuidlijn

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van berekeningen die door het
projectbureau zijn uitgevoerd. Het projectbureau Noord/Zuid-lijn heeft ook een eigen
rapport opgesteld voor de evaluatie van hun meetveld.

Volumeverlies
Ter plaatse van het palenveld zijn geen extensometers geplaatst maar Leeuw-ankers op
verschillende niveaus. Deze staan echter niet recht onder elkaar, zodat als gevolg van een
niet continu boorproces geen eenduidige relatie van verticale verplaatsingen over de
hoogte is af te leiden.

In de berekeningen is gerekend met een percentages voor krimp van de grout van 16%.
Uit de berekeningen blijkt wederom dat als gevolg van het grouten een aanzienlijk deel
van de zakking, veroorzaakt door de coniciteit van de machine en de afwijkende helling
van de TBM, wordt goedgemaakt. Het gemiddelde (berekende) volumeverlies ter plaatse
van de TBM bedroeg over meetveld Noord/Zuid lijn 0,84%. Omdat voor de verhouding
tussen volumeverlies aan maaiveld en volumeverlies op tunnelas niveau en maaiveld een
waarde van 1 diende te worden aangehouden, volgt hieruit dat het berekende
volumeverlies aan het maaiveld ook 0,84%is.



Een verhouding van 1 tussen volumeverlies aan het maaiveld en volumeverlies ter plaatse
van de TBM lijkt niet reëel. Een mogelijkheid is dat onder het palenveld een deel van het
volumeverlies is veroorzaakt door het teveel ontgraven van grond aan het boorfront.
Bekend is dat de aannemer heeft geëxperimenteerd met de stand van het graafwiel ten
opzichte van de TBM (het graafwiel kan in de graafkamer over een lengte van circa 0,40
m naar voor voren worden geschoven ). Misschien is hierdoor te veel grond ontgraven
ten opzicht van de voortgang. Dit kan niet gecontroleerd worden omdat er geen
volumebalans wordt bijgehouden.

Hellingsafwijking
De TBM-computer legt de gegevens vast over de helling van de TBM ten opzicht van
ingestelde helling van de TBM. Uit deze gegevens blijkt dat de TBM in beide kanten op
afwijkingen vertoont in tegenstelling tot meetveld Noord waar in de verticale richting een
over het meetveld een constante afwijking is gemeten. De maximale gemeten
hellingsafwijking bedroeg 0,40% in horizontale richting en 0,23% in verticale richting.
Het gemiddelde bedroeg 0,22% in verticale richting en 0,07% in verticale richting (zie
bijlage 6).

Geïnjecteerd volume grout
Over het palenveld is gemiddeld 5,77 m3 per voortgang geïnjecteerd. Het volume van de
staartspleet is theoretisch 4,56 m3. Uitgaande van een percentage krimp van 16%, dan is
gemiddeld een volume geïnjecteerd van 4,85 m3, 106% ten opzichte van het theoretische
volume, rekening houdend met krimp en 127% geen rekening houdend met krimp.

Berekende en gemeten maaiveldzakkingen
De gemeten en de berekende maaiveldzakkingen worden gepresenteerd in bijlage 6. Uit
deze figuur blijkt dat er een goede correlatie is tussen de berekeningen en de
meetresultaten. Om een goede overeenkomst te verkrijgen met een percentage van 16%
voor de krimp van het grout diende de verhouding tussen de zakking op maaiveld en op
tunnelasniveau van 1 te worden aangehouden. De trendlijn is een tweede orde polynoom.

5.4.6 Overall prestaties TBM eerste buis

Het grootste deel van het volumeverlies wordt volgens de berekeningen veroorzaakt door
de coniciteit van de boormachine. Het verloop van de diameter van 0,03 m over de lente
van de TBM is goed voor een volumeverlies van 0,7%. Het berekende volumeverlies
voor een afwijkende helling van de TBM (in twee richtingen) is voor Meetgebied Noord
0,52%, voor Meetgebied Zuid 0,17% en voor het palenveld Noord/Zuidlijn 0,46%. Het
volumeverlies als gevolg van de bocht in het tracé bedraagt 0,03% (voor de
Meetgebieden Noord en Zuid).

Tabel: Gemiddeld berekend volumeverlies (of -winst) in procenten over de verschillende
meetgebieden

Meetgebied Noord Meetgebied
Zuid

Palenveld
Noord/Zuidlijn

Vboorfront 0 0 0
Vhelling 0,52 0,17 0,46
Vconiciteit 0,7 0,7 0,7
Vgrout -0,36 -0,67 -0,34
Vbocht 0,03 0,03 0,03

Uit de berekeningen blijkt dat het geïnjecteerde volume grout de meest bepalende factor
is voor de optredende zakkingen (zie ook figuren in bijlage 7). Als de verschillende



meetgebieden met elkaar worden vergeleken blijkt dat de gemiddelde hoeveelheid
geïnjecteerd grout bij Meetgebied Noord aanzienlijk minder is geweest dan bij
Meetgebied Zuid. Wordt voor Meetgebied Noord en Meetgebied Zuid het (aan de hand
van een trendlijn berekende) volume geïnjecteerd grout uitgezet tegen de gemeten
maaiveldzakkingen dan blijkt dat een redelijke lineaire relatie te bestaan tussen het
volume grout en de gemeten zakkingen (zie betreffende figuren in bijlage 8). Voor de
gecombineerde versie is een lineaire vergelijking afgeleid. Deze vergelijking kan worden
beschreven als:

w z Vgrout( ) , ,= − ⋅ +29 18 184 64

Waarin:
w(z) zetting aan maaiveld [mm];
Vgrout geïnjecteerd volume grout [m3].

Bovenstaande formule kan verder worden herschreven. Doordat de dimensies van de
tunnelboormachine bekend zijn, kan het theoretische boorverlies (V theorie) worden
berekend Deze bedraagt 5,35 m3 per voortgang van 1,5 m. Door introductie van een
dimensieloze factor v, wordt de volgende formule afgeleid.

v
V
V

w zgrout

theorie
= = − ⋅1183 0 0064, , ( )

Waarin:
v verhoudingsgetal tussen werkelijke hoeveelheid geïnjecteerd grout t.o.v. de

theoretische boorverlies [-];
Vgrout geïnjecteerd volume grout [m3];
Vtheorie theoretisch volume van het boorverlies [m3];
w(z) zetting aan maaiveld [mm].

Met deze formule kan worden berekend dat bij een geïnjecteerd groutvolume van 1,18
maal het theoretische volume (d.i. 6,3 m3) geen maaiveldzakkingen optreden. Wordt meer
of minder grout geïnjecteerd dan zullen respectievelijk maaiveldrijzingen en -zakkingen
optreden.



6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1 CONCLUSIES

Uit analyse van maaiveldzakkingen boven de tunnelas in Meetgebied Noord is
geconcludeerd dat de bovenste cohesieve grondlaag geen of uiterst geringe bijdrage
levert aan de zakkingen. De proportionele verdeling van zakkingen over de fasen in
Meetgebied Noord blijkt een grote mate van overeenkomst te vertonen met die van
tunnels aangelegd in niet-cohesieve grondlagen.

De formule van Peck beschrijft het verloop van de zettingen direct boven de tunnel is
zeer goede mate. Indien de meetpunten zich op circa eenmaal de diameter en verder van
de as van de tunnel bevinden, neemt de afwijking tussen meetwaarden en formule toe.

Door de formule van Peck met twee kleinere zakkingstroggen (verschoven over ongeveer
een afstand D vanuit de as van de tunnel) uit te breiden, kan een nauwkeurige benadering
van het zettingsverloop worden verkregen. Uit analyse van de voorgestelde formule blijkt
dat de maximale zakking van de toegevoegde troggen circa 12 tot 15% van de maximale
zakking boven de as van de tunnel bedraagt.

Op basis van meetresultaten blijkt een lineaire relatie te bestaan tussen het volumeverlies
aan maaiveld en de buigpuntcoëfficiënt i.

Uit analyse van de metingen van extensometers blijkt dat het volumeverlies in de diepte
tot op niveau van de tunnelkruin toeneemt. Uit dezelfde analyse is ook afgeleid dat de
buigpuntcoëfficiënt i met toenemende diepte tot op niveau van de tunnelkruin afneemt.
Uit de metingen blijkt voorts dat de maximale zettingen boven de kruin van de tunnel
afhankelijk zijn van de afstand tussen de kruin en het meetpunt. De verticale verplaatsing
direct boven de kruin is groter dan die aan maaiveld. Door middel van een extrapolatie is
een schatting gemaakt van de verplaatsing van de kruin van de tunnel. Deze schatting is
vergeleken met een (aangepaste) formule van Atkinson en Potts en blijkt in zeer goede
mate overeen te stemmen.

Aan de hand van meetresultaten van een drietal passages van meetgebieden is een
rekenmethode opgezet die een redelijke lineaire relatie beschrijft tussen
maaiveldzakkingen en geïnjecteerd groutvolume. In de voorgestelde rekenmethode wordt
voor krimp van het grout circa 16% aangehouden.
Indien blijkt dat aanvullende gegevens de gevonden relatie onderschrijven, dan kan met
de voorgestelde rekenmethodiek een betere analytische onderbouwing worden gegeven
van de zettingen die bij een bepaald project zullen optreden. Voorwaarde is wel dat de
aannemer een methode toepast waarmee het te injecteren groutvolume (en de groutdruk
i.v.m. belastingen op de lining) goed kan worden beheerst.

Door het boorproces op te splitsen in fasen kan ook het volumeverlies worden
onderverdeeld. Uit de resultaten blijkt dat de coniciteit van de boormachine voor het
leeuwendeel van het volumeverlies verantwoordelijk is. Tevens blijkt dat de hoeveelheid
geïnjecteerd grout de meest bepalende factor is voor het optreden of voorkomen van
zakkingen.
Uit de meetgegevens blijkt dat onder de noordoever aanzienlijk minder grout is
geïnjecteerd dan onder de zuidoever, waardoor grotere zakkingen zijn ontstaan.



6.2 AANBEVELINGEN

Ondanks het feit dat de twee tunnelbuizen gereed zijn en alle metingen verricht zijn,
ontbreken in dit rapport de analyses van de metingen die tijdens de aanleg van de tweede
tunnelbuis zijn verricht. De reden is dat de gehanteerde software door een menselijke
fout verloren is gegaan en dat het opzetten van nieuwe software niet binnen de opdracht
kon worden gerealiseerd. Toch verdient het aanbeveling om alle relevante metingen in de
gevonden relaties te verwerken. Op deze manier kunnen de relaties nauwkeuriger worden
bepaald. Een groot deel van deze aanbevelingen is tussentijds overgenomen en verwoord
in een opdracht tot het uitvoeren van eerste orde evaluaties. In deze evaluaties wordt zeer
nauwgezet gezocht naar relaties tussen (prestaties van) de tunnelboormachine en het
grondmassief. De resultaten van dit vooronderzoek kunnen hierbij goed van dienst zijn.

Met de in hoofstuk 5 beschreven relatie tussen geotechnische metingen en presaties van
de TBM is back-analysis van het boorverlies redelijk mogelijk. De berekende zakkingen
en de gemeten zakkingen vertonen dezelfde trend. Echter om ze precies passend te
krijgen zijn er aannames gedaan ten aanzien van het percentage krimp van het grout. De
afgeleide waarden voor de krimp liggen wel in een bereik dat werd verwacht op basis van
ervaringscijfers. Het is ingewikkeld het verband tussen de prestaties van de TBM en de
opgetreden zakkingen en vervormingen geheel te doorgronden. Gezien de heterogeniteit
waarin men (meestal) werkt bij het aanleggen van een tunnel in Nederlandse
omstandigheden lijkt dit ook niet reëel.

Wat in dit rapport als krimp van grout is gedefinieerd kan ook verdringing van
omliggende grond zijn. Waarschijnlijk spelen beide factoren een rol. Aan de hand van
proeven moet het mogelijk zijn voor verschillende grondsoorten de krimp van grout vast
te stellen bij verschillende drukken.
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