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1 INLEIDING

Van 3-19 september 1992 heeft een missie be-
staande uit vertegenwoordigers van Rijkswater-
staat en de provincie Zeeland een studiereis ge-
maakt naar Japan. Daarbij zijn boortunnelpro-
jecten, leveranciers van tunnelboormachines en
een hangbrugproject bezocht. Deze rapportage
geeft in drie hoofdonderdelen de bevindingen van
de missie weer.
Deel A: Algemeen deel met samenvatting, con-

clusies en aanbevelingen;
Deel B: Bezoekverslagen per bedrijf/instantie, met

een specifieke uitwerking in:
Deel C: Vragen, antwoorden en toelichtingen per

bedrijf/instantie.
Bij de voorbereiding van deze reis is dankbaar

gebruik gemaakt van de ervaringen van de rappor-
teursmissie Ondergronds bouwen, die in opdracht
van het Ministerie van Economische Zaken in fe-
bruari 1991 een bezoek aan Japan bracht.

De reis had niet tot stand kunnen komen zonder
de uitmuntende medewerking van de technisch-
wetenschappelijke staf van de Nederlandse am-
bassade in Tokyo. Een woord van dank voor de
betoonde inzet is hier zeker op zijn plaats.

Op elk bezoekadres stond de ontvangst in het
teken van de spreekwoordelijke Japanse hoffelijk-
heid. De gastheren waren zeer open met het ver-
strekken van informatie. De missie is hiervoor de
betrokken bedrijven/instanties zeer erkentelijk.

1.1 DOEL STUDIEREIS
'Het vergaren van kennis en beleidsuitgangs-

punten inzake boortunnels (met grote diameter, in
slappe grondlagen) en hangbruggen door middel
van een studiereis naar Japan.'

Dit doel vloeit uiteraard voort uit een bepaalde
noodzaak. Momenteel werken de provincie Zee-
land en Rijkswaterstaat in een projectorganisatie

aan de realisatie van de Westerschelde Oeverver-
binding (WOV). Voor het maken van een ontwerp en
het doen van een prijsaanbieding inzake het maken
van een detallontwerp, de bouwen het tienjarig
onderhoud zijn met twee aannemingscombinaties
overeenkomsten gesloten. Deze bieden de moge-
lijkheid zowel een ontwerp te maken met een brug-
tunnelcombinatie als met een geheel of gedeeltelijk
geboorde tunnel. De boortunneloplossing wordt als
een zeer serieuze optie beschouwd.

De ontwerpen van de aannemingscombinaties
moeten door de projectorganisatie WOV worden
getoetst. Voor deze toetsing bleek nadere kennis
van ontwerp en uitvoering van boortunnels en
hangbruggen noodzakelijk. Bovendien dient voor
toepassing van de boortunneloplossing een beleid
te worden ontwikkeld voor het omgaan met toe te
voegen stoffen (o.a. steunvloeistof), verontreinigin-
gen en het gebruik van de grote hoeveelheden uit-
komende specie.

In West-Europa zijn nu eveneens grootschalige
boortunnelprojecten in uitvoering (Kanaaltunnel
Engeland-Frankrijk, Storebaelt Denemarken enz.),
Deze zijn echter qua geologische omstandigheden
en tunneldiameter niet vergelijkbaar met het WOV-
project. Op een aantal plaatsen in Japan worden
wél vergelijkbare projecten uitgevoerd. Daar zijn
tevens een aantal hangbruggen in uitvoering,
waaronder de langste hangbrug ter wereld nabij
Kobe. Ook hiervoor geldt dat de omstandigheden
(stroomsnelheden, scheepvaart) goed zijn te ver-
gelijken met de situatie in de Westerschelde. Vol-
doende redenen voor de projectorganisatie WOV
om de blik op het Verre Oosten te richten.

Ook voor andere projecten in Nederland wordt
de mogelijkheid van een geboorde tunneloplossing
onderzocht. Voor Rijkswaterstaat is het uit strate-
gisch oogpunt van essentieel belang voldoende
kennis op te bouwen over boortunnels, zowel op
technisch als beleidsmatig vlak.

Tokyo in vogelvlucht.
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De leden van de missie en de technisch wetenschappelijke staf van de ambassade.

1.2 SAMENSTELLING MISSIE
De missie bestond uit de volgende personen:

Ir. M. Meulblok (missieleider)
Rijkswaterstaat directie Zeeland, Middelburg
Hoofd afdeling Rivierkunde

ing. P.J.W. Schüller
Rijkswaterstaat Bouwdienst, Tilburg
Senior ontwerpingenieur afdeling Bruggenbouw

Ing. G. Kooijman
Rijkswaterstaat Bouwdienst, Utrecht
Ontwerpingenieur afdeling Tunnelbouw

Ing. F.w.J. van de Linde
Rijkswaterstaat Bouwdienst, Barendrecht
Uitvoeringsspecialist afdeling Projecten en
Diensten

Ing. C.L. Roclo<
Provincie Zeeland directie Milieu en Waterstaat,
Middelburg
Projectingenieur afdeling Droge Infrastructuur

De afspraken met de bezochte bedrijven/in-
stanties werden verzorgd door de technisch-we-
tenschappelijke staf van de Nederlandse ambas-
sade in Tokyo bestaande uit de heren:
- Drs. J.W.H.M. Stumpel,

technisch-wetenschappelijk attaché
- Ir. P.J. Schalkwijk,

technisch-wetenschappelijk stafmedewerker
- Y. Manage,

technisch-wetenschappelijk stafmedewerker
Nadere informatie over de missieleden is opgeno-
men in bijlage L
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1.3 BEZOEKPROGRAMMA
Dit werd uitgewerkt in nauwe samenwerking met

de technisch-wetenschappelijke staf van de Ne-
derlandse ambassade. Na uitvoerig overleg en vele
optimalisaties werd het bezeekprogramma als volgt
vastgesteld:
Do 3 september Vertrek Schiphol
Vr 4 september Aankomst Tokyo, aansluitend

werkoverleg in Nederlandse
ambassade

Ma 7 september Veld bezoek Trans Tokyo Bay
project

Di 8 september Overleg Trans Tokyo Bay
project, Tokyo

Wo 9 september Veldbezoekloverleg Kanda Ri-
verproject, Tokyo

Do 10 september Fabrieksbezoekloverleg Ka-
wasaki Heavy Industries ltd.,
Hyogo

Vr 11 september Veldbezoekloverleg Hanshin
Noda tunnel, Osaka

Ma 14 september Veldbezoekloverleg Akashi-
Kaikyo brug, Akashi

Wo 16 september Fabrieksbezoekloverleg
Mitsubishi Heavy Industries
ltd., Kobe

Do 17 september Veldbezoekloverleg Rijo
tunnel, Hiroshima

Vr 18 september Bezoek tentoonstelling
GEOTECH '92, Tokyo

Za 19 september Vertrek Tokyo,
aankomst Schiphol



2 SAMENVATTING-CONCLUSIES-AAN-
BEVELINGEN

2.1 SAMENVATTING
In september 1992 maakte een missie bestaan-

de uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en
de provincie Zeeland een studiereis naar Japan.
Doel was het vergaren van kennis inzake boortun-
nels met grote diameter en in slappe grondlagen
alsmede hangbruggen. Dit in het kader van de rea-
lisatie van de Westerschelde Oeververbinding
CNOV). Behalve onder meer een brug-tunnelcom-
binatie is daarbij ook het ontwerp van een geheel of
gedeeltelijk geboorde tunnel een serieuze optie.

In Japan zijn op dit gebied projecten in uitvoe-
ring die zich - anders dan soortgelijke Westeuro-
pese - qua geologische omstandigheden, tunnel-
diameter, stroomsnelheden en scheepvaart goed
laten vergelijken met de situatie in de Westerschel-
de.

In de voorbereiding van de reis had de tech-
nisch-wetenschappelijke staf van de Nederlandse
ambassade in Tokyo een werkzaam aandeel.

De missie bezocht boortunnelprojecten, leve-
ranciers van tunnelboormachines en een hang-
brugproject. De gastheren stelden zich zonder uit-
zondering coöperatief op en waren zeer open met
het verstrekken van informatie. Hierdoor is aan de
doelstelling van de studiereis ruimschoots voldaan.
In de intensieve contacten met opdrachtgevers,
aannemers en leveranciers is veel specifieke boor-
kennis verzameld. De vooraf toegezonden uitge-
breide vragenlijsten zijn gedetailleerd beantwoord
en er is op hoog technisch niveau diepgaand over
gediscussieerd. Dit heeft geleid tot meer inzicht in
de mogelijkheden, maar vooral ook in de beperkin-
gen en moeilijkheden bij het ontwerp en de uitvoe-
ring van boorprojecten. De missie is hiervoor de
betrokken bedrijven/instanties zeer erkentelijk.

2.2 CONCLUSIES

Inleiding
Voorafgaand aan dit overzicht van conclusies

een algemene opmerking. De Japanse methodie-
ken voor de aanleg van geboorde tunnels vloeien
voort uit een aantal specifieke omstandigheden.
Deze hebben betrekking op civieltechnische (o.a,
geologie, materiaalgebruik) en maatschappelijke
aspecten (grondgebruik in stedelijke gebieden, ar-
beidsverhoudingen etc.), Bevindingen uit Japan
lenen zich derhalve niet zonder meer voor overna-
me in de Nederlandse praktijk.

1. De Japanse ervaringen op het gebied van
ontwerp en uitvoering van boortunnels hebben de
missie gesterkt in de overtuiging dat het boren van
tunnels met grote diameter in slappe, niet cohesie-
ve, waterdoorlatende grondlagen op grote diepte

mogelijk is. De aanlegdiepte bedroeg bij de TTBH
60-65 rn, bij het Kanda Riverproject 45-55 m.

2. In Japan is inmiddels de nodige ervaring op-
gedaan met schilden tot 14 m diameter. Het boren
van tunnels met een diameter groter dan 10 tot 11m
gebeurt vanwege de betrouwbaarheid en ervaring
bij voorkeur met een slurryschild,

EPB-schilden lopen qua ontwikkeling in diame-
ter 4 tot 5 jaar achter op de slurryschilden.

3. Problemen met beschikbare werkruimte en
transportcapaciteit in de grote steden hebben mo-
menteel een gunstige invloed op de ontwikkeling
van EPB-schilden. Voor een EPB-schild is immers
geen slurry-plant noodzakelijk.

4. Het gebruik van DOT-machines is bijzonder
succesvol en zonder problemen verlopen (tot een
afmeting van 6 x 1Om). Er wordt thans gebouwd aan
een DOT (EPB-schild) met afmetingen 9 x 16 m.

5. Bij ontwerp en uitvoering van boortunnels met
grote diameter verdienen veiligheidsvoorzieningen
voor het personeel aandacht. De problemen
schuilen vooral in de grote werkhoogten en het ge-
wicht van de lining-segmenten (> 10 ton). In Japan
wordt daarom in toenemende mate gebruik ge-
maakt van gerobotiseerde erectors, die geheel au-
tomatisch de lining-segmenten oppakken, plaatsen
en monteren.

6. De in Japan gehanteerde ontwerptechnieken
voor boortunnels zijn gebaseerd op relatief stijve
constructies. Dit leidt in het belastingschema tot:
- Kleine vervormingen;
- Grote buigende momenten.
Deze berekeningsmethode resulteert in:
- Zware, blijvende boutverbindingen in de

liningsegmenten, vaak dubbel uitgevoerd;
- Hoog wapeningspercentage van de

liningsegmenten;
Het is de vraag of deze ontwerpmethodiek ook

moet worden gebruikt in de Nederlandse situatie.
De ontwerpmethodiek wordt in Japan mede toe-
gepast vanwege het gedrag van de constructie tij-
dens de tamelijk frequent optredende zware aard-
bevingen.

7. Veelontwerpparameters voor de tunnel-
boormachines zijn gebaseerd op de resultaten van
proeven schaal 1:1 of 1:2. Dergelijk onderzoek krijgt
bijzonder veel aandacht. Voorbeelden hiervan zijn
de proefopstelling van de volautomatische erector
van de TTBH en een proefboring over een lengte
van 40 m voor de boortunnel in Hiroshima.

Daarentegen worden voor het ontwerp van de
boortunnel zelf ook veel empirische parameters
gebruikt (standaard gronddekking, onderlinge af-
stand van buizen etc.).

7



8. Voor de waterdichte aansluiting tussen de li-
ning-segmenten wordt meestal gebruik gemaakt
van hydrofielerubberprofielen. Standaard is een
afdichting meteen zwelfactor van ca. 4. Afdichtin-
gen met een grotere zwelfactor (ca. 8 tot 10) bevin-
den zich nog in het experimentele stadium en wor-
den als proef extra op de lining-segmenten
aangebracht. In de meeste gevallen is een extra
waterdichting mogelijk door een polymeer aan te
brengen in de aan de binnenzijde van de lining-
segmenten aangebrachte sponning.

9. Het gebruik van een 2e lining is in Japan min
of meer standaard. Als hoofd redenen werden de
duurzaamheid en de waterdichtheid van de con-
structie genoemd. Naar de mening van de missie is
het argument van de waterdichtheid discutabel.
Indien namelijRbij gebruik van één Iining lekkage
optreedt is deze onmiddellijk op te sporen en te
verhelpen. Bij gebruik van een 2e lining is de lek-
kage niet of nauwelijks te traceren en derhalve
moeilijk te repareren.

10. Voor elk Japans boorproject wordt bijzonder
veel grondonderzoek verricht. Er wordt gemiddeld
om de 100 mgeboord, de maximale onderlinge
boorafstand blJde TTBH bedroeg 300 m (vanwege
de vaargeul). Van geostatistische methodes werd
geen gebruik gemaakt.

I

11. Op basis van een Japanse berekeningsme-
thodiek voor de slijtage van snijtanden is een af-
schatting gemaakt voor de WOV-situatie. In de
aanwezige geologische gesteldheid lijkt het moge-
lijk 6,5 km te boren met een slurryschild zonder
vervanging van de snijtanden. Het is echter ver-
standig om rekening te houden met minimaal één
vervanging opeen gunstige locatie (Boomse klei).
Bij gebruik van een EPB-schild dient te worden
gerekend opeen aanmerkelijk hogere slijtage van
de snijtanden, vooral in het zandige gedeelte van
het boortraject. Er dient dan te worden gerekend op
meerdere malen vervangen. De slijtage van de
snijtanden kan tijdens het boorproces worden ge-
meten.

12. Bij het gebruik van slurryschilden worden
voor de steunvloeistof vaak lokaal winbare klei-
soorten toegepast. Bentoniet wordt relatief weinig
benut.

13. Voor de beheersing van de tegendruk in het
boorfront wordt bij de Japanse TBM's geen gebruik
gemaakt van- een luchtdrukexpansieruimte. Zij
motiveren dit door te wijzen op de goede compu-
tergestuurde drukregeling voor aanvoer van de
steunvloeistof en de afvoer van de boorspecie. Het
voordeel hiervan is dat bij een slurry blow out deze
niet doorzet omdat de druk direct wegvalt.
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14. Het boorfront bij EPB-schilden kan worden
geïnjecteerd met een schuimoplossing. Hierdoor
wordt de losgesneden boorspecie smeuïger, waar-
door afvoer van de specie gelijkmatiger kan
plaatsvinden. De stabiliteit van het boorfront is
hiermee beter te beheersen. Tevens wordt door de
schuiminjectie de versnijdbaarheid verbeterd en de
wrijving (slijtage) verminderd.

Verwacht kan worden dat EPB-schilden in de
toekomst in meerdere mate de slurryschilden zullen
verdringen.

15. Bij waterdrukken groter dan 2 à 3 kP werden
bevriezingstechnieken voor o.a. de stabilisatie van
het boorfront ten behoeve van de doorbraak vanuit
de startschacht betrouwbaarder geacht dan tech-
nieken met chemische injectie.

16. In het algemeen werd een gronddekking op
de tunnel van minimaal 1D gehanteerd. Kleinere
gronddekkingen tot 0,5 D werden wel toegepast,
maar dan in combinatie met chemische injectie van
de bovenlaag of andere stabilisatietechnieken.

17. De totale doorlooptijd van civiele projecten
is ten opzichte van de Westeuropese praktijk lang.
Dit wordt vooral veroorzaakt door de uiterst gron-
dige voorbereiding (onderzoek en ontwerp). Bij de
zeer grote projecten zoals de TTBH, vindt het de-
tailontwerp plaats terwijl de uitvoering al is gestart.

18. De voortgangssnelheden van boormachines
(ca. 150 m I maand) bleken ten opzichte van de
Europese praktijk laag. Als reden werd opgegeven:

Een lage snelheid geeft een beter resultaat, de-
gelijker werk en minder zettingen. Bovendien
kan het te installeren vermogen voor de snijko-
paandrijving relatief laag blijven.
De voortgangssnelheid wordt vaak niet bepaald
door de mogelijkheden van de TBM, maar door
de aan- en afvoercapaciteit van materialen en
uitkomende grond. Verkeersopstoppingen in de
zeer dicht bevolkte steden beperken de trans-
portcapaciteit.

19. Japan Highway Public Corporation is be-
heerder van ca. 5.500 km tol-snelwegen. Deze pri-
vate onderneming bleek bij nadere beschouwing
voor een groot gedeelte te worden gefinancierd
door de rijksoverheid en niet zo onafhankelijk te zijn
van de staat.

20. Ook in zeer druk vaarwater is het bij pijlers
van (hang)bruggen toepassen van een caisson-
constructie in plaats van een eilandconstructle
goed mogelijk. Een aanvaarbeschermingscon-
structie rondom het caisson is dan wel noodzaak.

21. Bij een hangbrug voor zowel trein- als auto-
verkeer is een hoofdoverspanning mogelijk van
1.700 m.



2.3 AANBEVELINGEN

1. Het is interessant om de ontwikkelingen in
Japan op het gebied van boortunnels te blijven
volgen. Dit kan met behulp van de Technisch We-
tenschappelijke Attaché van de Nederlandse Am-
bassade in Tokyo, Tunneling Association enz.

2. In breder kader de Japanse en Europese
technieken en methodieken met elkaar vergelijken
(berekeningen, proefnemingen, uitvoering e.d.).

3. Het is van essentieel belang uitgebreid
grond mechanisch onderzoek te verrichten om zo-
doende een succesvolle uitvoering van het boor-
proces te bewerkstelligen en de risico's te vermin-
deren.

4. Vanwege de geringe ervaring in Nederland
met het boren van tunnels in slappe grond wordt
aanbevolen schaal proeven uit te voeren (stabiliteit
boorfront, belasting op de lining enz.),

5. Bij het uitvoeren van menselijke arbeid in het
boorfront rekening houden met de optredende
risico's. Een en ander dient te worden afgewogen
tegen de noodzakelijkheid ervan.

I
I

6. Het aantal uitbouwen aan tunnelbuizen dient
zoveel mogelijk te worden beperkt in verband met
verhoogde risico's, vooral ten aanzien van de uit-
voering en de verzwakking van de tunnelconstruc-
tie.

2.4 SUMMARY-CONCLUSIONS-
RECOMMENDATIONS

2.4.1 SUMMARY

I

In September 1992, a delegation made up of
representatives of the Dutch Directorate General for
Pubtic Works and Water Management (Rijkswater-
staat) and the Province of Zeeland, went on a stu-
dy trip to Japan. The object of the trip was to gather
information about large-diameter bored tunnels in
soft soils and about suspension bridges, in con-
neetion with the construction of the Western
Scheldt cross-river conneetion (WOV). The pos-
sible ways of achieving this link include a bridge/
tunnel combination and, as a serleus option, the
design of a totally or partially bored tunnel.

Projects of this kind are currently in progress in
Japan and - unlike similar Western European pro]-
ects - they compare very closely with the situation
in the Western Scheldt in terms of the geology, the
tunnel diameter, the rate of the current and the
shipping traffic.

The technical and scientific staff of the Dutch
Embassy in Tokyo played an active part in the pre-
parations for the trip.

The delegation visited bored tunnel projects,
tunnel boring machine suppliers and a sus pension
bridge project. Without exception, the hosts were
cooperative and extremely open in providing inter-
mation. In consequence, the objective of the tour
was more than met. A great deal of speeltic know-
ledge related to tunnel boring was acquired in the
intensive contacts with principals, contractors and
suppliers. The comprehensive questionnaires sent
beterehand were answered in detail and they were
discussed in depth at a highly technical level. This
led to greater understanding of the possibilities
and, above all, of the Iimitations and difficulties in-
volved in the design and construction of bored
tunnel projects. The delegation is very grateful to
the cernpanles and organisations concerned.

2.4.2 CONCLUSIONS

Introduction
Before summarising the concluslons, a general

comment; the Japanese methods tor constructing
bored tunnels stem from a number of specific
circumstances. These relate to civil engineering
aspects (including geology and the matenals used)
and seclal factors (land use in urban areas, labour
relatlons etc.). Japanese findings therefore cannot
simply be taken over wholesale for use in the Dutch
situation.

1. Japanese experiences in the area of desig-
ning and constructing bored tunnels strengthened
the delegation's conviction that it is possible to bore
large-diameter tunnels in soft, non-cohesive, per-
meable soil strata at great depth. The construction
depth of the nBH was 60-65 m, and on the Kanda
River project it was 45-55 m.

2. In the meantime, the Japanese have gained
experience with shields of up to 14 m in diameter.
Tunnels with a diameter in excess of 10 or 11 m can
be bored because of the reliability of, and experien-
ce with, for preference, a slurry shield.

In terms of increases in diameter, EPB shields
are four to five years behind the slurry shields.

3. Problems with available working space and
transport capacity in the major citles are currently
having a beneficial effect on the development of
EPB shields, since a slurry plant is not needed if an
EPB shield is used.

4. DOT machines have been used with great
success and without problems (up to a size of
6 x 10 m). Work is currently in progress on a DOT
(EPB shield) measuring 9 x 16 m.

5. Safety measures for the workforce require
attention when designing and constructing large-
diameter bored tunnels. The problems lie mainly in

9



the great working heights and the weight of the lln-
ing segments (> 10 tonnes). In Japan, therefore,
they are increasingly making use of robotised
erectors, which piek up, positionand fit the lining
segments compietely automatically.

6. The design techniques used in Japan for
bored tunnels are based on relatively rigid
structures. In the load schedule this leads to:
- Smal! deformations;
- Large bending moments.
This method otealculation results in:

Heavy, permanent bolt connections in the lining
segments,often double;
High percentage of reinforcement in the lining
segments.

The question is whether tnts design method should
also be used in the Dutch situation. One of the
reasons this design method is used in Japan is the
behaviour of the structure during the fairly frequent
and severe earthquakes the country experiences.

7. Many of the design parameters for the tunnel
boring machines are based on the results of trials at
a scale of 1:1 or 1:2. An extremely high level of
attention is devoted to research of this kind.
Examples indude the pilot of the fully-automatic
ereeter for the TTBH and a trial bare 40 m long for
the bored tunnel in Hiroshima.

Very many empirical parameters were also used
in the design ofthe bored tunnel itself (standard soil
cover, distancebetween tubes, etc.).

8. Hydrophilic rubber profiles are normally used
for the watertight connection between the lining
segments. A seal with a swell factor of approx. 4 is
standard. Seals with aiarger sweH factor (approx.
8 to 10) are still at the experimental stage and are
being fitted to the Hningsegments additionally for test
purposes. In most cases, additional watertightness
can be achieved by applying a polymer to the
groove on the inner side of the lining segments.

9. The useof a second lining is more or less
standard in Japan. The main reasons cited for this
were the durabtltty and the watertightness of the
structure, In the delegation's view, the watertight-
ness argument is debatable. lf a leak occurs in a
single lining it wil! immediately be detected and can
be rectified. If a secend lining is used, the leak is
difficult if not impossible to detect, and conse-
quently hard to repair.

10. Very intensive soil surveys are eerried out on
every Japanese boring project. Bores are sunk
every 100 rn on average; the maximum distance
between bores on the TTBH was 300 m (because
of the shipping lane), Geostatic rnethods were not
used.
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11. On the basis of a Japanese calculation
methad for the wear of cutterbits. an estimate was
made for the WOV situation. In the existing
geological situation, it would appear possible to
bare 6.5 km with a slurry shield without replacing
the cutter-bits. lt is, however, wise to reekon on at
least one replacement in a favourable locatlon
(Boomse clay). If an EPB shield were to be used, it
would be necessary to allow for significantly higher
cutterbits wear, particularly in the sandy section of
the tunnel route. Thls means that several
replacements would be necessary. The wear to the
cutterbits can be measured during the boring
process.

12. When slurry shields are used, types of clay
that are available locally are often used for the drill-
ing mud. Bentonlts was used relatively little.

13. Japanese TBMs do not use an air pressure
expansion space to control the back pressure at
the boring face. The Japanese explain this by
pointing to the good, computer-controHed pres-
sure regulation for supplying the drilling mud and
removing the spoils. The advantage of this is that,
if there is a slurry blow-out, it does not continue
because the pressure drops oft immediately.

14. In the case of EPB shields, the boring face
can be injected with a faam solution. This makes
the spoil that has been cut loose more plastic, so
that it can be removed in a more uniform way. This
makes it easier to control the stability of the boring
face. The injection of faam also impraves the cut-
ting properties and reduces friction (wear).

It is to be expected that in future EPB shields wil!
increasingly replace the slurry shields.

15. Where water pressures exceed 2 t03 kP,
freezing techniques for, among ot her things, stabi-
lising the boring face for breaking through trom the
starting shaft, were considered to be more reliable
than techniques involving chemical injection.

16. In general a soil cover of at least 1 D was
used on the tunnel. Smaller soil coverings down to
0.5 D were sometimes used, but then in combina-
tion with chemical injection of the top layer or other
stabilisation techniques.

17. The total duration of civil engineering pro-
jects is long by Western European standerds. This
is caused pnrnarily by the extremely thorough
planning (surveys and design). In the case of very
large projects like the TTBH, the detailed design is
done after the work has already started.

18. The rates of progress tortunnel boring ma-
chines (150 m / month) are low by European stan-
dards. The reasons given were:
- A low speed gives a better result, better quality



work and oauses less subsidence. Moreover,
the power required to drive the cutterbits can be
kept relatively low.
The rate of progress is often not dictated by the
capacity of the TBM but by the speed at which
materials can be supplied and the soil can be
removed. Traffic congestion in the very densely
populated cities Iimits transport capacity.

19. Japan Highway Public Corporation man-
ages about 5,500 kilometres of toll motorways. On
closer examination this private company proved to
be largely funded by central government and not
really independent of the state.

20. Even in very busy shipping lanes the use of
a caisson structure instead of an island construc-
tion for the piers of (suspension) bridges is perfectly
possible, A cellision proteetion structure around the
caisson is then essential.

21. A rnaln span of 1,700 m is posslble in a sus-
pension bridge for both rail and road traffic.

2.4.3 Recommendations
1. lt is worthwhile continuing to follow the devel-

opments in the construction of bored tunnels in
Japan. This can be done with the aid of the Techni-
cal and Scientific Attaché at the Dutch Embassy in
Tokyo, the Tunneling Assoclatlon etc.

2. The Japanese and European techniques and
methods should be compared in the broader con-
text (calculatlons, trials, implementation etc.).

3. It is cruelal that extensive soil mechanics re-
search should be undertaken in order to ensure the
successful performance of the boring process and
to reduce the risks.

4. In view of the limited experience with boring
tunnels in soft soil in the Netherlands, it is recorn-
mended that trials to scale should be carried out
(stabllity of the boring face, load on the lining etc.).

5. The risks involved must be taken into account
when people are working at the boring face. The
risks must be assessed in the light of the necessity
for the work.

6. The number of additions to tunnel tubes
should be limited as far as possible because of the
increased risks, particularly in the respect of the
construction work and the weakening of the tunnel
structure.
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3. ALGEMENE INDRUKKEN

3.1 BEZOEKEN
Zoals in de inleiding vermeld is de missie bij alle

bezoeken bijzonder goed ontvangen door de Ja-
panse gastheren. In het officiële welkomstwoord
werd telkenmale gerefereerd aan de eeuwenlange
banden tussen Nederland en Japan. De nadruk
werd vooral gelegd de periode dat Nederland de
enige Europese mogendheid was, die (beperkte)
contacten met Japan mocht onderhouden. Japan
heeft toen veel technieken overgenomen van de
Nederlanders. Nog in het recente verleden heeft op
civiel-technisch gebied kennisoverdracht van Ne-
derland naar Japan plaatsgevonden, bijv. op het
terrein van afgezonken tunnels. Tijdens de bezoe-
ken bleken de gastheren bijzonder geïnteresseerd
in de Nederlandse prestaties op civiel-technisch
gebied, met name in de water- en tunnelbouw.

Hoewel de veldbezoeken en de besprekingen in
een ongedwongen sfeer plaatsvonden, verliepen
begin en slot van de bezoeken volgens een forme-
ler protocol, met welkomstwoorden, wederzijds
voorstellen, dankwoorden, overhandiging van ge-
schenken etc. Juist voor deze momenten is het van
belang enigszins op de hoogte te zijn van gebruiken
en omgangsvormen. Een door de missie vooraf
gevolgde cursus 'Japanse cultuur' heeft hierbij ze-
ker vruchten afgeworpen.

Tijdens de bezoeken bleek men in het algemeen
zeer open met het verstrekken van informatie. De
missie werd vaak geconfronteerd met uitgebreide
panels van deskundigen, die enthousiast en op
zeer goede wijze de reeds schriftelijk beantwoorde
vragen nader toelichtten. Een maximum werd be-
reikt tijdens het bezoek aan het kantoor van de
TTBH, waar de missie te woord werd gestaan door
een forum bestaande uit 18 personen.

Alle gesprekspartners bleken bijzonder trots te
zijn op hun aandeel in de diverse projecten. Zowel
opdrachtgevers, aannemers als leveranciers gaven
blijk van deze houding.

De besprekingen wekten de indruk dat techniek
in Japan in hoog aanzien staat. Dit heeft weer als
gevolg dat ook technici (ingenieurs) maatschappe-
lijk hoog worden gewaardeerd.

Bij de bezochte aannemers en de leveranciers
viel op dat het personeel van laag tot hoog dezelf-
de bedrijfskleding droeg. De hoger geplaatste
functionarissen waren slechts te herkennen aan
bepaalde onderscheidingstekens (epauletten
o.i.d.).

3.2 INFRASTRUCTUUR

Wegen
Japan is een bijzonder hoog ontwikkeld, dicht

bevolkt land. Het gevolg is een zeer intensief ge-
bruik van het wegennet. In de grote steden leidt dit

in de spitsuren tot enorme verkeersopstoppingen.
Zelfs buiten de spitsuren zijn de wegen bijzonder
vol. De overheid voert geen actief beleid in het te-
rugdringen van de automobiliteit.

Japan beschikt over een uitgebreid snelwegen-
net. De snelwegen en de belangrijkste doorgaande
hoofdwegen in zeer grote steden als Tokyo zijn tol-
wegen en in eigendom/beheer/onderhoud bij pri-
vate maatschappijen. De maximumsnelheid op
snelwegen bedraagt 100 km/u voor personen-
auto's. Vanwege een gedwongen verkeersafwikke-
ling is deze snelheidslimiet meer een theoretische
dan een praktische grens.

Goederentransport vindt hoofdzakelijk over de
weg plaats, dat per spoor of schip is ondergeschikt.

Spoorwegen
Ten aanzien van het personenvervoer bij de

spoorwegen dient een onderscheid te worden ge-
maakt tussen de 'normale' treinen en de TGV-ach-
tige treinen (Shinkansen). Behalve Japan Rail (JR)
zijn er talrijke kleinere, private spoorwegmaat-
schappijen. In veel gevallen beconcurreren diverse
maatschappijen elkaar op dezelfde verbindingen,
echter via een iets andere route. Omdat JR de be-
schikking heeft over de oudste en vaak langste
verbinding, zijn de concurrenten via de modernere,
kortere lijnen vaak in het voordeel. Trein en metro
vormen het belangrijkste vervoermiddel voor fo-
renzen. Men woont vaak op grote reisafstand van
het werk (1-2 uur). Het materieel van metro, stop-
en sneltreinen lijkt veel op elkaar. De treinen hebben
ruime balkons voor snel in/uitstappen, relatief wei-
nig zitplaatsen maar wel veel staanplaatsen. Ook
de 'normale' sneltreinen hebben het karakter van
een Nederlandse metro. De baanvakbelasting van
treinen is werkelijk enorm, in de spits wordt gere-
den met tussenpozen van slechts enkele minuten.
De verschillende treinen (lokaal, interlokaal, interci-
ty) hebben elk eigen sporen en perrons. Stations in
grote steden kennen zeer veel niveaus voor de ver-
schillende verbindingen (Shinkansen, treinen, me-
tro).

Van een heel ander kaliber dan de gewone trei-
nen zijn de zeer snelle Shinkansen. Deze rijden al
vanaf het midden van de jaren '60. Qua techniek
doet zich hier wel het effect van de remmende
voorsprong gelden. De Franse TGV bijvoorbeeld is
moderner en sneller. Niettemin vormen de Shin-
kansen een prima verbinding tussen de grote ste-
den in Japan. Ze rijden met een hoge frequentie,
om de 10-15 minuten. De gemiddelde rijsnelheid
bedraagt 220 km/u. Over het traject Tokyo-Osaka
(ruim 500 km) bedroeg de gemiddelde reissnelheid
incl. stops 160 km/u. De Shinkansen rijden op nor-
maal spoor, spoorwijdte 1435 mm, de overige op
zogenaamd Kaaps spoor, spoorwijdte 1067 mmo

Een nieuwe ontwikkeling in Japan is de aanleg
van volautomatische, onbemand bestuurde ver-
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voerssystemen van een soort busbaantype. In
Kobe werd een bezoek gebracht aan de 'Portliner' .
Deze rijdt op een eigen hooggelegen baan en be-
staat uit een aantal treinstellen van gekoppelde rij-
tuigen. De 'trein' beweegt zich voort op luchtban-
den. Blokbeveiliging, snelheidsverloop en stoppen/
optrekken zijn via sensoren geregeld. Het ver-
voerssysteemkomt grotendeels overeen met de
onbemande metro in Lille (Frankrijk). De in Hiroshl-
ma bezochte boortunnel vormt onderdeel van een
dergelijk vervoerssysteem.

Scheepvaart
De kustwateren rond Japan worden intensief

gebruikt door visserij en handelsvaart. In Japan
bevinden zich een groot aantal bevaarbare rivieren.
Opvallend was echter dat er nauwelijks gebruik
werd gemaakt van binnenvaart als transportmiddel
naar het binnenland. Veel grote steden zijn aan
grote rivieren gelegen, transport via het water lijkt
dan een alternátiefvoor de overvolle wegen.

3.3 BOUW
De robuustheid van Japanse bouwconstructies

is opvallend. Waarschijnlijk is dit deels toe te
schrijven aan het aardbevingsrisico. Met name be-
tonconstructies leken overgedimensioneerd en
conservatief uitgevoerd. Vergeleken met de Ne-
derlandse situatie springt het enorme gebruik van
staal als constructiemateriaal in het oog. Veel via-
ducten zijn in staal uitgevoerd. Als redenen werden
genoemd, de lagere prijs van staal t.o.v, beton, la-
gere verwerkingskosten (minder arbeidsintensief)
en de krachtige staaHobby. De nationale staalin-
dustrie schijnt een zeer belangrijke maatschappe-
lijke factor te zijn.

Het is voor de Japanse bouwwereld steeds
moeilijker aan gekwalificeerd personeel te komen.
Men doet er echter veel aan om het ongunstige
imago weg tewerken. Er wordt bijzonder veel aan-
dacht besteed aan de persoonlijke veiligheid van
de werknemers. De schaarste aan personeel in
combinatie met het gewenste veiligheidsniveau
heeft geleid tot de ontwikkeling van allerleigero-
botiseerde montagetechnieken in de bouw. Een
andere oplossing om het vak aantrekkelijker te
maken is de salariëring. Bouwvakkers behoren tot
de best betaalde werknemers. Buitenlandse ar-
beidskrachtenkomenzeer weinig voor met uitzon-
dering van de bouw. Voor gevaarlijk (montage)werk
worden vaak werknemers van Koreaanse afkomst
ingezet.

In Japan bestaat een hechte relatie tussen op-
drachtgever (veelal overheden) en aannemers. Zeer
grote werken worden vaak in kavels verdeeld en
aan verschillende bedrijven gegund. Dit gebeurt
rnet alleen uit hetoogpunt van risicospreiding maar
ook vanwege het evenredig verdelen van de 'taart'.

14

Bij de Akashi-Kaikyo brug bijvoorbeeld worden
beide pijlers door verschillende aannemers ge-
bouwd, hoewel uit het oogpunt van capaciteit, effi-
ciency en raakvlakmanagement de keus voor één
aannemer gunstiger was geweest.



4BEZOEKVERSLAGEN
4.0 NEDERLANDSE AMBASSADE TOKYO
Datum:

4 september 1992
Bezoekadres:

Royal Netherlands Embassy Office of the
Science CounseHor 3-6-3, Shibakoen Minato-
ku Tokyo 105, Japan Tel. (03) 54011-0425/6
Fax (03) 5401-0429

Gesproken met:
Drs. J.W.H.M. Stumpel,
technisch-wetenschappelijk attaché
lr, P.J. Schalkwijk,
technisch-wetenschappelijk stafmedewerker
y. Manago,
technisch-wetenschappelijk stafmedewerker

Ontvangen documentatie:
Gedetailleerd bezoekschema

Pubiikaties:
Design and engineering of large bore slurry
shield tunnellining system for Trans- Tokyo Bay
Highway

- Civll Engineering in Japan '92
Japan Society of Civil Engineers

Diverse ontvangen projectbrochures zijn bij het
betreffende bezoekverslag vermeld.

4.1 TRANS TOKYO BAY HIGHWAY CORPORA-
TION (TTBH)
Datum:

7 en 8 september 1992
Bezoekadres:

Trans-Tokyo Bay Highway Corporation lchi-
bancho NN Building 4F 15-5 Ichibancho,
Chiyoda-Ku Tokyo 102, Japan Tel. (03) 3239-
6582
Fax (03) 3239-6586

Van TTBH gesproken met:
Executive: Mr. Sawai, Managing director,
gastheer 8/9;
Mr. Uchida, Director;
Staff: Design and Engineering Department:
Mr. Shioi, General Manager, gastheer 7/9;
Mr. Takano, Deputy General Manager;

- Mr. Nakamura, Deputy General Manager;
Mr. Kudo, Manager;

- Mr. Hirukawa, Manager;
- Mr. Asagami, Manager;
- Mr. Abe, Deputy Manager;

Mr. Yoshida, Assistant Manager;
Planning Department:
Mr. Fujii, General Manager;
Mr. Fujita, Manager;
Mr. Kumagai, Deputy Manager;

Van Japan Highway Public Corporation (opdracht-
gever):

- Mr. Haneda, Deputy Manager TIBH-section

Van Shimizu Corporation:
Mr. Kuraishi, Design Section Chief;

Van Obayashi-Mitui-Daiho Tokyo Bay Tunnel Kisa-
razu-South Joint Venture:
Mr. Kanal, Deputy Project Manager (tevens
tolk)

Ontvangen documentatie:
Brochures:

Trans Tokyo Bay Highway (Engels)
Kawasaki Man-Made island (Engels)
idem Japans
Ukishima-West access (Japans)
Uitgebreidere brochure Ukishima access (En-
gels/Japans)
Financieel jaarverslag 1991 TIBH.

Publikaties:
Design of the shield tunnel for the Trans- Tokyo
Bay Highway Tunneling and Underground spa-
ce technology vol. 7-1992

Bovenaanzicht Tokyo Bay met tracé Trans Tokyo
Bay Highway.
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International Association for Bridge and Struc-
tural Engineering (lABSE) 1991
Design and engineering of large diameter tunnel
lining system for Trans- Tokyo Bay Highway
Towards New Worlds in Tunneling 1992

Videoband TTBH-project

4.1.1 Inleiding
Het bezoek gold de bouwlocatie van de Trans-

Tokyo Bay Highway (TTBH). De TTBH is een 15 km
lange (tol)snelweg over/onder de Tokyo Bay die de
plaatsen Kawasaki en Kisarazu met elkaar verbindt.
Aan de Tokyo-Bay is de metropool Tokyo gelegen,
onder meer bestaande uit de steden Tokyo, Yoko-
hama en Kawasaki. De TTBH zal aansluiten op de
snelwegen van het Tokyo Metropolitan Network,
het nationale snelwegennet. De verwachting is dat
de TTBH zal bijdragen aan een gunstige industriële
ontwikkeling en verbetering van de verkeerssitua-
tie in het gebied rond Tokyo. Voorts wordt een
gunstige invloed verwacht op de samenwerking
van voorsteden en de ontwikkeling van nieuwe
stedelijke gebieden.

Het bezoek bestond uit 2 delen:
De verbinding bestaat uit een tunnel (twee bui-
zen voor autoverkeer, op termijn uit te breiden
tot drie buizen) met een lengte van ca. 10 km,
een brug van ca. 5 km lang en 2 eitandcon-
structies. In het onderstaande is ten àanzien van
de verschillende onderdelen van de oeverver-
binding een (technische) toelichting gegeven
voor zover deze niet voorkomt in de ontvangen
brochures en in de antwoorden op de gestelde
vragen.
De bovenkant van de boortunnel bevindt zich
ca. 15 m onder de zeebodem. De tunnel wordt
aangelegd in alluviale en diluviale grondlagen.
Deze bijzonder slappe grondlagen vormen een
probleem voor ontwerp en uitvoering van de
tunnel vanwege de invloed op het tunnelgedrag
tijdens aardbevingen en het belastingsgedrag
op de lining.

4.1.2 Ukishima toerit
De Ukishima toerit bestaat uit een toegangs-

schacht, werkterreinen en een grondaanvulling
omgeven door wanden. De grondaanvulling zorgt
voor stabiliteit en voldoende gronddekking tegen
opdrijven. Slappe grondlagen onder de grondaan-
vulling worden qestabillseerd, De stalen wanden
rondom de grondaanvulling worden naderhand aan
de zeezijde ingepakt met een bestorting.

De uitvoering van de overgangsconstructie incl.
startschacht is opmerkelijk. In een reusachtig hei-
raam zijn stalen buispalen geheid. Op de aldus ge-
vormde maatvaste fundering wordt vervolgens een
enorm stalen caisson afgezonken en bevestigd.
Nadat het boorproces is beëindigd wordt de con-
structie afgebouwd tot ventilatieschacht.

Boven de bovenkant van de boortunnelcon-
structie en loodrecht op de lengterichting wordt een
afgezonken tunnel aangebracht ten behoeve van
een snelwegproject in noord-zuid richting. De toel-
eidende weg naar de TTBH wordt met een 'spa-
ghetti-knooppunt' aangesloten op de kruisende
(snel)wegen.

4.1.3 Geboorde tunnel
Boorproces
Voor het boren van de tunnel worden 4 x 2

boormachines gebruikt. Het boren start vanaf de
Ukishima-toerit, het Kawasaki-eiland (beide zijden)
en het Kisarazu-eiland. Voor boorprocedure en si-
tuering van het Kawasaki-eiland in het midden van
de tunnel gelden de volgende redenen:
a. Levensduur snijkoppen.

Men verwacht maximaal 3.000 m te kunnen
boren zonder dat ingrijpende reparaties aan de
snijtanden noodzakelijk zijn. Het vervangen er-
van is erg moeilijk in niet-samenhangende
gronden (zoals ter plaatse aanwezig).

b. Tijdsaspect.
Door het gebruik van meerdere boormachines
wordt de bouwtijd verkort met bijkomend bouw-
rentevoordeel.

c. Ventilatie.
Een grote lengte van het te boren gedeelte

Lengtedoorsnede Trans Tokyo Bay Highway.
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Kawasaki-eiland in aanbouw.

maakt duurdere ventilatie-voorzieningen gedu-
rende de uitvoering noodzakelijk.

Primaire lining
Afmetingen per segment:

dikte: 650 mm
breedte: 1500 mm
lengte: 4000 mm

De Iining-segmenten worden zowel in langs- als
in dwarsrichting blijvend aan elkaar bevestigd met
bouten. In langsrichting van de tunnel zijn er vier
bouten per segment, in dwarsrichting 2 x 3 stuks
per segment per voeg. De bouten zijn voorzien van
een beschermlaag.

Tussen de lining-segmenten bevindt zich op
twee plaatsen een rubber profiel. Het buitenste
profiel bestaat uit een hydrofiel rubber dat zwelt
wanneer het met water in aanraking komt. De le-
vensduur ervan is minimaal 50 jaar en naar ver-
wachting 100 jaar. Het binnenste profiel zorgt voor
een goede drukverdeling en voorkomt afboeren
van het beton.

De segmenten worden vanwege hun grote ge-
wicht (afmetingen!) uit veiligheidsoverwegingen
gerobotiseerd aangebracht. Een nadeel is dat de
bouwtijd hierdoor wordt verlengd.

Aansluiting boortunnel-(start)schachten
Vanwege het aardbevingsgevaar wordt tussen

de 'flexibele' constructiedelen i.c. de boortunnel en
de 'starre' constructiedelen i.c. de (start)schachten
een soort rubber oplegconstructie aangebracht.

Vluchtvoorzieningen
In de verhoogd aangelegde inspectiepaden zijn

om de 300 m schuifdeuren aangebracht die in
noodgevallen toegang geven tot de onder de rij-
vloer gelegen vluchtruimte. Deze is te bereiken via
een (opblaasbare?) glijbaan. Van de vluchtruimte
kunnen ook hulpverlenende diensten gebruik ma-
ken. Overdruk voorkomt dat gas en rook kunnen
toetreden.

Afbouw
Het afbouwen van de tunnel (o.a. aanbrengen

;:::::;:;:::;:;:;:::::;:;::;:::::.:.;;:.

2e Iining) geschiedt op een vaste afstand achter de
boortrein. Transporten van en naar het boorfront
gebeuren via een stalen platform ter plaatse van het
in aanleg zijnde rijdek.

Het aanbrengen van de 2e lining gebeurt om
een aantal redenen:

Extra garantie voor waterdichtheid, tussen 1e en
2e lining komt bovendien een waterdicht mem-
braan;
Brandveiligheid;
Extra gewicht tegen opdrijven;
Extra bescherming tegen aardbevingen.

Dwarsverbindingen
In tegenstelling tot wat de brochures vermelden,

worden geen dwarsverbindingen tussen de afzon-
derlijke tunnelbuizen aangebracht. Hiervan is af-
gezien vanwege de bijzonder slechte grondslag.
Uitvoering met gebruikmaking van chemische in-
jectie en/of bevriezen achtte men te riskant.

4.1.4 Kawasaki-eiland
De plaats van dit eiland, halverwege de lengte

van de boortunnel, is bepaald om redenen zoals
vermeld in voorgaande paragraaf.

Het maken van een diepwand (lengte 119 m)
duurde 36 dagen; het aandeel daarin voor het ont-
graven bedroeg 20 dagen. De maximale afwijking
bedroeg 0,06 m.

De 'buitenste' staalconstructie (jackets) heeft de
volgende functies:
- werkplatform;
- keerwand van de definitieve constructie;
- aanvaarinrichting.

4.1.5 Kisarazu-eiland
De eilandconstructie bestaat uit een combinatie

van stalen wanden (geformeerd uit palen) en zand-
aanvullingen. De wanden van stalen palen zijn toe-
gepast om een zo klein mogelijk oppervlak van het
eiland te bewerkstelligen. Dit was nodig omdat
door het verlies van visgronden aan de vissers die
ter plaatse een concessie hadden, zeer grote af-
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koopsommen per m2 moesten worden betaald.
De centrale bediening van de gehele oeverver-

binding is op het Kisarazu-eHand gesitueerd.
Zoals reeds vermeld start het boren ook vanaf

het Kisarazu-elland, De startschacht bestaat uit
een stalen caisson. Een gedeelte van de wand was
zodanig voorbEawerkt dat dit vanwege het boren
zonder grote problemen kon worden verwijderd.
Alvorens hiertoe over te gaan is ter plaatse van dat
gedeelte de grond bevroren (niet-geïnjecteerd). Het
uitzetten van de grond als gevolg van het bevriezen
werd geneutraliseerd door het aanbrengen van zo-
genaamde ontlastgaten.

4.1.6 Brug tussen Kisarazu en het Kisarazu-
eiland

De stalen kolommen van de pijlers zijn in de ge-
tijdezone voorzien van een laagje titanium van 1mm
dik om corrosie van het staal te voorkomen. Dit
laagje is in de fabriek aangebracht met een speciale
walstechniek. Naar verwachting zal het titanium het
onderliggende staal gedurende 100 jaar bescher-
men tegen aantasting van het zeewater.

De pijlers die zich in of vlak naast de beide
vaargeulen bevinden (op- en afgaand scheep-
vaartverkeer) zijn aan de kopse kant van de aanko-
mende vaarrichting voorzien van een aanvaarcon-
structie. De pijler tussen beide vaargeulen heeft aan
beide kopse kanten een aanvaarconstructie.

De aanvaarconstructie, berekend op een
scheepsstootvan 3.000 ton, bestaat uit stalen pa-
len met een gewapend betonnen afdeksloof.

4.2 KANDA-RIVER PROJECT TOKYO.

Datum:
9 september 1992

Bezoekadres:
Kanda River/Loop 7 Underground Regulation
Pond Works 1-50 Umesato 1 chome Suginami-
ku Tokyo 166 Japan Tel. (03)5377-1340 Fax
(03)5377 -1380

Bij Kajima Corporation gesproken met:
- Mr. Muraki, Site-manager, gastheer;
Bij Kawasaki Heavy Industries Ltd.:

Mr. Sarada, Senior Staff Officer;
- Mr. Sawada, Staff Officer;
- Mr. Uga, Senior Manager;
Ontvangen documentatie:

Brochures
Underground River, Aiming at a tlood-free world
city Tokyo, Tokyo Metropolitan Government
(Engelstalig)
Kanda Rivet/Loop 7 Underground Regulation
Pond Works, 3rd Construction Office, Tokyo
Metropolitan Government, (Japans/Engels)
Kanda River Project (Japans)
Slurry Shield Machine (TBM Kanda River), Ka-
wasaki Heavy Industries Ltd.
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4.2.1 Inleiding
Het Kanda-Hiverproject maakt onderdeel uit van

een ambitieus plan van de Tokyo Metropolitan Go-
vernment (TMG). Het beoogt maatregelen te nemen
tegen het overstromen van wijken in Tokyo tenge-
volge van het buiten de oevers treden van rivieren
bij grote regenval.

Door Tokyo stromen een tal van rivieren richting
Tokyo Bay. Vanwege de zeer dicht bebouwing kan
bij regenval het hemelwater niet worden gebufferd
in de ondergrond. Het wordt dan ook bijna direct
afgeleid in de rivieren. Bij zware regenval treden
deze rivieren buiten hun oevers en overstroomt een
deel van Tokyo.

De TMG ontwikkelt projecten die de regenval tot
50 mm/h kunnen beheersen. Een probleem daarbij
vormt de verruiming van het rivierprofieL Door de
aangrenzende bebouwing is verbreding niet of
nauwelijks mogelijk. De oplossing is gezocht in de
aanleg van ondergrondse rivieren die in de toe-
komst een regenval tot 75 mm/h kunnen verwer-
ken.

Gestart is met de aan leg van een ondergronds
reservoir onder de Loop 7 road (een soort ringweg
in Tokyo). Dergelijke reservoirs komen ook op an-
dere plaatsen. Gekoppeld zullen ze uiteindelijk een
doorgaande ondergrondse rivier ter lengte van ca.
30 km vormen, uitmondend in de Tokyo Bay.

4.2.2 Boortunnel
Het startpunt van de Kanda River Loop 7 Un-

derground Regulation Pond 1e fase bevindt zich in
het westen van Tokyo nabij Umzato Park. De leng-

Kanda river juli 1981.

te van het te boren gedeelte 1e fase (noord-zuid)
bedraagt bijna 2.000 m. De 2e fase (zuid-noord)
bedraagt 2.500 m.

Het project ie fase bestaat uit twee onderdelen:
1. De aanleg van de startschacht. uitgevoerd

tussen november 1988 en december 1991.
2. Het boren van de 'tunnel'buis.
De fabricage van de machine en de linlnq-ele-

menten begon juni 1989. Op 11 september 1992 is
het boren gestart. De boortijd bedraagt ca. 2 jaar.
Deze lange boortijd wordt bepaald door de aan/



afvoer van materialen respectievelijk uitkomende
grond. In mei 1995 dient het project 1e fase afge-
rond te zijn.
Het boorwerk is 9 maanden uitgesteld in ver-

band met moeilijkheden met de chemische injectie
ter plaatse van de bodemafsluiting. Uiteindelijk zijn
deep-wells geïnstalleerd om de overmaat aan wa-
ter weg te pompen en injecteren mogelijk te maken.
De TMG is ca. 10 jaar geleden gestart met het

onderzoek naar diverse uitvoeringsmethoden. Uit-
eindelijk is gekozen voor shield-tunneling (slur-
ryschild). Naar de mening van de missie is een
EPB-schild niet gekozen vanwege de grote diame-
ter. Tot nu toe zijn geen projecten met dergelijke
grote diameters met gebruikmaking van EPB-
schilden uitgevoerd.

4.2.3 Geologie
De tunnel wordt aangelegd in sterk wisselende

grondlagen, bestaande uit zandige grond, zand,
grind en samenhangende grond. De diameter van
het grind varieert van 5 tot 50 mm met uitschieters
tot 150 mmoAls gemiddelde korrelverdeling van de
te ontgraven grond wordt aangehouden: 68,5%
zand, 7,7% grind en 23,8% klei.

I

4.2.4. Afmetingen
De grootste boordiameter voor dergelijke pro-

jecten bedroeg tot nu toe 11,20 m. Voor het Kanda-
River project is 013.94 m gekozen. Aanvankelijk
waren er ideeën voor diameters tot 16 m, dit werd
echter een te grote stap ineens bevonden. De nog te
verkrijgen ervaring met de diameter van krap 14 rn
zal worden benut voor toekomstige projecten. Uit-
eindelijk wordt gedacht aan boortunnels met een
diameter van 18 à 19 m voor wegen met drie
rijstroken.

4.2.5 Startschacht
De diepwanden zijn ca. 38 m verder doorgezet

beneden het bodemniveau van de startschacht.
Vervolgens is met een grond pomp (hangend aan
een kraan) grond ontgraven tot maaiveld minus 30 m.
Daarna is met chemische injectie een ondoor-
dringbare bodemlaag gecreëerd. Dit heeft 9 maan-
den langer geduurd dan gepland in verband met
een overvloed aan grondwater.
Alvorens te beginnen met boren dient een

boorfront te worden gemaakt ter plaatse van de
doorbraak in de startschacht. Vanwege de grond-
gesteldheid genoot bevriezen van de grond de
voorkeur. Omdat dit niet voldoende tot onder de
weg kon gebeuren werd tevens additionele chemi-
sche injectie toegepast.
Ten tijde van het bezoek stond de TBM startge-

reed en werden de buizen voor het bevriezen van
de grond verwijderd.
Om schade aan de startschacht te voorkomen

zijn 60 ontlastingsgaten 060 cm geboord die ex-
pansie van de grond (± 10%) tengevolge van het

Artist-impression Kanda-river.

bevriezen opvangen. Om inklappen te voorkomen
zijn deze gaten gevuld met een plastisch steunrna-
teriaal. Deze werkwijze is zeer effectief en stabiel
gebleken.
Chemische injecties waren oorspronkelijk niet

beoogd. De opdrachtgever koos echter voor een
snellere uitvoeringsmethodiek en selecteerde een
aannemer die met chemische injecties werkt. De
stabilisatie van het boorfront was eveneens met
chemische injecties voorzien. De booraannemer
vond de oplossing met bevriezen echter veiliger.
Het project staat overigens onder tijdsdruk om-

dat door de vertraging problemen ontstaan met de
opslagcapaciteit van de lining-segmenten bij de
leveranciers.

4.2.6 lining
In eerste aanleg is geen 2e lining voorzien om-

dat in het reservoir geen stromingen voorkomen.
Vooruitlopend op het functioneren van de buis als
ondergrondse rivier wordt een 2e lining aange-
bracht. Deze dient hoofdzakelijk voor het vermin-
deren van de wrijvingsweerstand van het stromen-
de water door het aanbrengen van een gladde
wand. Een tweede functie is versterking van de ring
tegen de krachten tengevolge van waterslag.
De lining-segmenten wegen per stuk 8 ton.

Plaatsing gebeurt met de erector onder toepassing
van robottechnieken. De segmenten hebben een
opvallend hoog wapeningspercentage, namelijk
250 kg/m3. De wapening wordt niet gecoat, de ver-
bindingsbouten wel.
De elementen worden gestoomd, verharden

vervolgens 1 week in een bad en minimaal 3 weken
op het opslagterrein. De controle op de verbindin-
gen en op breuk (drukproeven) gebeurt steek-
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proefsgewijs. De verbindingsbouten zijn berekend
op buigende momenten. In tegenstelling tot de
Europese pral<tîjk blijven de bouten permanent in
de lining gemonteerd. De bouten werden ook hier
in een dubbeletij geplaatst

De segmenten worden door 5 leveranciers ge-
produceerd. Dit hangt mede samen met de toe-
komstige order Van de TIBH.

4.2.7 Tun".lboormachine (TBM)
De assembl~ge van de TBM was problematisch

vanwege het grote aantal onderdelen (20). Boven de
startschacht werd een portaalkraan (max. 130 ton
hefvermogen) geplaatst, waarmee de onderdelen in
de startschacht werden gebracht en gemonteerd.
Bepalend voor het grote hefvermogen van de kraan
is de massa vaf1het hoofd lager van de TBM. Dit la-
ger is overigen~van Duits fabrikaat. Het transport
over de weg van grote onderdelen is in Japan aan
grote beperkingen gebonden, normaal mag maxi-
maal een gewicht van 20 ton worden vervoerd.

4.3 KAWASAKIHEAVY INDUSTRIES lTD.
HYOGO.

Datum:
10 september 1992

Bezoekadres:
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Harima Works
8 Nijima Harima-cho Hyogo 675-01 , Japan
Tel. 0794-35-2131 Fax 0794-35-2132

Gesproken met:
CM/ Construction Machinery Engineering Depart-
ment:

Mr. Uga, Senior Manager, gastheer;
Mr. Yoshino, Manager;

- Mr. Ojima, Manager;
Mr. Sarada, Senior Staff Officer;

CM/ Construction Machinery Sa/es Department:
Mr. Sawada, Manager; .
Administration Department:
Mr. Nakamura, Assistant Manager;
Mr. Taira, assistant Manager;

Ontvangen documentatie:
Tenzij anders vermeld zijn onderstaande docu-
menten uitgaven van Kawasaki Heavy Industries
Ltd.

Rapporten:
Closed Type Shield Machines, Study on Shield
Type Selection,
Overzicht geleverde en te leveren TBM's met
grote diameter.
Supply records of Shield machine and Tunnel
Boring Machines
WOV project Technicallnformation
(oktober 1992)
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Publikatie
- Latest Development in Tunnel Boring

Machine's Technology
Brochures:

Tunnel Boring Machines
Shield Machines
Tunnelproject met Slurry Shield (Japans)
Hanshin Mainline Project Osaka (EPB-shield)
(Engels/Japans)
Kanda River Project
(Slurry Shield) (Engels/Japans)
Tokyo Subway No. 8 line (Slurry Shield)
(Engels/Japans)
Kawasaki Heavy Industries,
Algemene introductie (Engels)
Akashi Kaikyo Bridge (Engels/Japans)
Harirna Works

4.3.1 Inleiding
Na een algemene inleiding over Kawasaki Hea-

vy Industries volgde een uiteenzetting over de pro-
dukten die actueel op de Harirna Works, één van de
13 vestigingen van Kawasaki in Japan, worden ge-
maakt Daartoe behoren zowel tunnelboormachi-
nes voor rotsgrond als voor zachte grond:
1. slurryschiiden, waaronder schilden voor de

Trans-Tokyo Bay-tunnel;
2. EPB-schilden;

Kawasaki Heavy Industries Ltd. Tunne/boormachine
met slurry-schild.



3. Staalwerk van één der pylonen voor de Akaha-
si-Kaikyo Bridge;

4. Grote staalconstructies waaronder bruggen en
vakwerken van buisconstructies voor Osaka
Airport.

I

4.3.2 Rondleiding fabriek
Bezocht werden de plaatwerkerij en de assem-

blagehal waar een vijftal boormachines werden
geassembleerd.
Opvallende zaken waren:

4 Slurryschiiden;
1 EPB-schild;
Een tweetal schilden was voorzien van (schuine)
injectiegaten in de mantel ten behoeve van in-
jecteren/bevriezen van het boorfront;
De machines hadden een diameter variërend
van ca. 10-14 m;
Eén machine was op ca. de helft van de lengte
geleed. Hiermee kan de minimaal te boren (ho-
rizontale) straal van ca. 25*D worden terugge-
bracht naar ca 15*D. De te boren straal was ca.
200 m . Om wat extra ruimte rond het schild te
creëren (vermindering wandwrijving) was de
boorkop wat ruimer dan de mantel uitgevoerd.
Als extra kosten voor deze voorzieningen werd
ca 10% opgegeven.
Hierna werd een video vertoond van de door

Kawasaki Heavy Industries geleverde TBM's voor
de Kanaaltunnel Franse zijde (1988). Betreffende
het schild - een voorbeeld van een EPB-schild -
verdient het volgende vermelding:

Een aantal onderdelen die constant het zeewa-
ter in aanraking komen is vervaardigd van
roestvaststaal.
De snijkoppen zijn van binnen uit (dat wil zeggen
vanachter de boorkop) te vervangen (bij het
laatste boortraject in de 'open mode').

- Ten behoeve van het optimale ontwerp van de
grondvijzel zijn proeven uitgevoerd met een
monster van de te ontgraven grond.

- De betrouwbaarheid en voortgang van het
schild was zodanig dat 5 km meer geboord is
dan oorspronkelijk in het contract stond.
Vervolgens werd een video vertoond van een

deel van de metro van Tokyo, uitgevoerd in 1979.
Over het schild, een voorbeeld van een slurryschild,
is het volgende op te merken:
- De diameter bedroeg 10 m.
- Het schild lag relatief ondiep onder het grond-

water (± 25 m).
- De grondgesteldheid was zand, afgewisseld

door grindige en stenige lagen.
- Om de snijkoppen te verwisselen, vanwege de

grindige lagen regelmatig noodzakelijk, werd
gebruik gemaakt van luchtdruk.
Om een 'blow-out' door de grindige lagen te

voorkomen werd eerst een zogenaamde 'mud
cake' op het boorfront aangebracht. Daartoe werd
'high density' bentoniet (vm = 1,25 - 1,3 t/rn" in de

1

1
::;

Kawasaki Heavy Industries Ltd. Achterkant tunnel-
boormachine met ondersteuningsinstallatie voor de
lining.

kamer gebracht. De normale dichtheid van de
bentoniet was vm = 1,1 - 1,15 t/m",

4.3.3 Studie keuze schildtype voor de WOV
Aan de hand van opgestuurde globale project-

gegevens had Kawasaki Heavy Industries (Hl) een
eerste afweging gemaakt ten aanzien van de keu-
ze van het schildtype. De gebruikte gegevens wa-
ren:
- Geologisch profiel;
- Boorbeschrijvingen;
- Korrelverdelingen;
- Lengteprofiel;

Boordiameter.
De volgende onderdelen waren in beschouwing

genomen:
A. Controle van de stabiliteit van het front;
B. Draaimoment van de boorkop;
C. Slijtage van de snijkoppen.

Ad A Controle stabiliteit front
Bij een slurryschild moet de druk van de slurry

zodanig zijn dat de grond- en waterdruk tegen het
boorfront met een geringe overwaarde wordt ge-
steund. Deze overwaarde is constant over de ge-
hele hoogte van het boorfront. De slurry-druk is re-
latief eenvoudig te controleren door middel van de
druk ter plaatse van de aanvoerpomp.
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Bijeen EPB"$child moet de druk van het grond-
mengsel in dei(amer gelijk zijn aan de gronddruk in
het front vermenigvuldigd met een veiligheidsfac-
tor. Voorstijver~grond en diepe ontgravingen wordt
hierbij een reductie van de hoogte van de grond-
dekking toegepast. Om het afvoeren van de grond
te vergemakk~lijken worden. eventueel additieven
zoals klei- ofb~l"ltonietsuspensie dan wel 'schuim'
toegevoegd. DEl druk in het boorfront blijft onder
controle door hét ontgraven volume gelijk te hou-
den met het afgevoerde volume. De relatie tussen
ontgravingssnelheid en de afvoercapaciteit van de
grondvijzel (= rotatiesnelheid van de vijzel) kan
worden bepaald met een formule. Daarin wordt
echter wel gebruik gemaakt van empirisch bepaal-
de of te bepalen coëfficiënten. De controle van de
druk in het boorfront is derhalve gecompliceerder
en moeilijker dan bij een slurryschild. Dit geldt te
meer voor trajecten met wisselende grondsoorten.

Ad B Draaimoment boorkop
Door de aanwezigheid van de bentoniet heeft de

grondgesteldheid bij een slurryschild geen invloed
op het draaimoment van de boorkop. Bij een EPB-
schild is dit wel het geval, vooral bij stijvere gronden
(zoals bij de WOV de Boornse Klei) is het benodig-
de draaimoment ca. een factor 2 groter bij gebruik
van een EPB-schild dan bij een slurryschild.

Ad C Slijtage sniikoppen
Terzake van de slijtage van diverse onderdelen

van de TBM's beschouwt Kawasaki Hl die van de
snijkoppen als maatgevend bij het boren over lan-
ge afstanden. Slijtage van oplegging en afdichting
van het 'cutter'draagvlak levert geen problemen op.
Deze uitspraak is gebaseerd op ervaring opgedaan
bij de Kanaaltunnel (08 m; geboorde lengte 25 km).

Gezien de geologische omstandigheden over
het ca. 6,5 km lange tracé van de WOV ziet Ka-
wasaki Hl weinig tot geen mogelijkheid tot vervan-
ging van de snijkoppen zonder dure en tijdrovende
maatregelen zoals bevriezen van het gehele boor-
front.

Alleen ter plaatse van de zuidzijde (Middelplaat),
indien de Boornse klei 'self-standing' is, kan ver-
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Kawasaki Heavy
Industries Ltd.
Onderdeel tunnel-
boormachine; gereed
voor assemblage.

vanging mogelijk zonder deze maatregelen worden
uitgevoerd.

De slijtage van de snijkoppen mag maximaal 20
rnrn bedragen. Bij grotere slijtage valt de ontgraving
binnen de schilddiameter. De slijtage kan worden
berekend met behulp van een formule waarin slij-
tagecoëfficiënten zijn opgenomen. Deze zijn af-
hankelijk van:

Materiaal van de snij koppen (hier is aangeno-
men wolfram);
Grondsoort;
SchHdtype.
Hoewel binnen een gegeven grondsoort de

coëfficiënten grote spreiding vertonen (factor 20 à
60 bij zandige en kleigronden) is de slijtage bij het
EPB-schild een factor 30 à 60 hoger dan bij een
slurryschild .

Een globale berekening toont aan dat het in
principe mogelijk is om met één TBM met een
schild van het slurrytype het volledige traject van
6,5 km te boren. Van belang zou zijn om de slijta-
gecoëfficiënt nauwkeuriger te bepalen. De vraag of
dit mogelijk is via laboratoriumtests op grondmon-
sters krijgt een bevestigend antwoord. De coëffi-
ciënt is onder andere afhankelijk van korrelverde-
!lng en chemische samenstelling van de grond.
Kawasaki Hl wil echter niet ingaan op de vraag hoe
dit wordt gedaan en welke verbanden er zijn en stelt
voor dat zij dit bepalen aan de hand van ter be-
schikking te stellen monsters. Mede gezien de ge-
bleken relatie tussen Kawasaki Hl en één van de
aannemingscombinaties die een ontwerp- en
prijsaanbieding voor de WOV opstellen is niet op dit
voorstel ingegaan.

De opmerking dat de zanden ter plaatse van de
Everingen glauconiet-houdend zijn werd voor ken-
nisgeving aangenomen.

Als toegevoegde maatregel kan een sensor
worden ingebouwd om de slijtage van de snij kop-
pen te controleren. Een methode om ze te wisselen
zonder in de kamer te hoeven zijn is in ontwikkeling,
maar nog niet operationeel.



4.3.4 Verdere overwegingen
Bij een slurryschild zijn de zettingen geringer

dan bij een EPB-schild omdat de benodigde
steundruk beter is te controleren. Dit is voor de
WOV met uitzondering van de kruising met de
hoogwaterkeringen (en in mindere mate ter plaatse
van de zuidelijke toerit in verband met DOW-Bene-
lux) van ondergeschikt belang.
Als nadeel van een slurryschild moet in be-

schouwing worden genomen dat de kosten hoger
liggen door de noodzaak een recycling/schei-
dingsinstallatie voor de bentoniet toe te passen.
Ook het hoge waterpercentage (70%) benodigd
voor het transport van de slurry is een nadeel.
Als laatste punt voor de keuze van het schild-

type werd verwezen naar het aantal geleverde slur-
ryschilden ten opzichte van EPB-schilden. In de
diameter tot 8 m ligt dit redelijk gelijk, ca 55% slur-
ryschilden tegenover ca 45% EPB-schilden. Voor
schilden met een diameter boven de 9 m is het
aandeel van de EPB-schilden echter slechts ca.
7%. Dit houdt in dat er nog weinig ervaring opge-
daan is met EPB-schilden met grote diameters.
Kawasaki Hl gaf aan het boren van twee zijden met
een dubbele set TBM's te overwegen, ondanks het
feit dat het boren in één keer mogelijk wordt geacht
. Dit om de volgende redenen:
Kortere bouwtijd;
Het beperken van risico's bij onverwachte pro-
blemen met één der machines. Verwezen werd
naar de Storebaelttunnel. De verbinding tussen
de twee buisdelen zou dan ook bij voorkeur ter
plaatse van de Boomse klei aan de zuidzijde van
de Everingen moeten plaatsvinden.

4.3.5 Aanvullende zaken
Naar aanleiding van de proefopstelling met de

grondvijzel van de Kanaaltunnel gaf Kawasaki Hl
aan dat men voldoende ervaring had met Japanse
omstandigheden om bij slurryschilden proeven ter
optimalisering van het pompsysteem overbodig te
achten. Voor de WOV-omstandigheden zou dit, af-
hankelijk van de beoordeling van de boorcondities,
eventueel wel overweging verdienen. (Zie antwoord
bij vraag 5.1.6).
De vraag of grotere werkende breedten van de

lining-segmenten dan de gebruikelijke 1,20 à 1,50 m
(namelijk ca. 1,75 m) mogelijk zijn kreeg een posi-
tief antwoord. In de normale gevallen is de afme-
ting, waaronder de breedte, voornamelijk afhanke-
lijk van de transportbeperkingen van de fabriek
naar en in het werk. Vanuit schildtechnisch oogpunt
vormen grotere afmetingen en gewichten (> 10 ton)
geen belemmering.
Over de verdeling onder diverse fabrikanten van

de TBM's voor Trans-Tokyo Bay tunnel wijkt het
antwoord van Kawasaki Hl af van het door Trans-
Tokyo Bay Corporation gegeven antwoord (zie op-
merking bij vraag 5.6.7).

4.4 HANSHIN-NODA TUNNEL OSAKA

Datum:
11 september 1992

Bezoekadres:
Hanshin Electrio Railway Co. Undergrounds
Tracks Construction Site 9-6 Umeda 2-chome
Klta-ku Osaka, Japan Tel. 06-344-7643
Fax 06-344-7645

Gesproken met:
Hanshin Electric Railway Co.:
- Mr. Noda;
- Mr. Tsujie;
Obayashi Corporation:
- Mr. Higashide;
Kawasaki Heavy Industries Ltd.:
Mr. Sarada;
Mr.Sawada;
Mr. Kuruma;
Mr. Kinaga;

Ontvangen Documentatie:
Brochures:
Construction Work For Underground Re-
routing Near Fukushima on the Hanshin-
Mainline (Engels/Japans)
Idem Japans
Tunneling activlties in Japan 1992
Japan Tunneling Association
Obayashi Segment Erecting Robot

4.4.1 Inleiding
De Hanshin Main line (spoorweg) doorkruist de

stad Osaka over een afstand van 6,6 km; 1,3 km
hiervan bestaat uit een spoorweg die aan de op-
pervlakte ligt. Deze sectie heeft 6 overgangen in
een overvol verkeerscentrum. Voor dit deel wordt
nu een ondergrondse re-routing gemaakt, waarvan
210 meter als boortunnel wordt uitgevoerd. Oude
kruisingen komen te vervallen, de cut and cover
methode was ter plaatse van het te boren tracé
praktisch onuitvoerbaar. Vanwege bebouwing,
spoor- en autowegen zou dit te grote risico's met
zich meebrengen.

4.4.2 Geologie
De boortunnel is geheel in een homogene vaste

kleilaag met een dikte van 12-13 m gelegen.

4.4.3 Voorbereidingen op de bouwplaats
Stabiliseren van de grond ter plaatse was een

eerste vereiste vóór start boren. Chemische injec-
tie en jet-grouting vonden beide toepassing. Over
de gehele lengte van het te boren tracé is de bo-
venlaag net boven de tunnel met een chemische
injectie behandeld. Jet-grouting werd voornamelijk
ter plaatse van de schachtaanzetten toegepast,
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Hanshin-Noda Tunnel Osaka. Bedieningspaneel
tunnelboormachine.

evenals op die plaatsen waar chemische injectie
alleen niet voldoende was zoals bij kruisingen van
rioleringen en spoorweg (column jet-grouting).
NB De geologische gesteldheid was ongeschikt

voor toepassing van de vriesmethode.
De wanden van de verticale toegangsschachten

werden gemaakt van een zelf verhardende bento-
niet-slurry volgens de diepwandmethode, Hierbij
werden als versteviging stalen H-profielen toege-
past. De bij het graven van de diepwanden vrijko-
mende grond werd behandeld als chemisch ver-
ontreinigd en naar speciale opslagplaatsen ge-
bracht. Voorbereidingen op locatie vergden 17
maanden, o.a. moest 2.000 m3 bestaande bebou-
wing worden verwijderd.

4.4.4 Keuze boormachine
In eerste instantie werd het gebruik van een

slurryschild overwogen vanwege de grote ervaring
die men met dit type schild met grote diameters
heeft. Toen men al voor 90% zeker was van het
gebruik, is men alsnog overstag gegaan. Hiervoor
gaf de doorslag dat op een andere locatie met
succes een EPB-schild met nagenoeg een even
grote diameter werd toegepast. De geologische
omstandigheden maakten gebruik van een EPB-
schild mogelijk, terwijl tevens het probleem van een
geringe deklaag (0,7 D) bij toepassing van een
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slurryschild was opgelost. Op zich zou het gebruik
van een slurryschild minder gevaar voor zettingen
opleveren, maar o.a. het toepassen van een
foaminjectie bij een EPB-schild geeft, volgens
zeggen, voldoende garantie om onacceptabele
zettingen te voorkomen. Een ander belangrijk punt
in de keuze-overweging was de slurrybehandeling.
Toepassing van een slurryschild geeft een gigan-
tisch ruimteprobleem, er is meer energie nodig etc.
De keuze van het horizontaal alignement in be-

langrijke mate bepaald door de ter plaatse aanwe-
zige kleilaag. Het spanningswater vlak onder deze
laag werd niet als problematisch ervaren vanwege
het toepassen van een EPB-schild. Alleen bij start-
en eindschacht waren speciale voorzieningen no-
dig om het grondwater te stoppen.
Naar de mening van de missie wordt dit project

min of meer als proefobject gebruikt voor de ont-
wikkeling van een EPB-schild voor nog grotere
diameters.

4.4.5 EPB-Boormachines
De gebruikte EPB boormachine is op dit mo-

ment de grootste ter wereld van dit type. De ma-
chine heeft enkele bijzondere kenmerken:
In de snijkop worden spaken toegepast i.p.v.
steunplaten.
In het midden is een gat i.p.v. bladen, dit van-
wege de stijfheid van de klei. Zo wordt propvor-
ming in de sleuven voorkomen.
De vijzel is uitgevoerd met twee achter elkaar
liggende schroeven. De ene (in het schuine ge-
deelte) draait wat sneller dan de schroef in het
horizontale gedeelte. Op die manier ontstaat
propvorming in de knik van de vijzel tussen de
beide schroeven. Deze prop vormt de afsluiting
van de conveyorbuis.

- De snijkop heeft een zestal foam-injectiegaten.
In het erachter liggende gedeelte zijn een extra
aantal foam-injectiegaten voorzien die tevens
kunnen worden gebruikt om aan het eind van de
boorcyclus de laatste groutinjecties (back-til I) uit
te voeren.

Hanshin-Noda Tunnel Osaka. Gerobotiseerde
erector voor het plaatsen en monteren van tlninq-
segmenten.



Hanshin-Noda Tunnel Osaka. Flexibele overgangs-
constructie t.b. v:. afvoer boorspecie.

Algemeen
De boorstraal van 500 meter kan worden ge-
haaid zonder speciale voorzieningen.
Toegestane afwijking tijdens het boren van de
richting van de boormachine is 100 mm, men
verwacht binnen 50 mm te blijven.
Vanuit milieu oogpunt worden geen problemen
verwacht.

4.4.6 Foaminjectie
De foaminjectie is voor een tweetal doeleinden

toegepast:
- Smeuïg maken van de grond om het EPB sys-
teem beter te laten functioneren.
Zettingen beperken; secundaire zettingen voor-
komen.
Het foaminjectiesysteem is een patent van

Obayashi, de foam zelf bestaat voor 20% uit een
oppervlaktespanningsverlager (soort zeepsop) en
voor 80% uit lucht. Het materiaal is milieuvriende-
lijk. De back-fill grouting wordt door de foami njectie
niet nadelig beïnvloed. Foaminjectie, normaliter in
klei niet nodig, is hier wel toegepast vanwege de
stijfheid van deze klei.

:::;

1

4.4.7 lining
De Iining-segmenten worden voor dit project

uitgevoerd in gietstaal (ductile), dit in verband met
de dynamische belasting van de spoorbanen bo-
ven de tunnel. Hoewel de spoorbaan kruisingen
slechts plaatselijk zijn is vanuit economisch oog-
punt toch gekozen voor een totale uitvoering in
staal. De korte lengte van de tunnel is hier voor een
belangrijk deel debet hieraan. Mede bepalend was
tevens de overweging dat de tunnel naderhand
moet worden uitgebouwd voor nieuw te maken
stations e.d. en er kan worden volstaan met een
wat kleinere boordiameter.
De lining-segmenten worden voorzien van een

dubbele sealing van zwelrubber profielen waarvan
de buitenste 8 x zijn eigen volume uitzet tegenover
de binnenste 4 x. Hierbij wordt opgemerkt dat men

op de buitenste niet 100% vertrouwde (levens-
duur).
Voor de onderlinge bevestiging van de seg-

menten wordt ook hier een dubbele bouten rij toe-
gepast, ter verhoging van de buigstijfheid.

4.4.8 Zettingen
Bovengrondse zettingen worden gecombineerd

met gronddrukmetingen op drie verschillende ni-
veaus onder het maaiveldniveau. Ter plaatse van de
spoorbanen geldt een maximum toelaatbare zet-
ting van 7 mm over een lengte van 10 m. Voor
treinverkeer ter hoogte van de tunnel geldt tijdens
de duur van het werk een snelheidsbeperking.
Deze blijft van kracht na ingebruikname van de
tunnel wanneer blijkt dat (grotere) zettingen zullen
optreden.

4.5 AKASHI-KAIKYO BRUG KOBE

Datum:
14 september

Bezoekadres:
Honshu-Shikoku Bridge Authority Tarumi Con-
struction Office 1-1-66 Hiralso Tarurni-ku Kobe
655, Japan Tel. 078-753-1832 Fax 078-753-
5692

Gesproken met:
Honshu-Shikoku Bridge Authority:
- Mr. Yoshida, Manager Design Dlvislon, gast-
heer;
Mr. Nasu, Assistant Manager Design Division;

City of Kobe, technical department:
- Mr. Honda, Manager
Ontvangen documentatie:
Alle uitgaven Honshu-Shikoku Bridge Authority,
Engelstalig.

Brochures:
- Akashi-Kalkyo Bridge
- Maintenance of the Honshu-Shikoku Bridges
- Seto Ohashi Bridge
Seto-Chuo Expressway Road and Bridge

Publikatie:
- Akashi-Kaikyo Bridge Engineering Note

4.5.1 Inleiding
De Akashi Kaikyo Bridge is een hangbrug over

de Akashi-Strait, De brug, gelegen nabij Kobe in de
nationale snelweg nr. 2, verbindt bet hoofdeiland
Honshu met het eiland Awaji. Awaji zelf is niet van
grote importantie, maar is door de Ohnaruto-brug
met het belangrijke eiland Shikoku verbonden.
De brug heeft een totale lengte van 3.910 m en 3

overspanningen. De hoofdoverspanning is 1.990 m;
de zijoverspanningen elk 960 m. Met de bouw is
gestart in mei 1988; de oplevering is gepland in
april 1998.
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Na ontvangst op het projectbureau bij Akashi
werd een videofilm vertoond over het project en
nadere toelichting gegeven. Na bezichtiging van de
bouwplaats van ankerblok 1A aan de Henshu-zijde
van de brug werd naar pijler 2P gevaren en een be-
zoek gebracht aan de dwarsverbinding ongeveer
ter hoogte van het toekomstige brugdek op ca. +75
m. Vanaf deze dwarsverbinding werd de construc-
tiemethode bekeken. Het veld bezoek werd afge-
rond met een bezoek aan de bouwplaats van het
ankerblok 4A aan de Awaji-zijde van de brug.

Bij terugkomst op het projectbureau werden de
van te voren toegezonden vragenlijst doorgenomen
en bediscussieerd.

4.5.2 Omgeving
De Akashi-Strait is ter plaatse van het brugtra-

cé ca. 4 km breed. De maximum diepte bedraagt
ca. 110 m. Het getijde ter plaatse veroorzaakt hoge
stroomsnelheden tot 4,5 m/sec. Door de ca. 1.500 m
brede vaargeul passeren dagelijks zo'n 1.400
schepen. Zoals op bijna alle zeeën rond Japan zijn
ook hier veel beroepsvissers actief.

4.5.3 Geologie
De bodem bestaat uit lagen van zachte rots

(Kobe-Iaag) en graniet. Op de Kobe-Iaag bevindt
zich de AkashHaag bestaande uit grove zandlagen
met stenen. Aan de zuidzijde komen op de Akashi-
laag niet draagkrachtige alluviale en diluviale af-
zettingen voor.

4.5.4 Constructie
Voor het ontwerp van de brug is rekening ge-

houden met zeer zware (natuurlijke) belastingen.
Twee voorbeelden illustreren dit.

De windbelasting bedraagt 46 m/sec (gemid-
delde over 10 minuten op 10 m hoogte). Aangeno-
men is dat deze windsnelheid 1x per 150 jaar op-
treedt. De vakwerkliggers die het wegdek dragen
zijn berekend op windsnelheden van 80 m/sec.

Voor aardbevingen is gerekend met een kracht
van 8,5 op de schaal van Richter, met de aanname
dat een dergelijke aardbeving 1x per 150 jaar op-
treedt.

4.5.5 Pylonen
De pylonen bereiken de enorme hoogte van T.P.

+285 m. De noordelijkste pyloon (2P) is gefundeerd
op de AkashHaag. De andere pyloon (3P) is gefun-
deerd op de Kobe-laag. Op de opgeschoonde bo-
dem (ca. T.P. -45 m) zijn stalen caissons met een
diameter van ca. 80 m geplaatst. Deze zijn geheel
gevuld met beton en rondom beschermd met
stortsteen. De voetplaat van de pyloon wordt direct
op het gepolijste betonnen oppervlak geplaatst.
Tussen voetplaat en beton bevindt zich geen on-
dersabeling o.i.d., deze methode is in Japan zeer
gebruikelijk.

4.5.6 Ankerblokken
Ankerblok 1A aan de Akashi-zijde is gefundeerd

op de Kobe-Iaag (T.P. -62 m). De bovenliggende
niet-draagkrachtige lagen zijn verwijderd. De fun-

Akashi-Kaikyo Brug. Pyloon 2P in aanbouw.

datie bestaat uit een bijna 65 m hoge betonnen ring
(diepwandconstructie) met een diameter van 85 m.
Vanwege de noodzakelijke massa wordt deze ring
geheel gevuld met beton in lagen van 3 m dik. Op
deze cilinder wordt de eigenlijke ankerblokcon-
structie gebouwd. Het hoogste punt van het an-
kerblok (spreldzadel) bereikt een hoogte van T.P.
+52,5 m.

Ankerblok 4A aan de Awaji-zijde is aangelegd
op de grél,nietlaag, dit behoefde de verwijdering van
'slechts' 20-25 m niet-draagkrachtige grond. Eerst
worden wanden gemaakt van in de grond gevorm-
de groutpalen met een kern van stalen H-profielen.

Akashl KalkYo Bridge Matsuho Viaduct

Akashi-Kaikyo Brug. Lengtedoorsnede.
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Akashi-Kaikyo Brug. Ankerbfok 1A in aanbouw.

Na ontgraven van de grond volgt ook hier het
laagsgewijs volstorten met beton van de gehele
bouwkuip. Het bovengrondse deel van het anker-
blok is nagenoeg identiek aan ankerblok 1A.

4.5.7 Staalkabels
De staalkabels hebben een diameter van 1,1 rn

en bestaan uit 37.000 draden van" 5 mmo De
maximale kabelkracht bedraagt 600 MN.

11

I Akashi-Kaikyo Brug. Bouwkuip ankerbfok 4A.

4.5.8 Rijdekconstructie
De liggers die het rijdek dragen zijn uitgevoerd

als vakwerkconstructie. De keuze daarvoor is ge-
baseerd op de resultaten ven een windtunnelon-
derzoek. Hierbij zijn vakwerk en vleugeltype met
elkaar vergeleken. Bij een dergelijke grote over-
spanning ontstonden bij het vleugelprofiel stabilt-
teitsproblemen.

De vakwerkliggers zijn voorzien van allerlei ver-
nuftige voorzieningen ten behoeve van een opti-
maal onderhoud.

4.5.9 Stand van zaken uitvoering:
Onderbouw

Ankerblok 1A (Honshu): fundering gereed.
Ankerblok 4A (Awaji): bouwkuip gereed.

Pijler 2P (Honshu-zljde): caissonconstructie ge-
reed; pijleropbouw ge-
vorderd tot ca. 100 m
boven de bovenkant
van het caisson.

Pijler 3P (Awaji-zijde): caissonconstructie ge-
reed; pijleropbouw ge-
vorderd tot ca. 50 rn
boven de bovenkant
van het caisson.

Bovenbouw
De hoofdkabels zijn in produktie. De rijdekcon-

structie wordt thans uitgedetailleerd; de construc-
tiewerkzaamheden starten naar verwachting in juni
1994.

4.6 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD.
KOBE
Datum:

16 september 1992
Bezoekadres:
Voormiddag:

Mitsubishi Heavy Industries ltd. Futami Plant 1
Minamifutami Futima-cho Akashi 673-01 , Japan

Namiddag:
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Kobe Shipyard
& Machinery Works 1-1-1 chome Wadasaki-cho
Hyogo-ku Kobe 652, Japan Tel. 078-672-2874
Fax 078-672-2869

Gesproken met:
Construction Machinery Department:
- Mr. Hirokawa, Manager, gastheer;
- Mr. Saito, Acting Manager;
- Mr. Takahashi, Deputy Manager;
- Mr. Miura, Manager Designing;

Mr. Matsufuji, Sales Section;
Tunnefing and Foundation Machinery Section:
- Mr. Shinoda, Assistant Manager;
Ontvangen documentatie:

Alle uitgaven Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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Brochures:
Kobe Shipyard & Machinery Works
Futami Plant
Giant Product Range
Tunneling Machines
EPB 0 10.96 m Boulevard Périphérique Nord de
Lyon
Akima Tunnel Project Extruded concrete lining

Tekening:
- TTBH-schHd014,14m.

4.6.1 Futami-plant nabij Akashi
In de Futaml-vestiging worden de in Kobe ge-

produceerde onderdelen van TBM's geassem-
bleerd en bewerkt. Dit gebeurt met een aantal spe-
cifieke gereedschappen/machines o.a, de 'Super-
MilIer'.

4.6.2 Kobe Shipyard & Machinery Works
Na een algemene introductie van Mitsubishi

Heavy Industries Ltd. volgde een beschrijving van
de Mitsubishi Mainplant Kobe. Aansluitend bezoek
aan de werkplaatsen.

4.6.3 Algemeen
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) heeft een

jaaromzet van ca. 20.109 $ waarvan ca. 20% in
Kobe/Akashi wordt behaald. De helft daarvan met
de bouw van kerncentrale-onderdelen, 10% met
scheepsbouw. De bouw van TBM's levert slechts
een aandeel van 3% in de omzet.

Thans zijn TBM's voor het Trans Tokyo Bay pro-
ject in produktie. Half oktober zou worden gestart
met de assemblage. De fabricagetijd van de TTBH-
machines inclusief ontwerptijd bedraagt 18 maan-
den. De TTBH is overigens een speciaal geval in
verband met de samenwerking en afstemming met
de overige TBM-Ieveranciers (8 TBM's in totaal).
MHI heeft in Frankrijk een licentie bij het bedrijf

NFM in Chälon voor de bouw van TBM's. NFM
heeft machines gebouwd voor projecten in Milaan
(schilddiameter 8 m)en Athene (schilddiameter
9,40 m, open mechanisch schild). De snijko-
paandrijving is voor de Atheense machine echter
gelijk aan die van een slurryschîld.
MHI heeft in Europa behalve aan de Kanaaltun-

nel ook een bijdrage geleverd aan het Storebaelt-
project. Men verleende assistentie aan de boor-
aannemer, de MT-groep bij problemen met de
grondvijzel.
MHI leverde onlangs een TBM (EPB-schild,

e 10,96 m) voor een tunnelproject in Lyon (Boule-
vard Périphérique Nord). De start van het boren met
deze machine is gepland voor medio 1994.
De Lyon machine is van het gelede type. Die

keuze is bepaald vanwege de betere bestuurbaar-
heid en de mogelijkheid sn ijkoppen te kunnen ver-
vangen. De machine za12x3.200 m dienen te boren.
De snij koppen worden overigens door een Ameri-
kaanse firma geleverd.
Als nieuwe ontwikkelingen op TBM-gebied

werden genoemd:
De opmars van EPB-schilden in Japan. Hoofd-
zakelijk veroorzaakt door specifiek Japanse,
niet-technische problemen bij het werken met
slurryschîlden (ruimtebeslag slurry-plant, gron-
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dafvoer). Technisch gezien zijn de EPB-schilden
bovendien minder ingewikkeld. Momenteel
hebben de EPB-schilden qua diameter echter
nog een achterstand in ontwikkeling van ca. 4-
5 jaar op slurryschilden.
MHI heeft voor EPB-schilden een as loze
grondvijzel ontwikkeld voor het verwerken van
grotere stenen.

I1

4.6.4 Double 0 shape Tunnels (DOT)
MH! werkte ten tijde van het bezoek aan de fa-

bricage van een DOT-machine van 1.600 ton to-
taalgewicht. (Ter vergelijking: dat van een TTBH-
machine bedraagt 3.200 ton). Hoofdafmetingen
bedragen 09 rn x 16 rn,

De motoren van de snijkoppen zijn gesynchro-
niseerd. Bij een afwijking van 5° zouden de armen
elkaar raken, maar al bij een onderlinge afwijking
van 2° wordt de machine automatisch gestopt. De
armen zijn wel sterk genoeg geconstrueerd om
onderling raken zonder al te veel schade te overle-
ven.

Het geïnstalleerde vermogen van voor de snij-
koppen bedraagt 2 x 765 kW.

De aandrijving van de grondvijzels is niet ge-
synchroniseerd, maar wordt door de operator be-
waakt. De te ontgraven grond voor deze machine
bestaat uit sllt- en kleilagen.

De DOT-machine gebruikt twee aparte ereeters.
het middenbovenstuk is altijd de sluitsteen en
wordt ondersteund door een kolom.

Een algemeen probleem in Japan is de installa-
tie van de TBM op de werkplek. Alles moet vaak in
relatief kleine onderdelen worden aangevoerd over
de weg. Aan dit wegtransport worden restricties
opgelegd ten aanzien van afmetingen en gewicht.
(Strenger dan de Nederlandse regelgeving op dit
gebied).

4.7 RIJO- TUNNEL PROJECT HIROSHIMA

Datum:
16 september 1992

Bezoekadres:
Site Office of the New Transportation Downtown
Area 3-64 Moto-Machi Naka-ku, Chuo-ku Hl-
roshima City 730, Japan Hiroshima National
Highway Office Tel. 082-221-8341 Fax 082-221-
8361

Gesproken met:
Hiroshima National Highway Work, Ministry of
Construction:

Mr. Otuki, Project Manager, gastheer Daiho
Construction Corporation Ltd.:
Mr. Tada, Licensed Engineer Obayashi- Talsei-
Daiho Joint Venture:
Mr. Tomisawa. Project Manager
Mr. Sumida, Site Manager
De joint venture die als hoofdaannemer optreedt

bestaat uit Obayashi, Tasei en Daiho.

Ontvangen documentatie:
Brochures:

Creation of a safer and charming living space
toward the 21 st century in the Chugoku Ragion,
Chugoku Regional Construction Bureau, Mini-
stry of Construction.
Hiroshima New Transit System for Hiroshima in
the 21 st century, Hiroshima Higway Office, Mi-
nistry of Construction.
Soortgelijke Japanstalige uitgave.

- DOT I Outfine of Rijoh Tunnel Construction Pro-
ject, HHO,MIC
DOT-Tunneling, DOT Tunneling Association

Tekening:
- Overzicht werkterrein
Publikatie:
- DOT Tunneling A Multi-Face Earth Pressure

Balance Shield Tunneling Method.

4.7.1 Algemeen
Het noorden van Hiroshima heeft sinds 1960

een zeer snelle groei doorgemaakt. Naar dit gebied
is al het eerste gedeelte van een nieuw transport-
systeem aangelegd. Op korte termijn zal een ver-
dere groei ontstaan in zuid-westelijke richting. Ver-
sterkende impuls zijn de Aziatische Spelen die hier
in 1994 zullen plaatsvinden en waarvoor een spe-
ciaal dorp wordt gebouwd. Het nieuwe transport-
systeem zal worden doorgetrokken naar dit gebied
en vormt dan een verbinding tot aan de rand van het
stadscentrum. De totale lengte zal 12,6 km zijn, met
16 stations. Het transportsysteem moet over 5 jaar
ca. 76.000 mensen per dag kunnen vervoeren. Dit
noopte tot het aanleggen van een kruisingsvrije,
volledig geautomatiseerde 'busbaantrein' . Deze
heeft een profiel van vrije ruimte dat kleiner is dan
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van een metro. Het grootste gedeelte van de totale
lengte is bovengronds op viaducten gebouwd, bij
het naderen van het stadscentrum wordt overge-
gaan op ondergronds bouwen door middel van cut
and cover methode. In het drukke stadscentrum is
deze bouwmethode niet mogelijk vanwege te grote
hinder voor het verkeer.

4.7.2 Geologie
De tunnel is hoofdzakelijk in een silt-houdende

zandlaag gelegen. Over een lengte van ca. 300 m
was in het bovendeel van de boordoorsnede een
tweede zandlaag aanwezig.

4.7.3 Boortunnel
In het centrum wordt over een lengte van 850 m

een boortunnel gebouwd volgens een EPB-schild-
methode met dubbele boorkop. Deze methode
wordt Double O-Shaped Tunnel (DOT, 8-vormig)
genoemd. Vanwege bebouwing, leidingconstruc-
ties, de nabijheid van Hiroshima Castie en de be-
schikbaarheid van publieke grond waaronder
mocht worden gebouwd, moesten in het boortracé
twee S-bochten worden aangelegd met een straal
van 135 m. De nieuwe tunnelvorm is tot stand geko-
men na een periode van uitgebreide research; o.a.
werd ca. 4 jaar geleden proefgeboord over een lengte
van 40 m met 8-vormige boorkop, schaal ± 1:3. Uit-
getest werden een verticale en een horizontale 8.
Naar aanleiding daarvan werd o.a. de hoek van de
spaken geoptimaliseerd, resulterend in twee spa-
ken per boorkop onder een hoek van ca. 120° (voor
exacte vorm en afmetingen: zie documentatie). De
spaken zijn over de korte hoek (60°) aan elkaar ver-
bonden aan de uiteinden met een stalen ring 0=

150 mm voorzien van 6 snijkoppen. In het midden
bevindt zich nog een uitschuifbare, zware snijkop,
nodig om in de breedterichting een extra uitgraving
te kunnen maken in het gebogen gedeelte van het
traject. Dit verlaagt de weerstand op de mantel van
de boormachine. De mantel was iets over de helft
in tweeën gedeeld, een schuifconstructie (met be-

Rijo- Tunnel Project Hiroshima. Vooraanzicht Dou-
ble-O-shape Tunnel (DOT).
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hulp van 'articulation jacks') maakt het mogelijk met
de boormachine korte bochten te maken.

Opvallend is de ondiepe ligging van de boor-
tunnel. Deze is eerder gebaseerd op praktische
gronden (comfort van toekomstige gebruikers) dan
op bijv. de geologische gesteldheid ter plaatse.
Sommige objecten zoals een voetgangerstunnel en
een waterleiding werden op zeer korte afstand (1.à
2 m) gepasseerd. De hoofdafmetingen van de T8M
bedragen 0 6,09 x 10,69 m.

Bij een wandeling door de tunnel bleken de be-
langrijkste werkzaamheden op dat moment::

Demontage boormachine. Bruikbare delen zo-
als vijzels, pompen en elektromotoren werden
verwijderd, het staalwerk werd ruwweg in stuk-
ken gebrand.
Aanbrengen wapening voor de 2e lining, met

Rijo- Tunnel Project Hiroshima. Boutbevestiging van
de lining-segmenten.

zware staven op vrij grote h.o.h. afstand.
Opmerkelijk detail is een gedeelte stalen lining

rondom ten behoeve van een later te maken venti-
latteschacht. De lining werd juist aan buitenzijde
ontgraven en de groutmantel verwijderd. De grout
had zich gelijkmatig in dikte van 10 cm rondom de
linings verdeeld. Er is alleen van bovenaf gegrout
tijdens het boorproces.

De tunnel bleek opvallend goed waterdicht,
slechts op een enkele plaats kwamen geringe lek-
kages voor. Buiten de primaire waterdichting (sea-
ling tussen de linings) is een secundaire waterdich-
ting voorzien. Deze bestaat uit een opening tussen
de linings van 12 mm die vrij snel na de montage
werd dichtgezet met een hoogpolymeermortel.

De boutbevestiging van de segmenten was van
een afwijkende constructie. De segmenten waren
aaneengebout via een ingebetonneerd stalen
plaatje. Deze eenvoudige bevestigingswijze bleek
uitsluitend bij kleine tunneldiameters en relatief
dunne lining te worden toegepast. De secundaire
lining wordt volledig in het werk gestort evenals
andere, voor de afbouw benodigde beton.

Opdrachtgever is : Ministry of Construction re-
gio Hiroshima.



4.8 TENTOONSTELLING GEOTECH '92

GEOTECH '92
The Second International Underground Space

Development & Engineering Exhibition and Sym-
posium

I
I

Ontvangen documentatie:
Brochures:

Official Catalog
Japan-Korean Tunnel, Japan-Korean Tunnel
Research Institute
Idem, uitgebreidere versie.
Neo Urban Ufe, IKK group network
Segment, Ishikawajima Construction Materials
Corporation
Geotomography, Taisei Corporation
Talsei Geotechnical Centrifuge, idem
Rotating Shield technology, idem

- MM-13üR, idem
ERFRESH Muddy Soil Improvement System,
Konoike Construction Co. Ltd.
Chemical Plug Shield Method, idem
KSW-GI (diepwanden), idem
Obayashi Segment Erection Robot SERO,
Obayashi
O-park 2, idem
Algemene brochure Obayashi (Japans)
Trenches excavated with the BAUER Cutting
Technique, Hazama
Beam Uner Systems (meettechnieken), MAC
Ltd.
Bedrijfsbrochures (Boortunnels) Kajima Corpo-
ration (Japans)

4.8.1 Algemeen
De 2e Geotech stond in het teken van de ont-

wikkeling van ondergronds bouwen. In het kader
van de studiereis zijn voornamelijk die stands be-
zocht betrekking hebbend op het boren van tun-
nels.

Onderstaand een beknopte impressie van be-
drijven, waarvan de expositiestand is bezocht:

4.8.2 Obayashi Corporation (Tokyo - Japan):
Dit bedrijf heeft een segmentplaatsingssyteem

voor boortunnels ontworpen (automatische erec-
tor).

4.8.3 Kajima Corporation (Tokyo - Japan):
Kajima Corporation is betrokken bij veel projec-

ten in het kader van de ondergrondse infrastructuur.
Het bedrijf ontwikkelt nieuwe technieken op het
gebied van tunnelschilden en tracht bestaande
technieken te optimaliseren.

4.8.4 Kawasaki Heavy Industrie LTD (Tokyo -
Japan):

De missie heeft een uitgebreid verslag gemaakt
van haar bezoek aan de fabriek. Daarin komen de
produkten die worden gefabriceerd ten behoeve
van het boren van tunnels uitgebreid.

4.8.5 Hltachl Zosen Corporation (Tokyo - Ja-
pan):

Dit bedrijf maakt o.a, tunnelboormachines. In
Osaka is het project 'Hirano River Basin Under-
ground Flood Control Reservoir Construction Project
(second phase)' uitgevoerd met een Hitachi slur-
ryschild met een uitwendige diameter van 11,22 m.
De boven lengte bedroeg 1.276 rn, de aanwezige
gronddekking 22,60 m.

4.8.6 MAC Co, LTD (Chiba - Japan):
MAC heeft een geautomatiseerd richtingsys-

teem (laser) in portefeuille, waarmee de tunnel-
boormachine exact volgens het gewenste aligne-
ment kan worden gestuurd.

4.8.7 Mitsubishi Heavy Industries LTD (To-
kyo - Japan):

De missie heeft een uitgebreid verslag gemaakt
van haar bezoek aan de fabriek. De gefabriceerde
produkten voor het boren van tunnels komen er
uitgebreid in aan de orde.

31



5 PROJECTINFORMATIE TRANS
TOKYO BAY HIGHWAY (TTBH)
(VRAGEN! ANTWOORDENITOELICHTINGEN)

De vragen hadden betrekking op de volgende
onderwerpen:

Geotechnische omstandigheden;
Ontwerp algemeen;
Ontwerp tunnellining;
Detaillering tunnellining;
Proeven tunnellining;
Ontwerp TBM's;
M&E ontwerp;
Planning en werkfasering;
Werkterreinen en produktiefabriek linings;
Het boren van de tunnel;
Boorspecie;
Het maken van dwarsverbindingen;
Afbouwwerkzaamheden;
Veiligheid tijdens de bouw;
Kwaliteit;
Onderhoud na ingebruikname;
Kosten;
Financiering en exploitatie;

5.1 GEOTECHNISCHE OMSTANDIGHEDEN

5.1. 11s bij bepaling van de diepteligging van de
tunnel rekening gehouden met de diverse grond-
lagen zoals alluvium, diluvium, klei en zand en gra-
vel?

De ligging tunnel is voornamelijk bepaald door:
ervaring in soortgelijke slappe grondlagen
(gronddekking :?: 1.0*0);
veiligheid tegen opdrijven - dekking;
maakbaarheid.
Helling op-en afritten 4% geeft minimum snel-

heid vrachtauto's van 45 km/ho
Horizontale helling min. 0,2% vanwege afwate-

ring naar Kawasaki Man-made tsland,
Ook de geologische gesteldheid is geen kriti-

sche factor geweest vanwege het ontbreken van
specifiek gunstige lagen, zoals een waterondoorla-
tende kalklaag als bij de Kanaaltunnel.
Een 'golvend' alignement is uitgesloten vanwege:

verkeerstechnische veiligheid;
- atwateringsproblemen.

5.1.2 Bevat het boorfront doorgaans meerdere
grondlagen? Zo ja, wat voor effect heeft dit op de
stabiliteit?

In het boorfront bevindt zich normaal aan bo-
venzijde alluviale klei:

R 121 0 ('modulus of sub-grade reaction');
vm = 1,4-1,5 t/rn",
Aan onderzijde alluviale klei en zand.
De druk in het boorfront wordt voornamelijk be-

paald door hydrostatische druk (constant). Hierbij

komt nog de horizontale gronddruk, deze kan va-
riëren. De druk van de steunvloeistof is minimaal
gelijk aan het maximum van de som van beide. De
beheersing van het boorfront geschiedt door con-
trole van kwaliteit en druk van de steunvloeistof. Vm
vloeistof varieert tussen 1,2-1,3 t/rn", Drukverschil-
len tussen aan - en afvoerpomp mogen max. 10%
bedragen. Veiligheidsventiel is ingebouwd. Afvoer-
pomp regelt snelheid in afvoerleiding zodanig dat
deze niet dicht slaat. De aanvoerpomp regelt dan
de druk. Er wordt geen gebruik gemaakt van een
luchtkamer voor het compenseren van drukver-
schillen in de steunvloeistof.

5.1.3 Speciale maatregelen bij de overgang
tussen verschillende grondlagen?

Er worden geen speciale maatregelen genomen
behoudens goede controle, zoals vermeld in 5.1.2.
De in het verleden opgedane ervaringen wettigen
de verwachting dat het boren met een slurryschild
een adequate methode is in een grondgesteldheid
met meerdere lagen.

5.1.4 Zijn de grondlagen AC1 en AC2 Dit.1} te be-
schouwen als slib? Wat zijn de belangrijksteeffec-
ten van de slechte grondparameters op het ont-
werp van de lining?

In de slechte lagen wordt de 'modulus of sub-
grade reaction' op nihil gesteld. Hierdoor bestaat
een grote kans dat de buis bij onvoldoende stijfheid
als het ware wordt plat gedrukt. Voor deze extreem

De missie maakt de dagrapportage.

slechte lagen bedraagt de SPT-waarde 0 en de q,
waarde 0-1 kgf/cm2 (toenemend met de diepte). De
volumieke massa bedraagt 1,4-1,5 t/m".

5.1.5 Draagkracht van de ämv: injectie verbe-
terde grondlagen t.o.v. de oorspronkelijke draag-
kracht (SPT waarden)?

De draagkracht van de door zandcement ge-
stabiliseerde lagen ('deep mixing method') be-
draagt 6-30 kq/crn", De draagkracht moest groot
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genoeg zijn datgeen zettingen optreden, maar laag
genoeg om er gemakkelijk doorheen te kunnen
boren.

Ook versterking van de grond bij aardbeving
speelt een grote rol bij het toepassen van deze
grondverbetering. De SPT-waarde (Standerd Pe-
netration Test)J1eemt toe van 0 naar> 15. Er wordt
80 kg/m3 cement gebruikt.

5.1.6 Met WtMketussenafstanden is in de ont-
werpfase gron(Jonderzoek(boringenetc.) gedaan?
Is in de detailleringsfase aanvullend onderzoek
gedaan voor bepaling grondeigenschappen en
parameters?

Er is al gedurende. 25 jaar grondonderzoek ge-
pleegd.

De onderlinge afstand tussen de boorgaten is
50 tot 100 m,rnet name ter plaatse van Ukishima
Access, Kawa~aki Man made lsland, Kisarazu Man
made lsland enhet bruggedeelte. De maximum af-
stand ter plaatse van de hoofdscheepvaartgeul
bedraagt 600 m. De boordiepte is 70 m in de vaar-
geulen en 100m ter plaatse van de Man-made ei-
landen. De onderzochte grondparameters zijn na-
genoeg gelijk aan die van de WOv. Wel is extra
onderzoek Marde grondwaterkwaliteit gedaan in
verband met de duurzaamheid van de constructie.

Overzicht verricht onderzoek:
Verkennend. booronderzoek (geologische clas-
sificatie, SPT-waarden [N-waarden]).
Fysische eigenschappen:

volumieke massa
specifiek gewicht
watergehalte
percentage holle ruimte
plasticiteit
vloeibtil,arheidsgrenzen
korreNerdeling etc.

Specifieke. eigenschappen:
uniáXiale.en·triáXiale druksterkte
schuifsterkteetc.

Consolidatle.eigenschappen:
kruip
consolidatie index
secundaire consolidatie index

Oynamisch~reigenschappen:
PS logaritme .
dynamische triaxiaal proef
relatieG -r en h - 1etc.

Grondwatereigenschappen:
waterspanning
waterkwaliteit etc.

Verkenningen met (ultrasoon) geluid, sondeer-
metingen
Onderzoek naar geologische ouderdom met 04

5.1.7 Aanvuilendeonderzoeken (grondradar;
seismisch onderzoek)?

Er is seismisch en ultrasoon onderzoek ge-
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pleegd om de grenzen van de diverse lagen te tra-
ceren.

5.1.8 Is er gebruik gemaakt van geostatistiek
voor het bepalen van parameters van tussenlig-
gende punten?

Niet beantwoord.

5.2 ONTWERP ALGEMEEN

5.2.1 Welke berekeningen respectievelijk over-
wegingen hebben de tussenliggende afstand (1*D)
tussen de tunnelbuizen bepaald?

De afstand van 1.0*0 tussen de tunnelbuizen is
bepaald door ervaring en vastgelegd in 'Tunnel
Standard Specifications (Shleld) and Gukfance',
Gezien de omstandigheden waaronder deze tunnel
moet worden gebouwd is deze standaard geverifi-
eerd door studie en in situ-metingen bij gelijksoor-
tige bestaande tunnels. De resultaten bevestigen
dat er geen problemen zijn te verwachten bij een
tussenafstand 1*0.

5.2.2 welke berekeningen hebben de minimale
gronddekking (1*D of 16 m ) op de tunnelbuizen
bepaald?

Zie 5.1.1. Tevens is de veiligheid tegen opdrijven
gecontroleerd.

5.2.3 Hoe is het verticale evenwicht berekend
(dode gewicht grond schuifsterkte, glijdvlakken)?
Welk gewicht van de tunnel wordt in deeindsitua-
tie in rekening gebracht? Won1enerfluctuatfes van
de zeebodem in rekening gebracht en hoe?
Het verticaal evenwicht is als volgt bepaald:

bouwfase n = 1 ,1
eigen gewicht primaire lining;
gewicht grond alléén verticaal boven buis;
schuifsterkte verticale glijdvlakken, behoudens
bovenste 5 m.
eindfase n = 1,25
eigen gewicht primaire en secundaire lining incl.
rijvloer, wegdek etc.
gewicht grond altéén verticaal boven buis;
géén schuifsterkte.
Het rekenen met scheve of gebogen glijdvlak-

ken is in Japan niet gebruikelijk.
De getijdewerking heeft geen invloed op de

waterspanning en wordt dus niet meegerekend.

5.2.4 Is de diepteJiggingmet name in de slechte
alluviale gronden ook voldoende ter voorkoming
van.een blow out? Zo nee, worden erdan speciale
maatregelen genomen en welke zijn dit?

'Blow-out' van lucht wordt niet in beschouwing
genomen omdat onder geen voorwaarde met
luchtdruk wordt gewerkt. Een mogelijke blow-out



van slurry wordt voorkomen door controle zoals
vermeld in 5.1.2. BIj verwacht gevaar worden er
polymeren aan de steunvloeistof toegevoegd.

5.2.5 Effecten geringere tussenafstand (0.5*D)
tp.v. de tunneleinden (bijv.onderlinge beïnvloeding
van de tunnelbuizen)?

De geringe onderlinge afstand van 0,5*0 wordt
gerechtvaardigd door de aanwezigheid van de ge-
stabiliseerde grond (cement). Dit is gebaseerd op
model - en 1:2 proeven (in een scheepsdek). Een
extra vervorming van 20 à 30 mm wordt hierbij ge-
accepteerd.

5.2.6 Effecten geringere gronddekking (0,5*D)
tp.v. de tunneleinden? Zijn hier aanvullende
maatregelen getroffen t.b.v.het verticale evenwicht
(bijv.verticale verankering)?

De minimale dekking bedraagt 9,4 m. Hierbij
wordt het verticale evenwicht berekend volgens de
voorwaarden in 5.2.3. Ook bij het gestabiliseerde
zand worden schuifspanningen in de eindfase niet
meegenomen omdat men hier op lange termijn niet
op vertrouwt. Tevens dient een 'blow out' van slur-
ry te worden voorkomen.

5.2.7 Criteria bij bepaling van de beëindiging van
het boorgedeelte (bijv. minimaal vereiste grond-
dekking, economische afwegingen)? Hoe hebben
deze geleid tot de beëindiging in een tussen dam-
wanden aangebrachte ophoging?

De lengte van het geboorde gedeelte is bepaald
door de positie van de ventilatieschachten. Er is
een zo kort mogelijke lengte aangehouden.

i
I
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5.2.8 Aan te brengen voorzieningen bij de start-
schachten voor het 'lanceren' van de TBM's?

In de stalen caissons (landhoofden) zijn voor-
zieningen getroffen om het uitbreken hiervan te
vergemakkelijken. Voor het lanceren van de TBM
wordt de grond bevroren. Injectie wordt niet ver-
trouwd, vanwege:
- hoge waterdrukken, 2,4 Bar bij toeritten en 6 Bar

bij Kawasaki Man-made lsland
- grote diameter> 10 m.

Vriezen is mogelijk indien de stroomsnelheid van
het grondwater < 1.5 m/dag bedraagt. Het zoutge-
halte is niet besproken.

5.2.9 Aansluiting van de elkaar ontmoetende
boorbuizen (sluitvoeg)?

De ondergrondse verbinding komt als volgt tot
stand:
- Op 50 m afstand wordt de onderlinge positie

van beide TBM's bepaald door middel van een
horizontale boring;

- één machine boort door tot 3 mafstand;
- hierna worden de 'center-cutters' van de boor-

koppen verwijderd;
er wordt tot 0,30 m doorgeboord;
de ruimte rond de schilden wordt bevroren;
na het ontgraven van het gedeelte tussen de
schilden wordt dit verzekerd tegen grond- en
waterdruk d.m.v. een stalen ring;
na verwijderen van het inwendige van de TBM's
blijft alleen de stalen mantel over;
in de mantel wordt de 'primaire en secundaire
lining' in één keer als in-situ beton gestort. Tus-
sen dit gedeelte en de normale Iining worden
ook 'washers' gebruikt i.v.m. de afwijkende
stijfheden.
Deze methode is al op een tweetal werken suc-

cesvol toegepast:
Nagoya

- Chiba (minimale tussenruimte 3 m).

5.2.10 Functie vluchtstrook? In normale om-
standigheden, tijdens een calamiteit?

De vluchtstrook wordt in de normale situatie
gebruikt voor:
- berging gestremde voertuigen;
- het plegen van onderhoud.
In een calamiteitensituatie als:
- vluchtweg voor automobilisten (tot ingang

vluchtgang);
toenaderingsweg hulpverlening (naast de 'weg'
onder het rijdek).

5.2.11 Is vervoer brandgevaarlijke stoffen in de
tunnel toegestaan? Zo ja, onder welke condities en
welke voorzieningen zijn hiervoor getroffen?

Brand- en explosiegevaarlijke stoffen zijn ver-
boden. Er wordt echter wel rekening gehouden met
een explosiedruk van 5kg TNT. De bijbehorende
statische druk kon niet worden opgegeven.

5.2.12 Uitgangspunten/eisen bij het bepalen van
wel of niet aanbrengen van een (van de tunnelbuis
gescheiden) vluchtroute? Afstanden dwarsverbin-
dingen? Normen voor ontruiming bij calamiteit
i.v.m. bereikbaarheid door brandweer en/of ande-
re hulpverlenende instanties?

De vluchtweg is gesitueerd onder het rijdek en
om de 300 m toegankelijk door middel van 'slopes'
(een soort glijbaan vanuit de rijkoker). De definitie-
ve detaillering van slope en toegang is nog in on-
derzoek.

De hart op hart afstand van de toegangen is
gebaseerd op proefnemingen (resultaten van tests
met groepen van 50 à 100 mensen, gereduceerd
met een 'paniekfactor') en wordt verder in overleg
met de brandweer vastgesteld.

De vluchtgang staat onder overdruk. Tevens zal
de verlichting bijzondere aandacht krijgen.
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De vluchtgang wordt tevens gebruikt als toen a-
deringsweg voor de hulpverlening (er is een eigen
tunnel brandweer).

Deze oplossing is gekozen omdat men bij deze
grondgesteldheid en grote tunneldiameter geen
dwarsverbindingen of uitbouwen wilde maken.

'Design Instruction vol. 3 'Tunnel' (Japan High-
way Public Corp.) geeft aan dat bij 2 tunnelbuizen
in principe minimaal elke 750 m een dwarsverbin-
ding als vluchtweg moet worden aangebracht. Er
zijn geen eisen met betrekking tot de maximale
evacuatietijd .

5.2.13 Vereiste levensduur tunnel? Effect op
ontwerp?

De levensduur is 100 jaar. In eerste instantie
worden hier geen specifieke maatregelen ge-
noemd. Later werd de functie van de tweede lining
als waterdichting bijzonder benadrukt met name
voor tunnels in zout water. Hierbij wordt verwezen
naar de desastreuze gevolgen bij de tunnel in Caïro.

Tevens worden de duurzaamheid van de toege-
paste materialen en de corrosiepreventie afge-
stemd op de vereiste levensduur.

5.3 ONTWERP TUNNElliNING

5.3.1 In de berekening meegenomen effec-
ten inzake:

temperatuur;
explosie;
kruip;
consolidatie van overspannen water;
Ko waarde grond;
invloed naastliggende tunnelbuis in bouwen
eindstadium;
effecten van de overgang tussen de verschil-
lende grondsoorten;
bouwafwijkingen;
invloed van de overige constructieve elementen;
andere (bijv. getijdeverschillen)?

De volgende effecten worden voor de berekening
van de lining meegenomen:

temperatuur, alleen voor de secundaire Iining
(scheurvorming), tevens wordt de uitzetting van
de tunnelgecontroleerd;
explosie in beperkte mate voor primaire en se-
cundaire lining zie 5.2.1 0;
kruip wordt niet meegenomen;
zettingen van de ondergrond met een maximum
van 100 mm over 100 jaar (levensduur);
consolidatie van overspannen water is niet be-
kend en wordt niet meegenomen.
buiten de Kc wordt ook gerekend met R 'modu-
lus of sub-grade reaction'. Deze methode is in
Japan algemeen gangbaar. De R voor de slech-
te alluviale klei is echter R = 0 0;
de invloed van de te boren naastliggende tunnel
wordt niet meegenomen. De tussenafstand van

36

1,0*0 wordt uit ervaring voldoende geacht om
geen invloed van de tweede buis te ondervin-
den. De lining wordt dan ook als enkele buis
berekend;
in dwarsrichting worden veranderingen in
gronddruk en reactiekrachten t.g.v. veranderin-
gen van grondlagen in rekening gebracht. In
langsrichting worden plotselinge veranderingen
in de grondstijfheid bij de berekening van aard-
bevingseffecten meegenomen;
bouwafwijkingen worden in rekening gebracht,
met name bij de aansluitingen van de twee te
boren buisdelen;
de afbouwelementen (rijvloer met ondersteu-
ning) vormen één geheel met de secundaire li-
ning. Er worden hierdoor geen geconcentreerde
belastingen op de primaire lining uitgeoefend.

Uitgezonderd aardbevingseffecten werden geen
andere effecten genoemd.

5.3.2 Is de constructie (in dwarsrichting en in
langsrichting) zowel als stijf geheel als met schar-
nierende voegen doorgerekend? Zo ja wat waren
globaal de verschillen?

De berekeningen als stijve ring en als scharnie-
rende ring gaven qua normaalkrachten en buigen-
de momenten dezelfde resultaten. De vervormin-
gen wijken enigszins af. De stijfheid van de
gesegmenteerde lining wordt bepaald met de fac-
tor Ç*E1, resp. Tj*E1.

In langsrichting is ç = 0,2.
In dwarsrichting is l\ = 0,8.

Hierbij blijven de boutverbindingen in de voegen in de
eindfase aanwezig.

De stijfheidsverhoudingen zijn bepaald aan de
hand van proeven op ware grootte met de toe te
passen boutverbindingen. Bij het bepalen van de l\ =
0,8 is ook het effect van het 'halfsteens verband' in
de tunnellining in rekening gebracht (gerelateerde
vervorming).

5.3.3 Maximaal toegestane radiale verplaatsin-
gen (inrelatie tot de toegepaste rekenmethodiek)?

Berekende vervorming van de tunnelring is 10-
15 mmo De kleine vervormingen houden in dat de
constructie behoorlijk stijf gemaakt moet worden
resp. wordt. Een toegestane vervorming is niet ge-
specificeerd. De staartspeling van het schild is
echter 40 mmo Bij grotere vervormingen wordt uit-
voering van de constructie niet mogelijk.

5.3.4 Bepaling dikte (primaire) lining; normaal-
krachten, buigende momenten, vervormingen?

Zowel normaalkrachten als buigende momen-
ten bepalen de benodigde dikte van de Iining. Ver-
vormingen worden beperkt door de voegen vol-
doende stijfheid te geven. Zie ook 5.3.1 en 5.3.2.



5.3.5 Globale stijfheidsverhouding tussen lining
en voegen (radiaal en in langsrichting)?

Zie vraag 5.3.2.

5.3.6 Hoe wordt in langsrichting voldoende
stijfheid verkregen?

Dit wordt bereikt door hier ook de bouten niet te
verwijderen. In verband met aardbevingseffecten is
de stijfheid in langsrichting laag gehouden. Om de
factor ç = 0,2 te bereiken worden relatief lange
bouten toegepast. Dit in tegenstelling tot de ver-
bindingen in de dwarsrichting.

5.3.7 Berekening lining bij dissonanten (dwars-
verbindingen, uitbouwen, aansluitingen aan de
startschachten)?

De dwarsverbindingen worden niet toegepast.
In langsrichting worden bij de volgende disso-

nanten:
schachtaansluitingen;
aansluiting van de twee geboorde buisdelen (zie
5.3.1);
overgangen tussen grondsoortlagen, extra ver-
vormingsmogeiijkheden in de primaire lining in
langsrichting ingebouwd. Dit gebeurt door aan
weerszijden van de langsbouten zogenaamde
'washers' (rubber, stalen veerringen) aan te
brengen.

5.4 DETAILLERING TUNNELLINING
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5.4.1 Waarom is de tunnel ring uit 12segmenten
opgebouwd? Maximale afmeting en gewicht?
Werkende lengte van een segment?

Het aantal segmenten per ring bedraagt 11
stuks met gelijke afmetingen en 1 sluitsteen. Dit
aantal is voornamelijk bepaald door het maximaal
toelaatbaar gewicht. De beperking (tot ca. 10 ton)
volgde uit:
- transportmogelijkheden
- erectorcapaciteit.

De werkende breedte is 1,5 m, de lengte ca. 4 m.
Een werkende breedte van 1,75 m wordt uit oog-
punt van vijzeluitsiag van de TBM mogelijk geacht.
Hierbij dient op twee zaken te worden gelet:
- verhoogde excentriciteit van de vijzeldruk;
- verhoogde belasting op de mantelplaat.

5.4.2 Kwaliteit (sterkte) en samenstelling beton?
Welke cementsoort? Toevoegingen in verband met
de duurzaamheid?
Er worden 2 soorten betonkwaliteit gebruikt:
- fck = 480 kg/cm2

- fck = 510 kg/cm2

De betonsamenstelling is:
- Portlandcement min. 400 kq/rn":
- Watercementfactor 0,35.
Om een betere waterdichtheid te verkrijgen en de

hydratiewarmte te beperken wordt 50% van het
cement vervangen door 'blast furnace slag' (hoog-
ovenslak). Verdere toeslagstoffen ten behoeve van
een betere waterdichtheid worden niet genoemd.
Wel worden de normale super plastificeerders toe-
gevoegd.

5.4.3 Welke betondekking? Behandeling wape-
ning tegen corrosie?
De betondekking is als volgt:

aan buitenzijde 50 mm;
- aan binnenzijde 40 mmo

Toegepast worden betonnen dekkingsblokjes.
De wapening krijgt geen coating. De toegepaste
dekking wordt voldoende geacht om corrosie te
voorkomen.

5.4.4 Waterdichting liningvoegen? Enkel of
dubbel profiel (zowel aan buitenzijde als aan bin-
nenzijde van de lining)? Materiaal? Maximale toe-
gestane lekkage?

Als waterdichting wordt een rubberstrip toege-
past van het hydrofiele (expanderende) type (4-
voudige volume vermeerdering bij contact met
water). De levensduur is minimaal 50 jaar. Men ver-
trouwde er echter op dat de dichting 100 jaar zou
meegaan. Het was niet geheel duidelijk of hier ver-
snelde ouderdomsproeven op waren gedaan.

Het profiel is berekend op een waterdruk van
10 kqf/crn",

De 'dubbele dichting' is de aan te brengen wa-
terdichte membraan tussen primaire en secundai-
re lining.

5.4.5 Detaillering voeg in radiale richting i.v.m.
het overbrengen van de hoge nonnaalkrachten?
Hoe wordt optreden van hoge randspanningen en
afbrokkelen van beton voorkomen?

De voegen in dwars- en langsrichting zijn in
principe rechte voegen. Ter voorkoming van af-
boeren van de beton wordt aan de binnenzijde een
tweede (licht) rubberprofiel aangebracht.

5.4.6 Detaillering voeg in langsrichting? Hoe
worden ongelijkmatige zettingen in langsrichting
voorkomen?

Zie 5.4.5. Ongelijke zettingen tussen de tunnel-
ringen kunnen niet optreden door de toegepaste
boutverbindingen, de resterende langsdruk in de
voegen en de volledige groutinjectie.

5.4.7 Hoofdfunctie secundaire lining? Afstand en
detaillering dilatatie en situering t.o. v. voegen in
primaire lining? Worden tussen primaire en se-
cundaire lining (schuif)verbindingen aangebracht?

De hoofdfunctie van de secundaire iining is ge-
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wicht in de eindsituatie. Als afgeleiden worden ver-
meid:

waterdichting;
brand- enexplosiebescherming van de primai-
re Hning;
verbetering van de aardbevingsbestendigheid.
De secundaire lining is elke 15 m gedilateerd. Bij

dissonanten irllangsrichting (zie 5.3.7) wordt
scheurvormingin secundaire !ining toegestaan. Ter
beperking van dé scheurwijdte wordt dan wel extra
langswapening ••toegepast.

De secundaire !ining wordt alleen berekend op
een hydrostati$che waterdruk over de hoogte van
de tunnelbuis (0- 1.4 Bar).

5.4.8 Wordt tussen de primaire en secundaire
lining een waterdicht membraan aangebracht?
Afvoer lekwaf.tussen de linings?

Tussen primaire en secundaire Hning wordt een
waterdicht membraan (fibre type) toegepast. Hier-
door is een verbinding tussen primaire en secun-
daire Hning uitg~sloten.

Het lekwater wordt naar een afvoergoot onder
het rijdek afgevoerd.

5.4.9 Onderlinge afstand dwarsverbindingen
tussen de tunnelbuizen? Waarop is deze afstand
gebaseerd? Waiis de inwendige diameter?

Er worden geen dwarsverbindingen gemaakt. In
verband met de zeer slechte. grondgesteldheid en
grote tunneldiameter wordt het uitbreken vanuit de
tunnelbuis te riSicovol geacht (zie ook 5.2.12).

5.4.10 Betonnen of stalen segmenten voor
dwarsverbindingen? Aansluiting op tunnelbuis?
SPeCiale liningélementen. zo ja. welke voorzienin-
gen worden hierin opgenomen?

Vanwege het ontbreken van dwarsverbindingen
is deze vraag irrelevant.

5.4.11 Andere uitbouwen van de tunnelbuis
(pompkelders.1by-passes' t.b.v. elektrostatische
filters)? Op welke onderlinge afstanden zijn deze
gesitueerd?

Leveren deze nog specifieke problemen op?
Gezien dl? slechte grondgesteldheid en de hier-

uit voortvloeiende moeilijkheidsgraad voor het
maken van uitbouwen zijn deze oplossingen ver-
meden.

5.4.12 Getroffen voorzieningen voor goede af-
voer van lekwater? Zodanig dat de tunnel(instal-
laties) niet worden aangetast?

Ter bescherming van de tunneHnstallatie tegen
invloeden van lekwater vertrouwt men volledig op
de secundaire lining inclusief waterdicht mem-
braan.
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5.5 PROEVEN TUNNELllNING

5.5.1 Uitvoering schaalmodelproeven voor
het bepalen van de belastingen op de tunnelli-
ning (bijv. grondcentrifuge)? Hoe verhouden de
resultaten zich met de gemaakte berekenin-
gen?

Voor het bepalen van de grondbelasting op de
tunnel zijn eerst schaalmodellen (1:44) in een labo-
ratorium uitgevoerd. Het totale model had een af-
meting van 2 x 2 m en was 0,50 m dik. Hierbij is het
evenwicht tussen horizontale en verticale drukken
gevarieerd om de vervormingen van de grond en de
krachten in de dwarsdoorsnede te bepalen.

5.5.2 Uitvoering 1:1 proeven voor het bepalen
van de stijfheid van deliningvoegen? Ingevoerde
belastingen? Vooraf berekende stijfheden? Stem-
den resultaten overeen? welke elementen bepalen
de stijfheid (boutverbindingen. rubberafdichtin-
gen)? Is het bij deze diameter en slechte grondge-
steldheid absoluut noodzakelijk de boutverbinding
in de stijfheid te betrekken?

Zie vraag 5.3.2. Verder zijn op vijf verschillende
voegverbindingen buigproeven uitgevoerd door het
aanbrengen van een 2-puntsbelasting.

5.5.3 Welke 1:1proeven zijn uitgevoerd ter be-
paling van de optimale waterdichting van de tun-
neHining? In rekening gebrachte effecten?

Een gedeelte van de tunnelring is als 1:1 model
uitgevoerd. Zowel de rubberdichting als de beton-
nen segmenten zijn beproefd. Hierin zijn de vol-
gende effecten meegenomen:

een voeggaping t.g.v. de uitvoering
een restgapingt.g.v. aardbeving
duurzaamheid
invloed van de extreme waterdruk op de 'back
fill' groutinjectie etc.

Zie ook 5.4.4.

5.6 ONTWERP TBM'5

5.6.1 Overwegingen keuze slurry schilden te-
genoverEPB's?

Bij de keuze van het type schild hebben de vol-
gende criteria een rol gespeeld:
a. stabiliteit van het boorfront;
b. maximaal haalbare te boren lengte.

Ad a: Bij een EPS-schild is de druk ter plaatse
van het boorfront moeilijker constant te houden. Dit
is in het bijzonder bij de overgangen tussen de
grondsoorten problematisch. Hier is dus een slur-
ryschHdin het voordeel.

Ad b: De maximaal te boren lengte is voorna-
melijk afhankelijk van slijtage. Hierbij is vooral ge-
keken naar de snijkoppen, ervan uitgaande dat
vervangen onderweg niet mogelijk is (bevriezen



boorfront duurt 10 maanden minimaal). Onder-
scheid wordt gemaakt in het hellings- en horizon-
tale gedeelte.

Bij helling speelt de zand cement/stabilisatie
een grote rol.

Bij een slurryschild werkt de bentoniet als
smeermiddel, zodat de slijtage geringer is dan
bij een EPB-schild.
Een nadeel is dat door de nog aanwezige on-
verharde cementdelen de slurry gelvorming
gaat vertonen wat afvoerproblemen geeft. Toe-
voegingen kunnen dit voorkomen.

Voor het horizontaal gedeelte geldt:
In de klei is er geen verschil tussen een EPB-
schild en een slurryschild.
In de zandige gedeeltes is de slijtage van een
EPB-schild groter.

AI deze overwegingen hebben geleid tot de keuze
van een slurryschild. Tevens vindt men het mecha-
nisme van de grondvijzel minder betrouwbaar. Ver-
der kwam ter sprake dat voor een EPB-schild de
extrapolatie naar een diameter van 14 m erg groot
is en dat bij grote diameters de voortgangssnelheid
door de afvoercapaciteit van de grondvijzel wordt
beperkt en dus minder economisch is. TTBH gaf dit
echter niet aan als keuzebepalend.

5.6.2 Uitgangspunten t.a.v. de slijtage en duur-
zaamheid (maximaal te boren lengte) van de TBM's
gezien de grondgesteldheid en de boordiameter?
Vergelijking met Kanaaltunnel (diameter ca. 8 m),
Engelse zijde 25 km geboord, Franse zijde 12,5 km
geboord (waarvan ca 7,5 km in de dichte mode)?

TTBC acht bij de huidige stand van de techniek
3 km als maximaal te boren lengte met betrekking
tot de duurzaamheid van de snijkoppen. De karak-
teristieken van de TBM, zoals ontleend aan de ge-
gevens van Mitsubishi Heavy Industries zijn:
type Pressurized

slurryschild
14,14m
13,50m

diameter
lengte schild
(exclusief boorkoplengte 1,15m)
staartdichting staalborsteltype

4-laags

I

geïnstalleerd draaimoment cutter
-continue maximum 3520 tfm
-normaal 2933 tfm
-rotatiesnelheid cutter 0,448 rpm

vermogen 18st*75 kW
geïnstalleerd draaimoment erector 160 tfm
drukkracht erector 120 tf
liftkracht ereeter 80 tt
schildvijzels 48st*500 t

(350 kq/cm")
50mm/min
150m/maand

maximum vijzelsnelheid
ontgravingssnelheid max.

5.6.3 Meest kritieke onderdelen t.a.v.onderhoud,
slijtage en duurzaamheid?

Kritieke onderdelen zijn: snijkoppen, frontplaat,
cutter head seal. staartafdichting. Zie verder vraag
5.6.2.

5.6.4 Hoe vaak wordt groot onderhoud ver-
wacht? Op specifieke momenten gepland ofad hoc
beslist?

In de aanwezige grondgesteldheid is zonder
bevriezen van het gehele boorfront (tijdsduur min.
16 maanden) geen groot onderhoud (vervanging
boorkop etc.) mogelijk. Onderhoud of reparaties in
verband met calamiteiten worden niet verwacht en
er wordt dan ook geen rekening mee gehouden.

5.6.5 Meest bepalende factor voor het inzetten
van 4*2 TBM's (duurzaamheid, tijdsplanning, korte
aan- en afvoerwegen)?

Als belangrijkste redenen voor het toepassen
van 4*2 TBM's gelden:

de kortere bouwtijd. De benodigde tijd voor het
aansluiten van de twee buiseinden is korter dan
het anders benodigde groot onderhoud. In deze
tijd kan tevens de afbouw verder doorgaan;
de maximaal mogelijk te boren lengte, zonder
dat groot onderhoud aan de boorkop nodig is.

5.6.6 Uitgevoerde (schaalmodel)proeven om tot
optimalisatie van ontgraving en afvoervan de grond
te komen (bijv.ter voorkoming van verstoppingen)?

Zie vraag 5.6.2.

5.6.7 Indien TBM's van meerdere fabrikanten
worden ingezet, wat zijn hiervoor dan de argu-
menten?

Er worden voor alle 8 TBM's dezelfde machines
en specificaties gebruikt. Wel zijn 2 TBM's eerder
besteld omdat het werk aan de oostzijde (Kisarazu
Man made lsland) voorloopt op de rest. Spreiding
over verschillende fabrikanten en ontwerpen acht
men niet opportuun, omdat men uit ervaring ver-
trouwt op de betrouwbaarheid van de geleverde
TBM's. Spreiding van risico op deze manier acht
men niet zinnig.

NB Waarschijnlijk is de vraag of het antwoord
niet goed geïnterpreteerd. Bij het bezoek aan Ka-
wasaki Hl (10-09-92) werd hierover het volgende
meegedeeld.

De opdracht voor de 8 TBM's is als volgt opge-
splitst:

Kawasaki Hl heeft een opdracht voor 3 TBM's.
Hiervan bouwt zij 2 stuks volledig zelf en 1 stuk in
joint-venture; Mitsubishi Hl heeft een opdracht voor
3 TBM's, (1 zelf, 2 stuks in joint-venture).

De overige 2 TBM's worden elk door een afzon-
derlijke joint-venture gebouwd.

Kawasaki Hl geeft wel aan voor alle TBM's toe-
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I leverancier te zijn van de hydraulische systemen.
Het uitwisselen van reserveonderdelen wordt hier-
door zeer beperkt, temeer omdat het boren van de
8 verschillende tunneldelen aan 8 verschiilende
aannemers Goint-ventures) gegund is (wordt). Als
reden van deze werkwijze wordt aangegeven dat
het typisch Japans is om, zeker bij overheidswer-
ken, zoveel mogelijk bedrijven te laten profiteren,
waarbij de spreIding door de opdrachtgever wordt
opgelegd.

5.7 M & E ONTWERP

5.7.1 Ontwerp energietransportsysteem? Welk
voltage? Op welke afstanden en waar zijn de
laagspanningsverdeelinrichtingen ondergebracht?

Ingegaan wordt op de energievoorziening tij-
dens de bouw van de tunnel. Voor elke TBM is ca.
5.000 kW nodig. Op Ukishima Access wordt een
kabel van 66 kV aangebracht en onder water naar
Kawasaki Man made Islanden Kisarazu Man made
Islandgedistribueerd. In deze kabel is tevens een
glasvezelkabel opgenomen ten behoeve van de
communicatie;

Op het werk wordt de 66 kV kabel opgedeeld in
8*6,6 kV. De verdere onderverdeling wordt bepaald
door de aannemer.

5.7.2 Noodstroom- en no-break voorzieningen?
Dimensies? Onderbrenging?

Ten behoeve van het tunnelbedrijf worden wel
noodstroomvoorzleningen opgenomen.

5.7.3 Is toegepaste ventilatiemethode langs-
ventilatie? Boosterfans of spleetinjectie? Is venti-
latierichting omkeerbaar?

Er wordtlangsventilatie toegepast in door mid-
del van verticale aan - en afzuigschachten aan de
uiteinden. Mogelijk worden aanjagers ge'installeerd
als back-up voor de normale ventilatie. De ventiia-
tierichting isniet omkeerbaar.

5. 7.4 Uitgangspunten voor berekening ventila-
toren? Aantal, opstelling en specificaties?

De specificatie voor de ventilatoren is in ont-
werp. Waarschijnlijk zal een verticale axiale fan met
een diameter van 4 m worden toegepast.

5.7.5 Bij realisatie van de derde buis, wordt deze
of de aiaanwezige middelste buis dan gebruikt voor
tweerichtingsverkeer? Zo ja, wordt dan langs- of
dwarsventilatie toegepast? Indien dwarsventilatie
in de bestaande middelste buis moet worden toe-
gepast worden er dan al bij de bouw voorzieningen
voor aangebracht?

De 3e tunnelbuis wordt gebruikt als wissel-
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strook, dus met verkeer in één afwisselende rich-
ting. Hierbij kan ook langsventilatie worden toege-
past. Deze moet dan wel omkeerbaar zijn. Dwars-
ventilatie wordt hier niet overwogen.

5.7.6 Reden toepassing elektrostatische filters
(tunnellucht, buitenlucht)? Waar worden ze opge-
steld?

Omdat het percentage dieselvrachtauto's 25 à
30% van het verkeer bedraagt is de uitstoot van
roetdeeltjes zeer hoog. Hierdoor wordt de zicht-
baarheidseis maatgevend; Er is ca. 4 maal zoveel
lucht nodig als voor CO. Om deze reden worden
elektrostatische filters geplaatst in de opgaande
gedeelten van het gesloten tunnelgedeelte. Deze
filters worden niet zoals gebruikelijk in een zoge-
naamde 'by - pass' geplaatst, maar in de ruimte
boven het profiel van vrije ruimte gehangen. Uit
oogpunt van uitstoot in de buitenlucht is deze
voorziening niet nodig.

5.7.7 Aantal geïnstalleerde pompkelders en
pompinstallaties behalve die aan het begin van het
gesloten tunnelgedeelte? Dimensionering? Hoe-
veel lekwater per m2 buisoppervlakteluur wordt
verwacht?

In verband met het vermijden van uitbouwen is
alleen in Kawasaki Man-made lsland een pomp-
kelder aangebracht, behoudens de pompkelders
aan het begin van het gesloten tunnelgedeelte.

5.7.8 Realisatie overgang buitenlicht naar tun-
nelverlichting (overgangsverJichting, daglichtroos-
ter)?

Bij de overgang van daglicht naar tunnellicht
wordt geen daglichtrooster toegepast. De entree-
verlichting verloopt over 300 m van 5.000 cd/rn"
naar 3 cd/ms.

5.7.9 Soort verlichting in tunnelbuis? VerJich-
tingsniveaus ingangscentrale en uitgangszone?

Als verlichting worden hoge- of lagedruk so-
diumlampen toegepast.

5.7.10 Krijgt de tunnel (in relatie tot aanwezig-
heid vluchtstrook) een verkeersgeleidingssysteem?

Het wel of niet toepassen van een verkeersge-
leidingssysteem in relatie tot het aanwezig zijn van
een vluchtstrook in de tunnel is nog in studie.

5.7.11 Wordt de ruimte onder het rijdek gebruikt
voor het onderbrengen van kabels en leidingen? Zo
ja, hoe is de toegankelijkheid geregeld?

In een der ruimten onder het rijdek worden ka-
bels, leidingen en installaties ondergebracht. Van
een andere ruimte maken onderhoudsvoertuigen



gebruik. De ruimten zijn toegankelijk vanuit de
ventilatiegebouwen en onderhoudsroutes.

5.7.12 Wordt de tunnel ingericht als een AA
tunnel[lit.3}? Zo nee, wat zijn de afwijkingen en
waarom wijkt dit af?

De tunnel wordt volledig als een AA-tunnel in-
gericht. Op Kawasaki Man-made Island wordt een
mogelijkheid gecreëerd om ook met voertuigen van
de ene buis naar de andere over te kunnen steken
('crossing'). Op de juiste functie van deze voorzie-
ning is niet ingegaan.

NB Door het nog in ontwikkeling zijn van het M
en E ontwerp is een aantal vragen gedeeltelijk be-
antwoord.

5.8 PLANNING EN WERKFASERING

5.8.1 Tijdschema en werkfaseringen?
Het oorspronkelijke tijdschema ging uit van 5,5

jaar voor de realisatie van het totale project. Inmid-
dels is de stand van zaken zodanig dat wordt gere-
kend met een totale bouwtijd van 6,5 jaar. Het ma-
ken van de tunnel boormachines en het boren op
zich maken één van de belangrijkste factoren uit;
het is niet duidelijk of de vertraging van één jaar die
nu is ontstaan alleen aan dit onderdeel is te wijten.
Diverse onderdelen van het object worden aan
verschillende aannemers uitbesteed, terwijl ook na
aanvang van het project nog een groot aantal zaken
niet volledig wordt ontwikkeld c.q, uitgedetailleerd.
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5.8.2 Benodigde tijd voor fabricage van tunnel-
boormachines, transport naar bouwplaats en mo-
bilisatie- en demobilisatie op locatie?

Design en fabricage van de tunnelboormachi-
nes duurt ca. 2 jaar (ontwerp 3 maanden, fabrica-
ge 15 maanden, transport per schip en assembla-
ge op bouwplaats 6 maanden).

Ten behoeve van mobilisatie van de TBM's op
Kisarazu Man made Island en Kawasaki Man made
Island zijn geen bijzondere voorzieningen opgeno-
men.

Voor het maken van de onderwaterverbinding
(ontmoetingspunt TBM's) zijn 8 maanden uitge-
trokken.

5.8.3 Geplande tijd voor inrichten diverse werk-
terreinen, bouw produktiefabriek(en) t.b.v. het ma-
ken van de linings en aanleg benodigde infrastruc-
tuur in en om werkterreinen?

Aanleg en uitrusting van de diverse werklocaties
ter plaatse van de schachtaanzetten en Kawasaki
Man made Island vormen onderdeel van de totale
(hulp) constructies en zijn als zodanig niet apart
gepland.

5.8.4 Geplande tijd voor het maken van de toe-
gangen en het maken van Kawasaki- man made
Island?
Kawasaki Man made Island:
- Voorbereiding:
- Uitvullen t.p.v. te maken diepwanden:
- Maken diepwanden:
- Verwijderen binnen-jackets:
- Ontgraven schacht:
- Definitieve constructie aanbrengen:

4mnd
6mnd
15 mnd
5mnd
12 mnd
30mnd

Totaal:
(incl. overlappingen)

4,5 jaar

Het maken van de toegangsschachten te Kisa-
razu en Ukishima kost in beide gevallen ruim 3
jaar.

5.8.5 Geplande tijd voor het maken van de li-
nings?

Deze bedraagt ca. 3,5 jaar.

5.8.6 Met welke snelheid van het boorproces is
gerekend en is hierbij nog onderscheid gemaakt in
de aanloopfase?

In de aanvangsfase van het boren is gerekend
met een boorsnelheid van 80 rn'zmaand en wel
over een lengte van 700 m. Dit geldt zowel ter
plaatse van de hellingen als het horizontale ge-
deelte. Na het voltooien van deze aanvangsfase
wordt gerekend met een boorsnelheid van 150 m1/

maand.

5.8.7 Geplande tijd maken dwarsverbindingen?
Worden er al gemaakt voordat het boorproces ge-
reed is?

Niet relevant vanwege ontbreken van dwars-
verbindingen.

5.8.8 Geplande tijd voor afbouw tunnel, gespe-
cificeerd per onderdeel (kabelen leidingen, brand-
werende voorzieningen, ventilatie, waterafvoeren
e.d.)?

Voor de afbouwwerkzaamheden is, na het ge-
reedkomen van het boren, in totaal 8 maanden ge-
pland. Afbouwwerkzaamheden zoals 2e lining, rij-
dekvloer e.d. worden al op een bepaalde afstand
achter de boormachine meegenomen. Het aan-
brengen van 2.300 m secundaire lining duurt 15
maanden, evenals de Men E afbouw.

5.8.9 Tot nu toe bestede tijd aan algemene
voorbereiding en aan modelondefZoek in het bij-
zonder?

De voorbereidingen en het successievelijk uit-
voeren van tests e.d. lopen al sinds 1986 en duren
nog steeds voort.
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5.9 WERKTERREINEN EN PRODUKTIEFABRIEK
lININGS

5.9.1 Benodigde oppervlak per werkterrein en
afstanden naar bouwplaats?

Fabricage van de linings geschiedt in bestaan-
de, gespecialiseerde fabrieken. Benodigde opper-
vlak werkterrein is 150.000 m2• De afstand fabrie-
ken/bouwplaats zal variëren van 50-110 km.

5.9.2 Lay~out belangrijkste werkterreinen (ook
ter plaatse van de schacht)? Benodigde lengte
startschacht?

De werkterreinen ter plaatse van de te maken
schachten en Kawasaki Man made Island zijn in
feite zo groot als de te maken constructie op zich;
hierbuiten is praktisch geen ruimte (reclaimed area).
De benodigde uitrusting is in studie. De voor de
startschacht vereiste lengte is ongeveer 2 x die van
deTBM.

5.9.3Speciale voorzieningen op werkterreinen
(materiaal, materieel)?

Voor het inbrengen van de boren zijn deze niet
nodig gezien de methode als omschreven onder
5.8.2. De boormachines worden in onderdelen
aangevoerd en op de bouwplaats samengesteld.
Het inbrengen van de Iining-segmenten gebeurt
met een kraan.

5.9.4 Locatiekeuze werkterrein betonfabriek
voor maken lining~segment:n?

In aanmerking komende fabrieken liggen alle op
meer dan 50 km van de bouwplaats. Ruimtegebrek
blijkt van enorme invloed bij de realisatie van grote
infrastructurele projecten in Tokyo en omgeving. De
uiteindelijke keuze is gevallen op een fabriek 110
km van de bouwplaats.

5.9..5 Capaciteit betonfabriek, opbouw beton-
centrale, type mengers?

De capaciteit bedraagt 20.000 ton/maand. Ver-
dere specificaties in bijlagen 2 en 3.

5.9.6Lay~outvan de betonfabriek voor het me-
ken van de lining~segmenten?

De lay-out van deze produktiefabriek is aange-
geven op de bijlagen 4, 5 en 6.

5.9.7 Produktieproces /ining~segmenten, ver-
dichtingsmethode, stomen, nabehandeling e.d.?

De elementen worden tijdens het fabricagepro-
ces gestoomd, de nabehandeling krijgt speciale
aandacht. Bijlage 7 geeft het totale produktiepro-
ces weer.
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5.9.8 Toleranties bij het maken van de lining~
segmenten?

Toleranties normaliter + of - 1 mmo In verband
met het automatische, gerobotiseerde aanbrengen
is een hoge nauwkeurigheid vereist. Bijlage 8 geeft
een overzicht van de fabricage- en assernblaqsto-
leranties.

5.9.9Betoncentraie voor afbouwen in het werk
te storten beton? Situering? Capaciteit?

Of voor afbouwwerkzaamheden gebruik zal
worden gemaakt van een aparte (eigen) betoncen-
trale of van een plaatselijke centrale is nog in stu-
die.

5.9.10Buffervoorraad lining~segmenten, situe~
ring opslag?

De buffervoorraad op de produktiefabriek is
aangegeven op bijlage 6. Het gearceerde gebied is
ca. 40.000 m2 groot; er zijn ca. 1.500 ringen (16.500
segmenten) opgeslagen. Op de bouwplaats zelf
wordt gerekend met een buffervoorraad van 3 da-
gen.

5.9.11Tijdstip aanbrengen voegstrippen op de
linings en wijze van bevestigen?

Het aanbrengen van de voegstrippen gebeurt
pas op het werk.

5.9.12 Bouwmaterialen en milieu~overwegin~
gen?

Er worden nauwelijks milieu-schadelijke mate-
rialen toegepast. In principe worden geen materia-
len vanwege milieu-overwegingen uitgesloten. Een
uitzondering hierop is styroform dat in verband met
'Hazardous Gas' vorming (licht ontvlambare stof-
fen) niet mag worden toegepast.

5.10 HET BOREN VAN DE TUNNEL

5.10.1Wijze van inbouw tunne/boormachines,
benodigde (hulp) constructies, materieel e.d.?

Voorbereidingen voor het inbrengen van de
boormachines starten 8 maanden vooraf. De ma-
chines worden in grote delen (3 of 4) met behulp
van drijvende kranen ingehesen. Bij de Uhishima
Access echter moeten de TBM's in kleinere delen
(23 à 25 stuks) worden opgedeeld vanwege een
daar geldende hoogtebeperking van max. 50 m
voor drijvende kranen. Hier is 2 maanden extra
voorbereiding nodig. Het totaal gewicht van een
TBM is 3.000 ton. Het te gebruiken hijsmaterieel is
een drijvende kraan van 3.000 ton, een portaalkraan
van 180 ton en een rijdende kraan van 150 ton.



5.10.2 Omschrijving startprocedure? Wordt in de
aanvangsfase het grond pakket bevroren of geïn-
jecteerd? Extra voorzieningen?

Zie vraag 5.2.8.

5.10.3 Controles tijdens boorproces (bijv. exce-
vstion, alignment, backtill transportation, trouble
detection)?

Met behulp van computers wordt het gehele
boorproces volledig automatisch gevolgd, o.a.:

het volume van de ontgraving
benodigde tijd van ontgraving
voortgang, vijzelsnelheid
slurrydruk
afvoer slurry (snelheid)
te grouten volume en groutdruk.

5.10.4 Met welke boorsnelheid is gerekend in
aanloop en in normale situatie (netto draaiuren pI
week, prognose en werkelijk)?

Boorsnelheid kan per aannemer verschillen, ie-
der heeft eigen systeem van slurry-snelheid e.d.
TTBH heeft wel eisen gesteld (waaruit de prognose
als vermeld onder vraag 5.8.6 is gebaseerd).
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5.10.5 Welke stagnaties tijdens het boorproces
zijn voorzien? Omgang met o.e. verstoppingen
tengevolge van klei en stenen?

Gezien de ervaringen met het boren van tunnels
in het algemeen en met slurryschilden in het bij-
zonder worden géén stagnaties tijdens de uitvoe-
ring van het boorproces voorzien; en zijn verder ook
geen obstakels zoals boulders e.d.

Als mogelijke problemen worden aangegeven:
- verstopt raken van de slurry-afvoerpijp;
- lekkage van de staartdichting door de hoge

waterdruk.

5.10.6 Frequentie en methode van het bemon-
steren van de grond?

Continu bemonstering vormt een onderdeel van
de onder 5.10.3 genoemde controles. Het nemen
van in situ-monsters is bij het slurryschild niet mo-
gelijk. Daarom worden de grondcondities gerela-
teerd aan monsters van de ontgraven grond direct
na de slurryscheiding.

l
I

5.10.7 Besturing schild, toleranties, wanneer
. bijsturen? Is SAB/S (Segment Automatic Building

Intelligence System) toegepast, zo ja, hoe werkt dit
globaal?

48 vijzels sturen het schild, max. toegestane af-
wijking +/- 50 mmo Controle ook weer continu van-
uit een controle-unit Systeem afhankelijk van de
aannemer.

5.10.8 Afstemming van twee elkaar naderende
tunnel boormachines qua maatvoering?

Zie vraag 5.2.9.

5.10.9 In hoeverre is het aanbrengen van de li-
ning-segmenten geautomatiseerd? Is HI-SDACS
(LAN) (High Integrated Shield Driving Automatic
Con trol System) toegepast? Zo ja, hoe werkt dit
globaal.

Het aanbrengen van de lining-segmenten wordt
volledig geautomatiseerd, dit geldt zowel voor de
lining-segmenten op zich als voor het aanbrengen
van de bouten. Hiervoor is een speciale proefop-
stelling ontworpen.

5.10.10 Wanneer wordt de 2e lining aangebracht
en hoe is het betontransport hiervoor voorzien?

Zie vraag 5.10.13.

5.10.11 Samenstelling en aanvoer groutmeng-
se/? Toevoegingen?

De groutspecie wordt onder een continu stati-
sche druk gehouden van + 10 kqf/crn", De specie
wordt zo vloeibaar mogelijk gehouden.

Bijlage 9 geeft een overzicht van de mogelijk toe
te passen groutmethoden.

5.10.12 Worden kabels, leidingen of zinker ge-
kruist en zo ja, hoe wordt de ligging (met het oog op
zettingen) bewaakt tijdens het boren?

In het gebied ter plaatse van de aan te leggen
tunnel bevinden zich geen kabels of leidingen e.d.

5.10.13 Belangrijkste argumenten voor de keu-
ze voor8 tunnel boormachines en bijvoorbeeld niet
4?

De keuze is in feite gebaseerd op slijtage van de
snijkop en in relatie met economische aspecten
(vervangen wel uitvoerbaar maar kost enorm veel
tijd/geld en de nodige risico's). De max. lengte van
ca. 2,5 km à 3 km waarmee is gerekend, is geba-
seerd op de volgende getallen:
Levensduur standaard snijkop in klei -

250 à 300 km (over de kop gemeten).
Levensduur standaard snijkop in zand -

150 à 250 km (over de kop gemeten).
Levensduur standaard snijkop in gravel -

100 à 150 km (over de kop gemeten) .
In principe zijn veel snijkoppen nodig op dezelf-

de posities uit het midden; door het ronde opper-
vlak van de boor en het aantal benodigde sleuven
is het aantal echter gelimiteerd, dit bepaalt in feite
hoever men kan gaan.

Omdat er geen ervaring is met het boren over
een lengte van 5 km zonder dat de snijkop moet
worden vervangen, vond men deze afstand in de
gegeven omstandigheden te risicovol.
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5.10.14 Aardvoorzieningen voor het kruisen van
de grenslagentussen de verschillende grondsoor-
ten?
Voor het doorbreken van de grenslagen zijn

geen specificaties te geven, de betreffende aanne-
mer regelt dat zelf.
In een grondgesteldheid met meerdere lagen,

dus met wisselende grondparameters moet vooral
de ontgravingssnelheid worden gecontroleerd. (In
slappe gronden zijn dit de grenswaarden van de
slurry-druk en derhalve de stabiliteit van het boor-
front.)

5.10.15 GebnJikte grondinjectiemethode om het
draagvermogen van slappe grondlagen te verbe-
teren? Welke resultaten worden ermee bereikt?

Bevriezen is gekozen om te doorbreken in slap-
pe gronden, de draagkracht wordt verbeterd door
middel van stabilisatiemethode ('deep mixing me-
thod').

5.11 BOORSPECIE

5.11.1 Kwaliteit van de boorspecie bij gebruik
van bentoniet hoeveel bentoniet blijft achter in de
boorspecie?

Bentoniet zal alleen in het startgedeelte worden
gebruikt, in dat geval is de behandeling van de
boorspecie als volgt:
in eerste instantie het zand uit de slurry halen
door middel van cycloneren;
in tweede instantie slib en klei eruit halen door
middel van filtergaas.
70% behandelde specie stabiliseren, kalk toe-

voegen.
Geen bentoniet in het verdere proces, hier wordt

'Natlonal clay' gebruikt.
Onderhandelingen zijn gaande over de plaats

waar men het kan storten. Hergebruik wordt niet
uitgesloten geacht.

5. 11.2 In wat voorvorm komt de boorspecie vrij:
als een slurry, of in brokken? Is er verschil tussen
kleiige en zandige specie? Zo ja, wat zijn de ver-
schillen.
Zandige specie ondergaat alleen een primaire

behandeling; klefige ook nog een secundaire. Bei-
de komen in 'ontwaterde' vorm vrij.

5.11.3 Eigenschappen van de met bentoniet
vermengde boorspecie? Is er verschil tussen kleii-
ge en zandige specie?
Het watergehalte van de kleiige specie is hoger.

De eigenschappen zijn niet aangegeven.
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5.11.4 Is de boorspecie vennengd met hulp-of
toeslagstoffen? Zo ja, wat voor soort sfoffenen
hoeveel?
In het algemeen wordt aan de klefige specie ce-

ment, kalk of polymeer toegevoegd. Dit om het
water te binden. De hoeveelheid hangt af van de
grondsamenstelling.

5.11.5 Bestemming van de boorspecie?

Dit is een delicaat onderwerp dat nog in studie
is. Een mogelijkheid zou landwinning kunnen zijn.

5.11.6 Is de boorspecie geschikt voor toepas-
singen in water-of natuurbouw (zowel constructief
als rekening houdend met milieu-eisen)?
Zie vorige vraag.

5.11.7 Hoe wordt de boorspecie tussentijds op-
geslagen?
Zie 5.11.5. In principe wordt de specie niet op-

geslagen.

5.11.8 Transport naar locatie van bestemming?
Zie 5.11.5. In principe per bak of dumper.

5.11.9 Indien de boorspecie in zee wordt ge-
dumpt, hoe verhoudt de hoeveelheid boorspecie
zich dan tot de sedimentbalans van het watersys-
teem? Op wat voor locaties wordt de specie ge-
dumpt (diepe putten. erocJerende oevers)?

Zie 5.11.5. Momenteel gaat men niet van deze
oplossing uit.

5.12 HET MAKEN VAN DWARSVERBINDINGEN
De op dit punt gestelde vragen komen volledig

te vervallen omdat er géén dwarsverbindingen
meer worden voorzien. Voor een nadere beschou-
wing van de veiligheid zie o.a. vraag 5.4.9.



5.13 AFBOUWWERKZAAMHEDEN

5.13.1 Wanneer start welk onderdeel o.s. met het
oog op de benodigde werkruimte cq: afstand tus-
sen de diverse werkplekken? Is hiervoor tijdweg
diagram opgezet?

Een gedetailleerd plan voor de afbouw is in uit-
werking. De betonwerkzaamheden worden volgens
schema (zie hierna) afgewerkt.

arch
::::}

lining
::::}

invert
::::}

boortrein
::::}

slab
::::}

sidewall
::::}

wall
::::}

150m 150m 150m

5.13.2Aanvoer in het werk te storten beton, hoe
lang is het onderweg (maximaal); eventuele toe-
voegingen?

Alleen de buitenste lining wordt prefab uitge-
voerd, alle ander beton in de tunnel wordt in situ
gestort. Ter plaatse van de eilanden zijn drijvende
betoncentrales voorzien. Ukishima is nog in studie.
Capaciteit drijvende centrales 60 rnvh, Transport
beton en exacte betonsamenstelling zijn nog in stu-
die. De maximale transporttijd bedraagt ca. 1 uur.

5.13.3 Met welke produktie is gerekend voor in
het werk te storten beton?

De produktiesnelheid van alle (beton) afbouw-
werkzaamheden is gerelateerd aan de bouwsnel-
heid. Die is zodanig dat met alle activiteiten goed
kan worden gevolgd.

5.13.4 Prefab beton voor afbouw? Zo ja, waaren
om welke redenen?

Zie vraag 5.13.2.

5.13.5 Overzicht benodigde (hulp) materieel tij-
dens de afbouw, getroffen transportvoorzieningen
(bereikbaarheid van de werleplek)?

Voor het aanbrengen van de 2e lining zal in
principe worden gebruik gemaakt van een glijbe-
kisting. De stalen balkconstructie die in eerste in-
stantie wordt gebruikt voor het transport van de li-
nings (rail ligt erop) heeft een belangrijke functie in
de afbouw. Alle transporten kunnen er praktisch
ongestoord over plaatsvinden (voldoende breedte)
en de hoogte is zodanig (1 m boven toekomstig rij-
dekniveau) dat hiervandaan alle afbouwactiviteiten
tot en met het rijdek kunnen plaatsvinden.

5.13.6 Hoeveel beton wordt in het werk gestort
(per m' tunnelbuis). Specificatie per onderdeel (se-
cundaire lining, wegdek etc.)?

Te verwerken beton in situ (hoofdzaak):
- invert 4 m3/m1

- side wall 4 m3/m1

- slab/walt 6,5 m3/m1 -> glijkist
- arch 9 m3/m1

5.14 VEILIGHEID TIJDENS DE BOUW

5.14.1 Wijze waarborging veiligheid gedurende
alle faseringen van het werk?

Zijn er speciale voorzieningen getroffen, bijv. om
de andere tunnelbuis te beschermen, als een tun-
nelbuis inundeert? Zo ja, welke?

Zie vraag 5.14.2.

5.14.2 Speciale voorzieningen tijdens boren om
bijv. mensen in veiligheid te brengen of een schenn
aan te brengen in de tunnelbuis?

Veiligheid staat zeer hoog, mede om deze reden
zijn zoveel mogelijk werkzaamheden in de tunnel
geautomatiseerd. Er is zodanig veel vertrouwen in
het gekozen ontwerp c.q. uitvoeringsmethodiek dat
problemen à la Storebaelt uitgesloten worden ge-
acht. Er worden dan ook geen extra voorzieningen
getroffen in de schachten om bij geval van een ca-
lamiteit in de ene buis nadelige gevolgen voor de
andere buis te voorkomen.

De TBM's hebben voorzieningen ter voorkoming
van inundatie, zoals een nood-waterafsluiting.

5. 14.3 Is er een calamiteitenplan?

Een calamiteitenplan is in studie, speciale voor-
zieningen om bijvoorbeeld mensen te evacueren
kunnen hier onderdeel van zijn.

5.14.4 Hoe wordt omgegaan met luchtveront-
reiniging in de tunnelbuis tijdens het boren en in de
afbouwfase? Zijn er speciale voorzieningen ge-
troffen om dit zoveel mogelijk te voorkomen ca: te
beperken?

Alle equipment wordt elektrisch aangedreven
om luchtverontreiniging tijdens de bouw te voor-
komen. Vanwege hoge temperaturen en vochtig-
heid op de werkplek wordt echter ventilatie aange-
bracht.

5.15 KWALITEIT

5.15.1 Kwaliteitborgingssysteem? Zo ja, be-
schrijving?

TTBH heeft een eigen kwaliteitssysteem en ook
eigen produktiespecificaties, vastgelegd in de
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'Control Standards for the Quality and the Com-
plete Workpiece' en 'Guidance for Construction
Management'. Een ISO 9000 norm gebruikt men
niet.

5.15.2 Structuur bedrijfsorganisatie en de bij-
behorende algemene procedures?

Hiertoe wordt verwezen naar de algemene in-
formatie.

5.15.3 Met welke personele invulling is gere-
kend? Nader inzicht omtrent deprojectprocedures?

Zie vraag 5.15.4.

5.15.4 In hoeverre is van de belangrijkste
uitvoeringsrisico's een risico-analyse gemaakt en
wat zijn de geplande maatregelen om deze risico's
te beperken?

Men weet waar men mee heeft te rekenen, o.a.
wat aardbevingen betreft. Risico's moeten gewoon
worden voorkomen is het standpunt. TTBH heeft
evenals opdrachtgever JHPC zelf diverse verzeke-
ringen voor het project afgesloten.

5.16 ONDERHOUD NA INGEBRUIKNAME

5.16.1 Grote lijnen planning onderhoud gedu-
rende de levensduur?

Het onderhoudsplan is nog niet uitgewerkt, pas
in de loop van dit jaar wordt hiermee gestart.

5.16.2 Beschrijving onderhoudsmethode, be-
nodigde mensen en middelen?

Zie vraag 5.16.1.

5.16.3 Duur van het onderhoud, uitgedrukt in
mandagen?

Zie vraag 5.16.1.

5.16.4 Invloed onderhoud op beschikbaarheid
tunnelbuizen?

Zie vraag 5.16.1.

5.11 KOSTEN

5.17.1 Kosten tunnelboormachines, incl af-
schrijving, restwaarde e.d.?

TBM 6.000.000.000 V/stuk (f 78 x 106).

De restwaarde is praktisch nihil, alleen pompen
en vijzels kunnen worden hergebruikt, de rest is
schroot. De stalen omhulling blijft in het werk ach-
ter.
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5.17.2Globale kosfenindicatie per hoofdonder-
deel (produktiefabriek lining-segmenten, aanzet-
ten, schacht, dwarsverbinding, afbouw e.d.)?

Ukishima Access ca. 60 x 109V (f 780 x1 06).

Kawasaki Man made Island
ca. 120 x 109V (f 1,56 x 109).
Kisarazu Man made lsland
ca. 120 x 109V (f 1,56 x 109).
Fabricage lining-segmenten 8 x 106 V/stuk
[1,5 m] (f 104.000,-/ring)
ofwel 5,33 x 106 V/m1 (f 69.000,-/m1).

Dit is exclusief transportkosten.
Afbouwkosten 780 x 1()9 V (f 10 x 109).

5.17.3Kostenindicatie van het boren plm1 tun-
nel?

De kosten boren tunnelbuis bedragen
14.000.000 V/buis/m1 (f 182.000,-).

5.18 FINANCIERING EN EXPLOITATIE

5.18.1 Rol overheid als opdrachtgeverlmedefi-
nancier?

De Japanse overheid geeft een concessie aan
JHPC (Japan Highway Pubtic Corporation). De
JHPC heeft ca. 5.500 km tol(snel)weg door heel
Japan. Hoewel een private onderneming, zijn er
zeer sterke bindingen met de Japanse overheid
(Ministerie van Constructie). De Japanse overheid
leent rechtstreeks geld aan JHPC, deze leningen
dienen in principe in 30 jaar te worden afgelost.

De binding tussen overheid en JHPC is derma-
te sterk, dat van een faillissement van JHPC geen
sprake kan zijn gezien het nationale belang van de
snelwegen.

Voorts investeert de overheid het volgende:
Kapitaal: 600 mln Yen

1/3 door ± 350 bedrijven
- 1/3doorJHPC
- 1/3 door provincies en gemeenten
Vreemd vermogen:

3891 mln Yen gegarandeerde lening door de
staat tegen iets meer dan de prirne-rate.
2406 mln Yen privaat en door de Japan Deve-
lopment Bank

De Japan Development Bank ontvangt kapitaal van
de staat uit spaarfondsen en benzine-accijnsen en
is derhalve ook sterk gebonden met de overheid.

JHPC neemt zelf deel voor 2116 mln V in het
project. De leningen voor dit bedrag worden recht-
streeks bij de staat afgesloten.

De algemene conclusie luidt dat de overheids-
invloed op de financiering van het project aanmer-
kelijk groter is dan op het eerste zicht lijkt.



5.1&2 Bepaalt de overheid de financierings- en
exploitatiewijze?

Er zijn in Japan slechts twee maatschappijen die
een concessie voor dergelijke projecten kunnen
krijgen, namelijk JHPC en Metropolitan Highway
Corporation van Tokyo. In onderling overleg wor-
den de randvoorwaarden vastgesteld.

5.1&3 Heeft de overheid een maximum gesteld
aan te investeren bedrag, exploitatieperiode of tol-
tarief?

Nee, JHPC heeft een haalbaarheidsstudie ver-
richt en vervolgens de exploitatietermijn, toltarief
etc. voorgelegd aan de staat. Die is nadien akkoord
gegaan met deze opzet en heeft een concessie
verstrekt. In deze concessie zijn de financiële
randvoorwaarden vastgelegd.
De volgorde is als volgt geweest:
<1> Opstellen haalbaarheidsstudie JHPC
<2> Opstellen voorstel JHPC
<3> Behandeling voorstel door Ministerie van

Constructie
<4> Akkoordverklaring door Ministerie van Con-

structie
<5> Concessievoorstel door Ministerie van Con-

structie
<6> Onderhandelingen en wijzigingsvoorstellen
<7> Aanpassen concessie
<8> Concessieverlening.
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5.18.4 Heeft de overheid mede de randvoor-
waarden voorfinanciering en exploitatie opgesteld?

De Japanse overheid heeft alleen ten aanzien
van het wegenaandeel randvoorwaarden gesteld.

5.1&5 Draagt de overheid verantwoordelijkheid
binnen het project of berust de totale verantwoor-
delijkheid bij de TTBHIJHPC?

De verantwoordelijkheid ligt volledig bij JHPC
voor de exploitatie, maar zoals bij vraag 5.18.1 is
beschreven, steunt de overheid JHPC. Hierdoor
bestaat in feite een risicodekking.

Voor de bouwperiode is het een verantwoorde-
lijkheid voor TTBH en JHPC als respectievelijk
aannemer en opdrachtgever. Deze situatie is ver-
gelijkbaar met de Nederlandse.

Na 30 jaar gaat de verbinding over naar de staat
en wordt de verbinding tolvrij.

5.1&6 Hoe zijn de risico's verdeeld tussen over-
heid, 7TBH en JHPC ten aanzien van:
1- Exploitatierisico's bijv. tegenvallende tolop-

brengsten;
2- Bouwrisico's;
3- Risico's door onjuiste basisgegevens;
4- Risico's door te weinig basisgegevens;
5- Risico's door calamiteiten, aardbevingen, aan-

varingen etc.

6- Risico's door gewijzigd overheidsbeleid?

Opmerking: Onder basisgegevens worden ver-
staan door de opdrachtgever verstrekte project-
gegevens aan bouwer en exploitant. Bouwer en
exploitant baseren hun aanbieding mede op deze
basisgegevens en kunnen de verstrekte informatie
mogelijk niet zelf controleren.

1. JHPC
2. TTBH of JHPC, dit wordt per geval bekeken.

Opvallend is wel dat beide zich verzekerd heb-
ben tegen dergelijke risico's. Dit is in Japan niet
gebruikelijk voor opdrachtgevers.

3. Het voorontwerp is uitgevoerd door JHPC, ge-
gevens van onderzoek t.b.V. het voorontwerp
vallen derhalve onder de verantwoordelijkheid
van JHPC. Het detailontwerp is door TTBH uit-
gevoerd en deze is dus verantwoordelijk voor
de onderzoeksresultaten t.b.V. het detailont-
werp.

4. In principe TTBH, bij overmacht is het een on-
derhandelingskwestie.

5. In principe JHPC. JHPC, TTBH en onderaan-
nemers zijn verzekerd. Dat ook de opdrachtge-
ver zich verzekerd is uitzonderlijk.

6. Dit is in Japan ondenkbaar. Het belang van de
(wegen)infrastructuur heeft hoge prioriteit van-
wege de economische belangen. Verwaarlozen
van de totale infrastructuur wordt als desas-
treus beschouwd voor de ontwikkeling van het
land. Men bouwt dus continu verder. Men ver-
wacht dat milieuproblemen op termijn zullen
verdwijnen door het voortschrijden van de
techniek.

5.1&7Is voor exploitatie een vaste periode jaar
gesteld?

30 jaar.

5.1&8 Verwacht gemiddelde toltarief bij open-
stelling?

Het toltarief voor personenauto's bedraagt
4.900 V (f 64,-) per 1-1-1996. Er komt een gediffe-
rentieerd toltarief. Dit is nu al vastgelegd. Men heeft
blijkbaar groot vertrouwen in het project voor wat
betreft kostenoverschrijdingen.

Het toltarief voor de huidige veerverbindingen
bedraagt 5000 yen voor personenauto's. De ferry-
maatschappijen en de vakbonden van de ferry's
zijn met JHPC in onderhandeling over een moge-
lijke compensatieregeling. Er bestaat voor JHPC
echter geen verplichtingen tegenover de ferry-
maatschappij .

Het bedrag van 4900 yen is uitsluitend vastge-
steld door de exploitatieberekeningen en heeft
geen relatie met het huidige veertarief.
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5.18.9 Wie neemt de exploitatie over na afloop

van de exploitatietennijn en
wordt tolheffing dan gecontinueerd?
Zie beantwoording vraag 5.18.5.

5.18.10 Neemt de bouwer ook deel in de exploi-
tatie?
In principe is beheer en onderhoud van de ver-

binding voor JHPC. Er bestaat echter de mogelijk-
heid dat de TIBH een bepaald deel van het onder-
houd uit gaat voeren, hierover wordt nog
onderhandeld. Ter voorbereiding draaien nu al
JHPC medewerkers mee in de TIBH organisatie.

5.18.11 Is de bouwer ook verantwoordelijk voor
het oncierhoudgedurende bijv. de eerste 5 of 10jaar
na openstelling van de verbinding?

Zie beantwoording vraag 5.18.10.

Algemene opmerkingen financiering en ex-
ploitatie
Verkeersgroei: Indien het verkeer de grens van

64.000 mvt/etm bereikt (na ca. 20 jaar) wordt de
aanleg van eenderde tunnelbuis noodzakelijk. Men
onderzoekt de mogelijkheid om na aanleg van de
derde tunnelbuis de middelste buis uit te voeren
met wisselstroken, teneinde in de spits voldoende
capaciteit te hebben.

Projectbudget: De totale projectkosten belopen
± 17,3 mld gulden. Het aanpassen van het project-
budget is in principe slechts mogelijk door prijsaf-
wijkingen tengevolge van force majeur. Over klei-
nere zaken moet worden onderhandeld. In het voor
Japanse begrippen irreële geval dat door over-
heidsmaatregelen negatieve effecten ontstaan
moet er opnieuw worden onderhandeld tussen
JHPC en de staat over een nieuwe concessie.

Bonus/malus: Een bonus/malusregeling voor
eerder of later opleveren van het project is niet in de
contracten opgenomen. Mocht er echter een grote
onder/overschrijding zijn van de bouwtijd dan zal
moeten worden onderhandeld tussen TIBH en
JHPC.

Contracten TBM's: De contracten voor de leve-
rantie van de TBM's zijn in tweeën gesplitst; eerst
twee stuks en vervolgens zes stuks. Als argumen-
ten werden genoemd :
Het vele werk dat de diverse afdelingen hebben
met het opstellen van de contractdocumenten;
Het voorlopen van de oostelijke toerit, waardoor
hier eerder kan worden begonnen.

Bouwrente: De werkzaamheden aan de brug
lopen vooruit op de tunnelaanleg, redenen hiervoor
zijn:
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Het eerder gereedkomen van de brug verge-
makkelijkt het werkverkeer (aan/afvoer materi-
aal, materieel, personeel). Hierdoor ontstaat
meer flexibiliteit. Ook bedrijfseconomisch ge-
zien geeft het voordelen.
Aan de oostzijde ontstaat minder hinder voor
het scheepvaartverkeer door het verminderen
van werktransport per schip.
De aan- en afvoer van personeel, materiaal en
materieel is zonder brug meer afhankelijk van de
werkbaarheidscondities op de 'site'. Momenteel
is er in 60 - 70% van de tijd sprake van werkba-
re omstandigheden.
Bovengenoemde voordelen vond men opwegen

tegen de extra kosten van bouwrente door een
vroegere investering dan strikt voor de bouw
noodzakelijk.
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6 PROJECTINFORMATIE KANDA
RIVER PROJECT TOKYO

6.1.1 Het systeem met ondergrondse opslag
kost veel energie, omdat het reservoir na elke re-
genbui moet worden leeggepompt.

Deze stelling is correct, maar het gaat hier om
een tijdelijke situatie. Na voltooiing van het project
zal het water door de buis naar de Tokyo-Bay stro-
men. Voor de uitlaat bij de Tokyo Bay zal echter
toch nog moeten worden gepompt.

6. 1.2 Is de buis berekend op druk vanbinnenuit?

Bij volledig gevuld zijn van de buis dient tevens
op waterslag te worden gerekend. Dit zowel bij de
1e als de 2e lining. Een vrije waterspiegel is niet
noodzakelijk.

6.1.3 De dieptelIgging lijkt lager dan uit boor-
technisch oogpunt noodzakelijk is.

De diepteligging wordt bepaald door de kruising
met bestaande infrastructuur. Er is een dekking van
1*D aangehouden ten opzichte van de fundering
van de diepstgelegen bestaande constructies, zo-
als de metro. Het maaiveld ligt op ca. T.P.+ 45 m.

6.1.4 Wordt de TBM of onderdelen daarvan na dit
project hergebruikt?

Dit gebeurt in het algemeen zelden in Japan.
Alleen bij de aanleg van metrolijnen komt revisie en
hergebruik van TBM's voor omdat de diameters
van metrotunnels zijn gestandaardiseerd.

j
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6.1.5 Speciale voorzieningen voorovergang van
betonnen lining op De/ST elementen, bijv. specia-
le onderlegringen?

Nee, blijkbaar had men daarover niet nage-
dacht. De vraag werd gekwalificeerd als 'delicate'.

6.1.6 Dikte 2e lining?
De interne diameter van de 1e lining bedraagt

12,5 m. De 2e lining zal een diameter van 11,9 m
hebben, de dikte bedraagt derhalve 30 cm.

6.1.7 Reden dubbele boutenrij aan kopse zijde
elementen?

Dit gebeurt om buigende momenten over te
kunnen brengen. Deze werkwijze is gebruikelijk in
Japan.

6. 1.8 Is rekening gehouden met agressiefwater
en zijn voorzieningen getroffen?

Nee, men gebruikt lew-heat Portlandcement

voor de lining. Bij de TTBH in verband met het zou-
te milieu hoogovencement. De DG/ST-elementen
worden overigens opgevuld met beton.

6.1.9 samenstelling slurry?

Men gebruikt een fijne klelsoort, doch geen
bentoniet. In het algemeen wordt dit per locatie
bekeken.

6.1.10 Gezien de uitvoeringsplanning neemt het
boren relatief veel tijd in beslag.

Dit is correct, de capaciteit van de slurry-plant
en de afvoer van grond is de beperkende factor. Per
dag moeten ca. 110 ladingen grond per vrachtauto
worden afgevoerd. Dit levert problemen op vanwe-
ge de verkeersopstoppingen. De boormachine kan
een snelheid behalen van 4-5 cm/min (± 2,5 m/h).
Vanwege genoemde beperkingen is het realistisch
uit te gaan van 1m/h. Per shift van 10 uur worden 2
complete ringen gemonteerd. Per dag boort men
derhalve 4,80 m.
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7 PROJECTINFORMATIE AKASHI-
KAIKYO BRUG KOBE

7.1.1 Reden keuze hangbrug en geen (geboor-
de) tunnel?

Om prijstechnische redenen. Oorspronkelijk
was de verbinding over de Strait ontworpen voor
zowel trein- als autoverkeer. Een autotunnel werd te
duur bevonden vanwege de te treffen voorzienin-
gen voor verkeersveiligheid en voor de afvoer van
uitlaatgassen. Ook de hoge kosten voor onderhoud
speelden bij de afweging mee. Daarbij komt dat de
capaciteit van een trein-/autovervoerssysteem niet
toereikend werd bevonden, gezien de verwachte
verkeersintensiteit.

De hoofdoverspanning van een brug voor zowel
trein- als autoverkeer zou 1.700 m hebben bedra-
gen. In 1990 werd gekozen voor een brug voor al-
leen autoverkeer. De hoofdoverspanning werd
daarbij vergroot (minder dynamische belasting) en
bepaald op 1.990 m. Hierdoor kon een grotere
doorvaartbreedte voor de scheepvaart worden ge-
realiseerd. Per dag passeren op dit punt ca. 1.400
(voornamelijk) zeeschepen.

7.1.2 Waarom geen eilandconstructies ter
plaatse van de pijlers?

De Akashi Strait is zeer diep en er komt een zeer
grote stroomsnelheid voor (aanlegniveau fundering
40 à 50 m beneden de zeespiegel, stroomsnelheid
4,5 m/sec). Daarom zou het maken van een kunst-
matig eiland nagenoeg onoverkomelijke problemen
hebben opgeleverd.

7.1.3 Opbouw fundatie (materiaal en laagdikte)
onder de caissons?

Ter plaatse van de pijlerfundering werd de zee-
bodem afgegraven tot een voldoende draagkrach-
tige grondlaag werd bereikt die het gewicht van de
fundering en de bovenbouw, alsmede de dynami-
sche belasting van de constructie kon opnemen.

I 7.1.4 Vereiste de afzinkprocedure speciale
voorzieningen in verband met de sterke stroming?

Rondom de pijlerfundering werd een aantal zin-
kers op de zeebodem geplaatst. Daarmee werd
een rond caisson (dubbelwandig uitgevoerd, ver-
deeld in 16 segmenten), verankerd tegen de sterke
getijstroom. Kabels en op het caisson geplaatste
lieren zorgden voor gelijkmatige zakking van het
caisson tijdens het afzinkproces. Het afzinken ge-
beurde door water te pompen in het dubbelwandig
gedeelte. Het nauwkeurig plaatsen werd gewaar-
borgd door een computergestuurd afzinksysteem.

Opmerkingen:
a. Voor de dubbelwandige uitvoering is het

caisson door middel van een tussenwand,

evenwijdig gelegen ten opzichte van de buiten-
wand, in twee compartimenten verdeeld. Het
buitenste is aan de onderzijde voorzien van een
stalen bodemplaat.

b. Ten behoeve van het afzinken van het caisson
zijn 16 stuks zinkers gebruikt met elk een ge-
wicht van 1.100 ton (effectief gewicht in het wa-
ter). De helling van de positioneringskabels was
1:400; het caisson is (computergestuurd) ge-
plaatst met een nauwkeurigheid van 0,05 m.
Met een maximale afwijking (tolerantie) van 1 m
was in het ontwerp rekening gehouden. Het
moment van plaatsen viel samen met kerend tij
(N.B.: tijverschil is 1,80 m).

c. De volgorde van werkzaamheden voor het af-
zinken van het caisson is verwoord in de bro-
chure. De volgende toelichting is eveneens
chronologisch:

1. Uitbaggeren funderingssleuf en egaliseren aan-
legniveau caisson.

2. Afzinken caisson. Om aanzanden van de ge-
baggerde sleuf te voorkomen werd het caisson
afgezonken direct na het ontgraven van de
sleuf.

3. Aanbrengen filterconstructie (zandzakken gevuld
met stenen) rondom het caisson uiterlijk 1 dag na
het afzinken.

4. Ondergrouten van het caisson met een specia-
le mortel, waarvan de temperatuur met behulp
van 'ijsblokjes' was verlaagd om scheurvorming
te voorkomen. De maximaal optredende tem-
peratuur bleef beneden de +50°C. Het grout
werd aangebracht via het open middengedeel-
te van het caisson waar geen stalen bodemplaat
aanwezig was.

5. Aanbrengen onderwaterbeton in het dubbel-
wandige gedeelte (met bodemplaat) van het
caisson. Samenstelling beton o.a. 320 kq/m"
hoogovencement, vliegas en ijsblokjes.

6. Storten (ongewapend) onderwaterbeton in het
middengedeelte van het caisson, in lagen van
3 m. Per 3 dagen werd 10.000 m3 beton ge-
stort. Het beton en het caisson zijn op geen en-
kele wijze met elkaar verbonden. Er werd geen
zandaanvulling toegepast, omdat dit de totale
stijfheid (aanvaringsgevaar) niet ten goede
komt.

7. Aanbrengen gewapend betonnen afdeksloof op
de caissons (in het werk storten). Over een
hoogte van 5 m is deze sloof verbonden met de
stalen caissons. Deze verbinding is gemaakt om
een goede krachtsoverdracht te bewerkstelligen
van de belasting van de bovenbouw via het
caisson naar de ondergrond (per caisson moet
120.000 ton bovenbelasting worden overge-
bracht naar de ondergrond).
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7.1.5 Wordt het caisson na het plaatsen onder-
grout?

Het caisson heeft alleen een bodem onder het
dubbelwandige gedeelte en niet ter plaatse van het
middengedeelte. Dit heeft tot gevolg dat het beton
rechtstreeksopde ontgraven zeebodem komt. Het
beton werd in lagen gestort; de eerste laag bestond
uit speciale mortel om te zorgen dat de fundering
perfect op dezëebodern aansloot.

Zie ook de toelichting bij vraag 7.1.4.

7.1.6 Hoe is de bodembeschenning rondom de
caisson aangebracht?

Een tijdelijke bescherming werd aangebracht
direct na het afronden van de afzinkprocedure en
wel door middel van een steenbestorting aan de
voet van het caisson. Daar bovenop is een defini-
tieve bescherming aangebracht bestaande uit gro-
te keien.

7.1.7 Met ~ke scheepsstoot is gerekend t.a.v.
de aanvaarbestendigheid van de pijlers?

Er zijn twee typen aanvaarbeschermingscon-
structies ontworpen.

De eerste, die in hoofdzaak moet voorkomen
dat schepen zinken, is ontworpen met de volgende
uitgangspunten:
- type schip: 500 tot 3.000 ton
- aanvaarsnelheid: 10 knopen (frontale botsing)

5,1 knopen (botsing vanuit de zij).
Deze beschermingsconstructie (uit staal) wordt

rondom het caisson aangebracht.
Het tweede type, bestaande uit betonnen mu-

ren, moet bestand zijn tegen de aanvaring van een
groot schip (170.000 ton, 12 knopen, frontale bot-
sing).

7.1.8 Waarop is de doorvaarthoogte (onderkant
brugdek) gebaseerd?

De vrije doorvaarthoogte is gebaseerd op de
hoogte van een schip (65 m) en de vervorming van
het rijdek als gevolg van de dynamische belasting
bij een temperatuur van 30°C.

7.1.9 Befastingschema windkracht op brug-
constructie (rijdek enpylonen)?

Het ontwerp van de bovenbouw is voor wat be-
treft de windbelasting gebaseerd op een maximale
windsnelheid gedurende 10 minuten op een hoogte
van 10 m boven de zeespiegel (basis windsnel-
heid). De windsnelheid is voor zowel de hoogte als
de lengte van de bovenbouw bepaald, uitgaande
van de statische en dynamische (ruimtelijke en er-
varing) karakteristieken van de normale wind ter
plaatse.

De standaard windsnelheid voor de Akashi Kal-
kyo Bridge bedraagt 43 m/sec. De windbelasting
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op de brug is berekend met de volgende formule:
Windbeiasting = 1/2.P.V.2.CD.A waarin:
P = luchtdruk?
V = windsnelheid
CD = wrijvingsfactor
A = fictief oppervlak van de constructie.

De standaard windsnelheid ter plaatse is het resul-
taat van metingen over een periode van 20 jaar.

De gevolgde berekeningsmethodiek is conform
het gestelde op blz. 21 e.v. van de brochure 'Seto
Ohashi Bridge', uitgegeven door de Honshu-Shi-
koku Bridge Authority.

7.1.10 Waar bevindt zich het vaste punt van de
brugconstructie?

Het enige vaste punt van de Akashi Kaikyo
Bridge zijn de hoofdkabels. De kabel is verankerd
in de ankerblokken en bovenin de pijlers. De
langsligger is in langsrichting beweegbaar en heeft
scharnieren ter plaatse van de ankerblokken en de
pijlers.

Voor meer informatie omtrent de scharnieren en
de dilatatievoegen in het rijdek wordt verwezen
naar de onder 7.1.9 genoemde brochure.

7.1.11 Afvoer hemelwater? Via rioolstelsel naar
landhoofden of direct, via afvoerpijpen. in de rivier?

Het regenwater op het rijdek wordt verzameld in
de regenpijpen die zich naast de rijbaan bevinden,
wordt daarna door het rijdek geleid en als regen-
druppels in de lucht verspreid.

7. 1. 12 Invloed windkracht op berijdbaarheid van
de brug?

Het verkeer op de hangbrug is als volgt gere-
glementeerd:
1. Wanneer de gemiddelde windsnelheid 15 m/sec

bedraagt mogen auto's niet harder rijden dan
40km/uur.

2. Wanneer de gemiddelde windsnelheid 25 m/sec
bedraagt, wordt het verkeer stopgezet.

7.1.13 Inspectie- en onderhoudsvoorzieningen
(verfwagense.d.)?

De bovenbouw van de brug wordt uitgerust met
zowel onderhoudsplatformsen loopbruggen als
inspectie- en reparatievoorzieningen. De vak-
werkiigger wordt voor zowel de inwendige als uit-
wendige platforms gebruikt. Onderhoudsloop-
bruggen zijn voorzien in het inwendige van de
vakwerkligger.

De pylonen zullen aan de buitenzijde worden
uitgerust met onderhoudsgondels en inwendig met
liften en ladders.



7.1.14 Bescherming hoofdkabels op hun laagste
punt (midden van de hoofdoverspanningj tegen
brandgevaar? Is dit ook het geval op de plaats waar
de hoofdkabels de ankerblokken verlaten?

De kabel zal door een overkapping worden be-
schermd op de plaats van het afgeschuinde zadel
waar de kabel het ankerblok verlaat richting pijier-
top; geen bescherming vindt plaats buiten de
overkapping waar enkele delen van de kabel zich
nog op het niveau van de snelweg bevinden. Het-
zelfde geldt voor het laagste punt (in het midden
van de overspanning).

Langs de rijweg komen vangrails om te voorko-
men dat motorvoertuigen van de weg geraken;
deze vangrails beschermen de kabels in voldoende
mate tegen aanrijding.

7.1.15 Bescherming van stalen pijlercaissons,
stalen pylonen en stalen rijdek tegen corrosie?

De bescherming van de stalen caissons tegen
corrosie is nog in onderzoek. Dit zal naar alle waar-
schijnlijkheid gebeuren door middel van een
kathodische bescherming.

De naden tussen de verschillende segmenten
waaruit de pylonen zijn opgebouwd worden dicht-
gekit.

De bovenbouw zal hoofdzakelijk worden be-
schermd door een verfsysteem en wordt elke 10 à
15 jaar geverfd.

De bovenkant van het brugdek is zoals ge-
woonlijk beschermd door de asfaltverharding.

I
I
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8 PROJECTINFORMATIE MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES KOBE

8.1.1 Hoe werkt de 'Plug rotation casing' van het
wormwiel die het binnendringen van water tegen-
gaat?
De casing vormt een los onderdeel van de om-

hulling van de grondvijzel en draait in dezelfde
richting en met gelijke rotatie. In de casing kan geen
grondtransport plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een
grondprop die het binnendringen van water voor-
komt. Het is een zeer eenvoudig principe, waarmee
men bij MHI goede ervaringen heeft.

8.1.2 Waarom heeft het Lyon-schild een afge-
ronde boorkop?
Deze machine is geschikt voor rotsachtige

grond. Dit impliceert een grote slijtage van de snij-
koppen, deze moeten veelvuldig en eenvoudig
kunnen worden vervangen. Door de afronding ont-
staat voor het drukschot meer ruimte en zijn de
snij koppen beter bereikbaar. De grondvijzel kan
overigens steen tot een diameter van 45 cm ver-
werken.

8.1.3 Is een DOT-machine ook als slurryschild
uitvoerbaar?
De boorkop van een slurryschild wijkt funda-

menteel af van een EPB. Voor een DOT-machine
dienen de boorkoppen achter elkaar te worden
geplaatst (zie ook blz. 16 van MHI 'Tunneling ma-
chines').
Overigens is er een tendens om in Japan meer

en grotere EPB-schilden te gaan gebruiken. Dit
hangt vooral samen met de moeilijkheden met de
slurry-produktie en -terugwinning (weinig werk-
ruimte, aan- en afvoerproblemen). Een EPB is qua
uitvoering ook voordeliger omdat een minder inge-
wikkelde constructie noodzakelijk is. Op dit mo-
ment liggen de EPB-schilden qua diameter 4-5 jaar
achter in ontwikkeling. Ten aanzien van het bin-
nendringen van water vormen de grondvijzels de
zwakste plek in de constructie. Als extra afdichting
tegen de wateroverdruk (bijv. tijdens onderhouds-
stops) kunnen de grondvijzels naar achteren wor-
den getrokken en wordt de opening met een wa-
terdicht schot afgesloten.

I
8.1.4 Volgens de TTBH bedraagt de maximale

boor/engte per TBM 2500 - 3000 m in verband met
slijtage van de snijkoppen. Hoe ziet MHI dit?
In de TTBH omstandigheden met klei en zand

verwacht men geen extreme slijtage. De keuze voor
acht TBM's is vooral ingegeven door een korte
bouwtijd. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat men
alsnog moet wisselen, zal de grond vóór de boor-
kop moeten worden bevroren of chemisch geïn-

jecteerd. (Bevriezen is het meest waarschijnlijk).
In de Lyon-machine bestaat de mogelijkheid de

grondkamer onder luchtdruk te zetten voor het
wisselen van de snijkoppen. Van deze machine
wordt het back-up gedeelte gefabriceerd door TFM
in Chälon.

8.1.5 Welke boorsnelheid is in het algemeen
gebruikelijk?
In Japan wordt relatief langzaam geboord, als

factoren werden genoemd:
de veiligheid;
het beperken van zettingen;
het afleveren van degelijk werk;
het vermijden van risico's;

- maximale grondafvoercapaciteit in stedelijke
omgevingen.
In Europa boort men in het algemeen veel snel-

ler. Voor Europese TBM's is hierdoor echter een
veel groter vermogen noodzakelijk voor de aandrij-
ving van de snijkop. Ten opzichte van Japanse
machines zijn de geïnstalleerde vermogens 2-3
maal zo groot.
Gemiddelde boorsnelheid in Japan is 2cm/min,

afhankelijk van de grondgesteldheid.

8.1.6 Hoe verhouden de bouwkosten van een
DOT-machine zich ten opzichte van conventionele
TBM's?
De in aanbouw zijnde DOT-machine kost onge-

veer 4.109 V (f 52 mln). Een DOT-machine is 20-
25% duurder dan twee aparte machines. Per rn'
geboorde buis is deze echter voordeliger omdat
minder grond behoeft te worden ontgraven en af-
gevoerd en omdat de hoeveelheid lining minder is.
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9 PROJECTINFORMATIE RIJO-
TUNNEL HIROSHIMA

9.1 GEOTECHNISCHE OMSTANDIGHEDEN

9.1.1 Diepteligging tunnel t.o.v. de diverse
grondlagen zoals aRUVium,diluvium, klei en zand en
gravel? Is bij de bepaling hiermee rekening gehou-
den?

De gronddekking bedraagt 5,5-8 m.
Bij het bepalen van de diepteligging is de ligging

van de grondlagen niet in beschouwing genomen.
Uit boortechnisch oogpunt geniet een ligging in de
kleilagen (Ucs en Uac,zie documentatie) de voor-
keur. De overweging om in verband met reizigers-
comfort de ligging van de stations zo ondiep mo-
gelijk te maken heeft de uiteindelijke ligging
bepaald aan de bovenzijde van de kleilaag, waarbij
ook de bovenliggende zandlaag wordt doorboord.
De toepassing van het EPB-schild maakt het mo-
gelijk met geringe gronddekking te boren zonder
kans op een 'slurry blow-out'.

'I

1

9.1.2 Bevat het boorfront doorgaans meerdere
grondlagen? Zo ja, wat voor effect heeft dit op de
stabiliteit?

Het boorfront bestaat uit meer dan één grond-
laag (slibhoudend zand ucs, zand U en klei Ucc).
Vanwege het toegepaste Earth Pressure Balance
systeem (Muddy Soil type) beïnvloeden de diverse
grondlagen de stabiliteit van het boorfront niet
noemenswaardig.

Het is moeilijk te zeggen welk schildtype het
meest geschikt is bij meerdere grondlagen in het
boorfront. Een goed resultaat is afhankelijk van te
nemen maatregelen. Bij het EPB-schild worden bij
meer zand in het front additieven (mud-making
agent) toegevoegd. Circa 30% van de ontgraven
grond moet uit fijne delen bestaan.

9.1.3 Tussenafstanden grondonderzoek (borin-
gen etc.) in ontwerpfase? Aanvullende ondefZoe-
ken in detailleringsfase? Welke grondeigenschap-
pen en parameters zijn bepaald?

De afstand van de boringen bedraagt ongeveer
100 m. Tijdens de detailontwerpfase is geen aan-
vullend grondonderzoek gedaan.

9.1.4 Aanvullende onderzoeken (grondradar;
seismisch onderzoek)?

Aanvullende boringen zijn uitgevoerd tijdens de
bouw van de tunnel. Aan de hand hiervan is de
grens tussen het slibhoudende zand Ucs en slib-
houdende klei Ucc beoordeeld. Onderzoek naar
aardbevingen is niet uitgevoerd. Ook is geen so-
naronderzoek of dergelijke uitgevoerd om grenzen
van grondlagen over grotere afstand te bepalen.

9. 1.5 Is gebruik gemaakt van geostatistiek voor
het bepalen van parameters van tussenliggende
punten?

Niet beantwoord (de betekenis van deze vraag
wordt niet begrepen).

9.2 ONTWERP ALGEMEEN

9.2.1 Overwegingen keuze double-O-shaped
tunnel in plaats van twee single-O-shaped tunnels?

De double-O-shaped tunnel is gekozen als
meest geschikt voor dit tracé vanwege de beperkte
breedte van de weg die de gracht van het Hiroshi-
ma Kasteel omgeeft en te vermijden ondergrondse
constructies (bijv. de kelder van een kunstgalerie)
tijdens de uitvoering. Ook is bij de keuze de eco-
nomie van het onderhoud en management van uit-
voering betrokken.

Aanvuliend wordt opgemerkt dat een waterlei-
ding 0 0,60 m op 1,3 m afstand wordt gepasseerd
en de diepte onder een te kruisen voetgangerstun-
nel slechts 2 m bedraagt. Deze obstakels werden
met de normale boorsnelheid van 3 à 4 cm/min.
gepasseerd. Wel zijn hier continu zettingsmetingen
uitgevoerd. Bij het passeren van diepe (kelder)-
funderingen is een grondverbetering door middel
van 'column jet grouting' (verticaal) toegepast.

9.2.2 Bepaling minimale gronddekking op de
tunnelbuizen?

Er zijn geen berekeningen gemaakt voor de
gronddekking boven de tunnelbuizen. Overeen-
komstig gegevens uit het recente verleden van
werken uitgevoerd met ronde Muddy Soil Earth
Pressure Balance schilden was het oordeel dat een
minimum gronddekking gelijk aan de diameter van
de segmenten mogelijk was.

In verband met de geringe gronddekking en de
zettingsgevoelige omgeving zijn zettingsberekin-
gen uitgevoerd met FEM analyse. De resultaten
hiervan worden echter niet betrouwbaar geacht.
Aangegeven wordt dat voor dit project een grond-
dekking van 0,5 D (bedoeld is de diameter van de
'enkele buis') mogelijk is.

9.2.3 Hoe is het verticale evenwicht berekend
(dode gewicht grond, schuifsterkte, glijdvlakken)?
Welk gewicht van de tunnel wordt in de eindsitua-
tie in rekening gebracht?

Het verticale evenwicht is niet in beschouwing
genomen vanwege het gesloten type Muddy Soil
Earth Pressure Balanced schild. (Soortelijk gewicht
van de grond is voor Ucc vm=1,8 ton/m" en voor U
vm=1,7 ton/rn-), Het gewicht van de tunnel en dat
van de grond boven de tunnel is in evenwicht met
de opdrijving.

Dit antwoord heeft betrekking op het evenwicht
van het boorfront. Hierbij de opmerking dat behal-
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ve een vijftal drukmeters ter controle van de hori-
zontale gronddruk ook 2 'horizontale' gronddruk-
meters zijn opgenomen aan de bovenzijde van het
schild. Voor het verticale evenwicht moet het ge-
wicht van de linlng en van de grond boven de tunnel
in evenwicht zijn. Hierbij is de veiligheidscoëfficiënt
n = 1.0. Extra veiligheid wordt verkregen doordat er
geen schuine of gebogen afschuifvlakken en
grondwrijving in rekening worden gebracht. Ook de
secundaire linlog is extra veiligheid ten opzichte van
de vereiste n1.0.

Voor het passeren van de voetgangerstunnel
met geringe >dekking zijn geen aanvullende
(evenwichts)berekeningen uitgevoerd.

9.2.4 Voorzieningen bij de startschachten voor
'lanceren' TBM's?

Voor doorsnede van de startschacht wordt ver-
wezen naar de documentatie.

Voor het doorbreken van de schacht is de bui-
ten liggende grond over een lengte van ca. 10 m
chemischgei"njecteerd (zie verder 9.8.2). De door-
braak van de betonnen schacht is voorzien van een
zogenaamde 'entrance-sealing' (rubberprofiel af-
geklemd met staalplaten). De startschacht wordt na
de eerste stempeling van de TBM opgevuld met
gietstalen (O.C.) segmenten. Deze worden later
verwijderd en hergebruikt ter plaatse van een na-
dien te maken uitbraak ten behoeve van een venti-
latieschacht.

9.2.5 Vereiste levensduur tunnel? Effect op
ontwerp?

De levensduur is ongeveer 100 jaar (de tunnel
wordt beschouwd als semi-permanent bouwwerk).

De levensduur van de constructie bedraagt 100
jaar (semi-permanente constructie). De redenering
ten aanzien van de hierbij benodigde voorzieningen
is echter omgekeerd. Omdat een secundaire lining
wordt aangebracht (min of meer standaard voor
dergelijke constructies in Japan) is de levensduur
100 jaar. Het aanbrengen van de secundaire lining
staat wel eens ter discussie, maar het blijkt moei-
lijk om van deze 'standaardvoorziening' af te wij-
ken.

9.3 ONTWERP TUNNELLINING

9.3.1 Welke van onderstaande effecten zijn in
rekening gebracht:

temperatuur;
explosie;
kruip;
consolidatie van overspannen water;
Ko waarde grond;
invloed naastliggende tunnelbuis in bouwen
eindstadium;
effecten overgang tussen grondsoorten;

- bouwafwijkingen;
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- invloed overige constructieve elementen?
Zijn nog andere effecten in rekening gebracht?
Bij de berekening zijn in rekening gebracht:

grondconstanten;
grondwaterniveau;
(gronddruk en waterdruk);
verkeersbelasting en

- bouwafwijkingen.
De volgende effecten resp. belastingen werden niet
in de berekening van de tunnelring mee genomen:

temperatuur;
explosie;
kruip;
consolidatie van overspannen water;
overgangen tussen grondsoorten;
afbouwconstructie.
Wel werd behalve de Ko ook de coëfficiënt R

('modulus of sub-grade reaction')in de berekening
meegenomen. Als boven belasting wordt de ver-
keersbelasting op maaiveld in rekening gebracht.

9.3.2 Is de constructie (in dwarsrichting en in
langsrichting) zowel als stijf geheel als met schar-
nierende voegen doorgerekend? Zo ja, wat waren
globaal de versChillen?

De berekeningen voor de segmenten zijn niet
uitgevoerd met scharnieren maar als een ring met
gelijke stijfheid. De stijfheid van de verbindingen is
echter wel in rekening gebracht.

De doorsnede werd berekend als een stijve ring.
Het effect van de scharnierende voegen werd ver-
disconteerd door met een gereduceerde stijfheid
11 *E1 te rekenen. Voor 11 werd ca. 0,8 aangehou-
den. Deze coëfficiënt is bepaald aan de hand van een
3-D analyse en buigproeven. In langsrichting zijn
geen berekeningen uitgevoerd.

9.3.3 Maximaal toegestane radiale verplaatsin-
gen (in relatie tot de toegepaste rekenmethodiek)?

De toegestane radiale verplaatsing is niet vast-
gesteld. In het ontwerpstadium ligt de radiale ver-
plaatsing, wanneer de segmenten worden belast
door de druk van de back-fill grouting, binnen
16,6mm.

De opgegeven vervorming is het resultaat van
de uitgevoerde berekeningen. Een regel of norm
voor de toelaatbare vervorming (bijv. inclusief de
buisdiameter of ringdikte) bestaat echter niet.

9.3.4 Bepaling dikte (primaire) lining (normaal-
krachten, buigende momenten, vervormingen)?

De dikte wordt bepaald door het buigend mo-
ment en de normaalkracht.

De benodigde sterkte van de tunnel ring werd
bepaald door de aangenomen druk van de back-fil!
grouting (maatgevende belasting). Deze bedroeg
3 Bar en is aanmerkelijk hoger dan gebruikelijk,
namelijk die van de heersende waterdruk (1,8



Bar*1 ,1 ca 2 Bar). De hoge drukken zijn aange-
nomen om de zettingen op maaiveld zoveel moge-
lijk te reduceren. In werkelijkheid zijn echter gerin-
gere drukken toegepast namelijk 2,0 à 2,5 Bar).

9.4 DETAILLERING TUNNELLINING

9.4.1 Aantal segmenten in een tunnelring?
Maximale afmeting 00 gewicht, werkende lengte?

De tunnelring is in 11 segmenten verdeeld. De
maximale afmetingen zijn als volgt:

lengte van het 'kolom segment' is 3,1 m met een
breedte van 1 m;
het maximum gewicht bedraagt 2,4 ton in het
cirkelvormige gedeelte van de ring;
de werkende breedte van de segmenten be-
draagt 1 m in de rechtstand en 0,8 m in het ge-
bogen gedeelte van het alignement.
Als aanvullend antwoord op de relatief geringe

lengte van de segmenten (het gewicht van 2,4 t per
stuk zou gemakkelijk kunnen worden verhoogd),
wordt gegeven:

een werkende breedte van 0,90 à 1 m is min of
meer standaard;
door de grote afmeting (3,1 m) in verhouding tot
de beschikbare ruimte in de buis kunnen lange-
re segmenten problemen geven bij het draaien
voor het inbrengen in de erector.

Mogelijk heeft ook nog de transportafstand en
transportwijze een rol gespeeld (zie 9.7.1).

Voor het gebogen gedeelte (Rh = 135 m) worden
zogenaamde 'tapered rings' gebruikt. Er zijn twee
typen:
- verloop werkende breedte 0,80 - 0,78 m;
- verloop werkende breedte 0,80 - 0,76 m.

Hiermee worden ook koerscorrecties - en in
combinatie met de rechte elementen de over-
gangsbogen - uitgevoerd. De segmenten van 2
opeenvolgende ringen zijn in 'halfsteens verband'
aangebracht. Hierdoor neemt de ringstijfheid toe.
Vanwege de afwijkende vorm is hierbij echter de
startsteen en de sluitsteen afwisselend groot en
klein uitgevoerd.

9.4.2 Betonkwaliteit (sterkte) en samenstelling?
Cementsoort? Toevoegingen i.v.m. de duurzaam-
heid?

De druksterkte bij het ontwerp bedraagt stan-
daard fck=420 kg/cm2•

De gespecificeerde betonsamenstelling is als
volgt
- maximum korrelgrootte
- maximaal toelaatbare

zet maat
- maximaal toelaatbaar

luchtgehalte
- water-cementgehalte
- gehalte aan fijne toeslagstoffen

20mm

30mm±15mm

2%±1%
0,347
38%

De samenstelling in gewichtshoeveelheden is als
volgt

- water
- cement
- fijne toeslagstoffen

142 kq/rn"
409 kg/m3

(zand 1) 208 kg/m3

(zand 2) 499 kq/rn"
- grove toesiagstoffen (grind) 1188 kg/m3

- plastificeerder 3,27 kg/m3

Er zijn geen speciale toeslagstoffen gebruikt.

9.4.3 Welke betondekking? Wordt wapening
behandeld tegen corrosie?

De secundaire lining, bestaande uit beton met
een dikte van 250 mm, wordt aan de binnenzijde
van de segmenten aangebracht. Ter plaatse van de
'kolomsegmenten' echter niet. Verder worden de
segmenten niet beschermd. De wapening wordt
niet door een speciale coating tegen corrosie be-
schermd.

De dikte van de primaire lining is 300 mmo De
dekking op de wapening bedraagt:
- aan de buitenzijde ca 45 mm;
- aan de binnenzijde ca 40 mmo
De wapeningsdiameter is 0 22 mmo

9.4.4 Waterdichting liningvoegen? Enkel of
dubbel profiel (zowel aan buiten- als aan de bin-
nenzijde)? Welk materiaal? Maximaal toegestane
lekkage?

De enkelvoudige, hydrofiele (expanderende)
waterdichtingsprofielen (4-voudige volume ver-
meerdering bij contact met water) worden aange-
bracht rondom de segmenten aan de buitenzijde
van de tunnel ring. De maximaal toegestane lekka-
ge is nihil.

De levensduur van de hydrofiele (expanderende)
afdichtingen is getest met verouderingproeven bij
hoge temperatuur (700 C). Er bestaan ook afdich-
tingen met een zwelfactor van 8. Deze worden
echter voor de langere termijn niet vertrouwd.

Problemen met het blijven zitten van de profie-
len in de groef van de afwijkende segmenten boven
en onder het middensteunpunt worden niet ver-
wacht. De profielen liggen volledig verzonken in de
groef.

In de stalen (D.e.) segmenten worden drie pro-
fielen aangebracht omdat er geen groef aanwezig
is en mogelijk beschadigingen tijdens het plaatsen
kunnen optreden.

Als waterdichtingsmaatregelen worden verder
aangebracht:

Polymeer cement in de groef aan de binnenzij-
de van de voeg in de primaire lining. Deze ce-
ment is enigszins flexibel en wordt ca. 100 m na
het boorfront aangebracht, waardoor de kans
op afboeren van het beton gering is.
De secundaire lining, direct op de primaire aan-
gebracht (zonder waterdicht membraan). De
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secundaire Uning wordt niet berekend (prakti-
sche wapening wordt toegepast) maar wordt
geacht de (geringe) volledige waterdruk op te
kunnen nemen. De secundaire lining heeft te-
vens een functie als corrosiebescherming van
de bouten en ankerplaten die de segmenten
verbinden. (Deze zijn in Japan blijvend en spelen
een grote rol in de stijfheid van de tunnel in
dwars- en langsrichting.)

9.4.5 Detaillering voeg in radiale richting i.v.m.
het overbrengen van de hoge normaalkrachten?
Hoe worden het optreden van hoge randspannin-
gen en het afbrpkkelen van het beton voorkomen?

De voegverbindingin radiale richting is van het
flensbout type. Er zijn geen speciale maatregelen
genomen ten aanzien van randspanningen.

De voegen zijn in beide richtingen recht met een
sponning aan de binnenzijde, later gevuld met po-
lymeer cement(zie 9.4.4).

De verbinding tussen de segmenten bestaat uit
bouten, in radiale richting zowel aan de binnen- als
buitenzijde van de lining aangebracht (2 stuks per
sparing) om een grotebuigstijfheid te bereiken. Het
boutgat sluit door middel van een staalplaat (an-
kerplaat) direct aan op het voegvlak. Aangegeven
wordt dat deze diameter (ca. 6 m) het maximum is
voor deze detaillering. Bij grotere diameter worden
de boutgatenverder van de voeg geplaatst en kan
het aantal bouten aan binnen- en buitenzijde ver-
schillen.

9.4.6 Detaillering voeg in langsrichting? Hoe
worden ongelijkmatige zettingen in langsrichting
voorkomen?

De voegverbinding in longitudinale richting is
van het flensbout type. Na het aanbrengen worden
de voegen verder afgedicht.

9.4.7 Voorzieningen afvoer lekwater, zonder
aantasting van tunnel(installaties?

Er worden geen speciale maatregelen genomen
voor het afvoeren van lekwater.

9.5 ONTWERP TBM'S

9.5.1 Welk type schild (slurryschild of EPB)?
Toegepast wordt een Earth Pressure Balance

schild. De motivatie is als volgt
Omdat de gronddekking op de tunnel erg gering
is en in het bijzonder omdat de tunnel erg dicht
de gracht om het Hiroshima Kasteel passeert,
wordt gevreesd dat bij toepassing van de slur-
ryschild methode een 'slurry blow-out' kan op-
treden, gepaard met zettingen en verzakkingen.
Bij de slurryschild methode moeten kosten
worden gemaakt voor het scheiden van slurry
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en grond. Ook moet ruimte beschikbaar zijn
voor het opstellen van de scheidingsinstallatie.
Bij een EPB-schild zijn deze faciliteiten niet no-
dig.

9.5.2 Karakteristieken van de in te zetten TBM's:
de fabrikant;
het type machine (gespecificeerd);
de diameter en lengte (ook van de achterlig-
gende 'trein');
type staartafdichting;
wijze van toegang tot het boorfront (i.v.m, on-
derhoud, verwijderen van obstakels);
het geïnstalleerde draai moment van de boor-
kop;
het geïnstalleerde erectorvermogen;
de maximum ontgravingssnelheid (ontwerpca-
paciteit) in rnt/week;
de maximum voortgangssnelheid (tunnel voor-
zien van segmenten) in rnvweek:
de gemiddelde te verwachten voortgangssnel-
heid in rnt/week;
de levensduur van de TBM's in bedrijfsuren.
Indien TBM's van meerdere fabrikanten worden
ingezet, wat zijn hiervoor dan de argumenten?

Karakteristieken TBM:
type DOT-EPB-schild;
'diameter' 6,90 m*1 0,69 m;
lengte schild 10,70 rn, (hiervan is 6,22 m man-
tellengte (exclusief boorkoplengte 1,60 m). De
totale lengte lnclusief achterliggende trein be-
draagt ca. 70 m);
staartdichting staalborsteltype;
wijze van toegang tot het boorfront: na het uit-
voeren van een grondverbetering in het boor-
front kan de werkkamer worden betreden door
een mangat in het drukschot van de machine.
Noor dit werk zijn echter geen obstakels verwij-
derd).
geïnstalleerd draaimoment van de cutter:
-continu maximum 456.1 tfm*2 units;
-normaal 304.1 ttm*2 units;
-rotatlesnelheid cutter 0 tot 1.04 rpm;
-vermogen 30 kw*11 *2 units;
geïnstalleerd ereeter vermogen 11 kw*2 units;
schildvijzels 16 st*250 t (350 kg/cm2);

vijzels gelede systeem 24 st*250 t (350 kg/cm2);

maximum vijzelsnelheid 50 mm/min;
maximale voortgangssnelheid 48 m/week;
(maandag tlm zaterdag 6 dagen, 2 shifts)
gemiddelde voortgangssnelheid
-aanloopsnelheid 15 m/week;
-normale snelheid 30 m/week;
levensduur 1500 m (levensduur 'cutter bit' in de
gegeven grondcondities).

Voor verdere gegevens zie ook de documentatie.
De fabrikant van de TBM is een joint-venture

van Icharime Harima Industries en Hitachi Con-
struction Machinery.

Gezien de lage waterdruk is de staartdichting



tweevoudig uitgevoerd. Bij waterdrukken groter
dan 3 Bar is een drievoudige uitvoering vereist.

De opgegeven levensduur van de machine is
gebaseerd op de slijtage van de snijkoppen. Hier is
een veiligheidsfactor van ca. 2 in rekening ge-
bracht.

De lengte van de achterliggende trein ('back-
up') bedraagt 60 m en kan pas na voldoende
voortgang achter het schild worden geplaatst om-
dat de startschacht maar een geringe lengte heeft
(ca. 20 m).

9.6 PLANNING EN WERKFASERING

'I

11

9.6.1 Algemeen tijdschema, onderscheiden
werkfaseringen?

Voor het tijdschema wordt verwezen naar de
uitgereikte documentatie.

Volgens het werkelijk uitgevoerde bouwschema
bereikte de TBM ongeveer 7 maanden na het begin
van de ontgraving de ontvangstschacht.

9.6.2 Benodigde tijd voor fabricage tunnel-
boormachines, transport naar bouwplaats en mo-
bilisatie- en demobilisatie op locatie?

Ontwerp en fabricage van het DOT EPB-schild
hebben ongeveer 20 maanden geduurd. Transport
van de machine naar de bouwplaats ongeveer 20
dagen. Assembleren van de machine op de bouw-
plaats nam ongeveer 60 dagen (dag en nacht).
Ontmantelen en afvoer van de machine duurde
ongeveer 35 dagen.

Bij het ontmantelen van de TBM wordt het in-
wendige uit de mantel gesloopt. Pompen" vijzels
en motoren kunnen worden hergebruikt, de rest is
schroot. De mantel blijft achter. Hierbinnen worden
primaire en secundaire lining in één keer in situ ge-
stort. Vanwege het slopen van de TBM kan de ont-
vangstschacht van zeer beperkte lengte zijn.

9.6.3 Geplande tijd inrichten diverse werkter-
reinen, bouw produktiefabriek(en) voor het maken
van de linings en aanleg benodigde infrastructuur
in en om de werkterreinen?

De tijd benodigd voor het inrichten van de di-
verse bouwplaatsen bedroeg ongeveer 30 dagen
elk. Voor de produktie van de tunnellinings is ge-
bruik gemaakt van een bestaande fabriek, zodat de
inrichtingstijd op 0 dagen kan worden gesteld.

Het aanleggen van de belangrijkste infrastruc-
tuur vergde ongeveer 90 dagen.

9.6.4Geplande tijd voor het maken van de toe-
gangen?

De bouwtijd van de startschacht bedroeg on-
geveer 15 maanden, die van de ontvangstschacht
ongeveer 9 maanden.

9.6.5 Geplande tijd voor het maken van de li-
nings?

De produktietijd van de linings bedroeg onge-
veer 15 maanden.

Het aantal op het werk voorradige ringen was 8
stuks. Dit is de maximale voortgang per dag. Voor
het uitvoeren van de eventuele benodigde koers-
correctie werden hierbij nog 4 stuks 'tapered' rin-
gen in voorraad gehouden.

9.6.6Met welke snelheid van het boorproces is
gerekend? Onderscheid in aanloopfase?

De geplande snelheid van het boorproces is
aangenomen op:

aanloopfase 2,5 m/dag (1=70 m);
- normale omstandigheden 5 m/dag (1=780 m).

De werkelijk gerealiseerde snelheid lag iets ho-
ger dan de hier opgegeven snelheid van 5 m/dag.

9.7 WERKTERREINEN EN PRODUKTIEFABRIEK
lININGS

9.7.1 Benodigde oppervlak per werkterrein en
afstanden naar bouwplaats?

Het benodigde oppervlak van de bouwplaats
bedraagt ongeveer 1600 m2•

De afstand van de produktiefabriek van de tun-
nellinings naar de bouwplaats bedraagt ongeveer
200 km.

De grote afstand van de fabriek naar de bouw-
plaats was het gevolg van de grote afmetingen van
de segmenten, die de keuze van de fabriek be-
perkte.

Transport vond per as plaats omdat:
goedkoper dan vervoer per schip;
minder overslag;
garantie voor continu aanvoer.

9.7.2Lay-out belangrijkste werkterreinen (ook
ter plaatse van de schacht)? Wat is de benodigde
lengte van de startschacht?

De situatietekening is apart uitgereikt.
De lengte van de startschacht bedraagt 20 m,

de breedte 23 m en de hoogte 17 m.

9.8 HET BOREN VAN DE TUNNEL

9.8.1 Inbouw tunnelboormachines, benodig-
de (hulp)constructies, materieel e.d.?

De boormachine is ingebouwd met behulp van
een mobiele kraan met een hefvermogen van 250 t
en een portaalkraan met een hefvermogen van 5 t.
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9.8.2 Verloop startprocedure: wordt in aan-
vangsfase het grond pakket bevroren of geihjec-
teerd? Extra voorzieningen bij deze werkzaamhe-
den?

Het ontgravingsproces is gestart na het uitvoe-
ren van een grondverbetering door middel van 'co-
lumn jet grouting'.

Het grond lichaam voor de startschacht is che-
misch geïnjecteerd. Bij de geringe waterdruk in
chemische injectie voldoende. De vriesmethode is
mede niet toegepast omdat hierbij de kleigrond
gaat zwellen (er zijn dan expansiegaten nodig).

9.8.3 Prognose en werkelijke boorsnelheid in
aanloop en in nonna/e situatie (netto draaiuren pI
week)?

De boorsnelheden bedragen:
aanvangssnelheid 10 mm/min (column jet grout
gedeelte);
normale snelheid 20 à 30 mm/min.

9.8.4 Omgang met stagnaties tijdens boorproces
(o.a. verstoppingen tengevolge van klei en stenen)?

De ontmoeting met de stenen muur in de oude
gracht was voorzien. Bij het bereiken van dit punt,
gingen werklieden in de werkkamer en verwijder-
den de muur, nadat een grondverbetering van het
boorfront vanaf het maaiveld was uitgevoerd.

Ten behoeve van de werkzaamheden in het
boorfront is geen luchtkamer opgenomen. De
volgorde bij werkzaamheden in het boorfront is als
volgt:

het boorfront wordt gestabiliseerd en waterdicht
gemaakt door column jet grouting;
hierna wordt de 'cutter' kamer met de hand
ontgraven.
Stenen met een grootte van 300 à 600 mm kun-

nen niet door de grondvijzeL

9.8.5 Besturing schild, toleranties, wanneer bij-
sturen?

De koerscorrecties worden uitgevoerd met de
vijzels van het gelede systeem en met de schildvi]-
zels. De toleranties bedragen 50 mm zowel in hori-
zontale als in verticale richting. De werkelijke afwij-
kingen waren kleiner dan 30 mmo

9.8.6 Schema aanbrengen lining-segmenten van
een tunnelring?

De minimum tijd voor het aanbrengen van de
segmenten van één tunnelring bedraagt 60 min, de
normale aanbrengtijd bedraagt 120 min.

Het plaatsen van de segmenten gaat als volgt:
één der erectors plaatst de startsteen onderin
op de snijding van de cirkels;

- beide erectors plaatsen beurtelings de normale
segmenten in de beide cirkels;
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één der erectors plaatst de sluitsteen bovenin
op de snijding der cirkels, terwijl de andere
erector direct daarna het steunsegment plaatst.

9.8.7 Bewaking ligging (met het oog op zettin-
gen) tijdens boren van te kruisen kabels, leidingen
of zinkers?

Gepasseerd moesten worden:
kabeltunnel Nippon Telegraph and Telephone
Corp.;
voetgangerstunnel;
waterleidingen, riolen en communicatiekabels
etc.
Voor de belangrijke constructies, kabels en lei-

dingen is in het werk de juiste positie bepaald door
middel van 'aangraven'. Op de constructies en lei-
dingen zijn 1 à 2 zettingsmeters aangebracht om de
verschillen te kunnen meten bij het passeren van de
TBM.

De zetting ter plaatse van de waterleiding
00,60 m bedroeg ca. 7 mmo De afstand van de lei-
ding tot de tunnel bedroeg ca. 1,30 m.

9.8.8 Minimum aan te houden afstand tussen
tunnel en fundering aangrenzende gebouwen? Op
welke berekeningen gebaseerd?

De minimaal aan te houden afstand tussen de
tunnel en de fundering van de omliggende gebou-
wen is niet specifiek voorgeschreven. Bij korte af-
standen zijn aanvullende voorzieningen zoals
grondverbetering noodzakelijk en indien nodig
wordt een berekening met behulp van EEM etc.
uitgevoerd.

9.8.9 Voorzieningen voor het kruisen van gren-
slagen tussen grondsoorten?

Bij kruisen van de grenslaag tussen twee ver-
schillende grondlagen wordt de 'mud-making
agent' toegevoegd, geschikt voor de grondsoorten
die worden ontgraven.

9.9 BOORSPECIE

9.9.1 Is de boorspecie vermengd met hulp- of
toeslagstoffen? Soort en hoeveelheid?

De boorspecie wordt vermengd met een con-
solidatiemiddel zoals kalk. De gebruikte hoeveel-
heid bedraagt 21 kg per m3 boorspecie.

De hoeveelheid toegevoegde kalk is zeer gering
omdat de grond relatief stijf is. Bij zachte gronden
moet meer kalk worden gebruikt.

9.9.2 Bestemming boorspecie en transport naar
de locatie?

De boorspecie wordt gebruikt bij landwinning bij



de kust. Na verharding door vermenging met een
consotidatlerniddel zoals kalk, cement etc. vindt
transport met kipwagens plaats.

De definitieve stortplaatsen zijn omgeven door
dijken. Hierbinnen wordt de grond gedumpt, waar-
na deze verder kan consolideren.

9.10 AFBOUWWERKZAAMHEDEN

9.10.1 Wanneerstart welk onderdeel as.met het
oog op de benodigde werkruimte c.q: afstand tus-
sen de diverse werkplekken? Is hiervooreen tijdweg
diagram opgezet?

Voor de start van de afbouwwerkzaamheden
wordt verwezen naar het tijdschema. Ze beginnen
na het einde van de boorwerkzaamheden (maar
vóór beëindiging sloop TBM). De totale tijdsduur
bedraagt ca. 6 à 7 maanden.

9.10.2 Benodigde (hulp) materieel tijdens af-
bouw, welke transportvoorzieningen worden ge-
troffen (bereikbaarheid van de werkplek)?

Deze vraag is niet beantwoord.

9.11 VEILIGHEID TIJDENS DE BOUW

9.11.1 Waarborging veiligheid gedurende alle
faseringen van het werk?

Voor het aangegeven voorbeeld van inundatie
zijn geen maatregelen getroffen.

In het drukschot zijn in totaal 4 mangaten ge-
maakt om mensen snel in veiligheid te kunnen
brengen bij werkzaamheden in het boorfront.

9.11.2Aanwezigheid en opzet calamiteitenplan?
Calamiteiten zijn niet in beschouwing genomen.

9.11.3 Omgang met luchtverontreiniging in
tunnelbuis tijdens boren en in afbouwfase. Zijn er
speciale voorzieningen getroffen om dit zoveel
mogelijk te voorkomen dan wel te beperken?

De luchtvervuiling in de tunnel wordt beheerst
met:
- een aanjager, capaciteit 150 rnvrnin:
- een luchtpijp", 600 mmo

Aanvullend werd het aanbrengen verklaard van
een ventilatieschacht tussen de stations met een
afstand van 850 m. De reden is dat deze schacht
wordt gebruikt ten behoeve van brandbeheersing
bij een calamiteit in de gebruiksfase. Realisatie was
mogelijk omdat ter plaatse op het maaiveld een
park (openbare grond) aanwezig is.

Opmerking
Dit is voor metrotunnels in Nederland zeer on-

gebruikelijk. De stations liggen op relatief korte af-
stand van 1 à 1,5 km. Hierdoor kan via de stations
worden geventileerd, terwijl een treinstel bij brand
altijd de opdracht heeft naar een station door te rij-
den. Verder gaat de voorkeur uit naar het nemen
van maatregelen in het treinstel (onbrandbare ma-
terialen, sprinkler installatie etc.).

9.12 ONDERHOUD NA INGEBRUIKNAME

9.12.1 Planning van het onderhoud gedurende
de levensduur? Aanbrengen van vet en smering,
meten van elektrische isolatie etc.?

Behoudens het reguliere onderhoud zoals verf-
werk is er geen onderhoud aan de betonconstruc-
tie gepland. Ook wordt er geen monitoring systeem
geïnstalleerd dat het volgen van zetting van de
tunnel of nabij liggende constructies mogelijk
maakt.

9.13 KOSTEN

9.13.1 Kosten tunnelboormachines, incl. af-
schrijving, restwaarde e.d. ?

Deze bedragen 1,6*109 V (f 20,8*106).

9.13.2 Globale kostenindicatie per hoofdonder-
deel (produktiefabriek lining-segmenten, aanzet-
ten, schacht, afbouw e.d.)?

De kosten van de segmenten bedragen
2,2*106V/m1 (f 28.600,-/m1).

Die van de startschacht bedragen
670*106 V (f 8,7*106).

9.13.3 Kostenindicatie van het boren plm' tun-
nel?

De kosten inclusief primaire lining bedragen
6,4*106 Vlm 1 (f 83.200,-/m1).

9.13.4 Kostenvergelijk double-O-shaped tunnel
en twee single-O-shaped tunnels?

De kosten van de double-O-shaped tunnel zijn
nagenoeg gelijk aan die van twee single-O-shaped
tunnels.

De totale kosten van de tunnel met inbegrip van
start- en eindschachten, primaire en secundaire Ii-
ning, ventilatieschacht en afbouw bedragen
ca. 1*1010 V (f 1,3*1OS). Bij een lengte van 850 m is
dit f 153.000,-/m1•
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BIJLAGE 1

Gegevens leden missie:

Ir. M. Meulblok
Rijkswaterstaat directie Zeeland
Afdeling Morfologie
Postbus 5014
Koestraat 30
4330 AK Middelburg
tel. 01180-86344
fax 01180-86231

I
1

Maarten Meulblok behaalde in 1972 zijn diplo-
ma in de civiele techniek aan de Technische Uni-
versiteit van Delft.

Van 1972 tot 1977 was hij werkzaam bij de di-
rectie Benedenrivieren, een onderdeel van het Mi-
nisterie van Verkeer en Waterstaat. In deze periode
werkte hij aan de verbetering van de waterhuis-
houding en de automatisering van sluizen. Tevens
was hij in deze tijd opdrachtgever en begeleider van
diverse waterloopkundige onderzoeken.

Van 1977 tot 1982 heeft hij bij het bureau Dijk-
versterkingen Oosterschelde gewerkt, waarbij hij
de verantwoording had voor het ontwerp en aan-
leggen van havens.

Sinds 1982 is hij werkzaam bij de directie Zee-
land, een onderdeel van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Momenteel heeft hij de leiding over
de morfologische afdeling. In deze functie pleegt hij
overleg omtrent vaarwegverbeteringen in Neder-
land ten behoeve van Belgische havens, waarbij de
kwaliteit van baggerspecie en het water een be-
langrijke rol spelen.

Ing. P.J.W. Schüller
Bouwdienst Rijkswaterstaat
Hoofdafdeling Droge Infrastructuur
Afdeling Bruggenbouw
Postbus 10028
Spoorlaan 394
tel. 013-322510
fax 013-350295

Peter Schüller behaalde in 1967 zijn diploma in
de civiele techniek aan de H.T.S. van Tilburg.

Vanaf 1967 tot 1991 was hij werkzaam bij de
Hoofdafdeling Betonconstructies van de directie
Bruggen. In deze periode participeerde hij in het
ontwerpen en construeren van bruggen, viaducten,
fly-overs, onderdoorgangen e.d. in gewapend en
voorgespannen beton.

Sinds 1991 is hij werkzaam bij de Bouwdienst
Rijkswaterstaat in de functie van senior-ontwer-
pingenieur van de afdeling Bruggenbouw te Til-

burg. Als zodanig geeft hij o.a. leiding aan project-
teams voor de realisering van gecompliceerde
bouw- en studieprojecten, is hij directievoerende
voor uitbestede ingenieursdiensten en bouwcon-
tracten en is hij aanspreekpunt voor het vakspe-
cialisme.

Ing. G. Kooijmann
Bouwdienst Rijkswaterstaat
Hoofdafdeling Droge Infrastructuur
Afdeling Tunnelbouw
Postbus 20000
Griffioenlaan 2
3502 LA Utrecht
tel. 030-857746
fax 030-883103

Gerard Kooijman behaalde in 1967 zijn diploma
in de civiele techniek aan de H.T.S. van Amsterdam.

Vanaf 1967 tot 1991 was hij werkzaam bij de af-
deling Tunnelbouw van de directie Sluizen en Stu-
wen. In deze periode participeerde hij in het ont-
werpen en construeren van tunnels, onderdoor-
gangen, aquaducten e.d.

Sinds 1991 is hij werkzaam bij de Bouwdienst
Rijkswaterstaat in de functie van ontwerpingenieur
van de afdeling Tunnelbouw te Utrecht. Als ont-
werpingenieur geeft hij o.a. leiding aan project-
teams voor de realisering van bouw- en studiepro-
jecten, is hij directievoerende voor uitbestede
ingenieursdiensten en bouwcontracten en is hij
aanspreekpunt voor het vakspecialisme.

Ing. F.J.W. van de linde
Bouwdienst Rijkswaterstaat
Hoofdafdeling Projecten en Diensten
Achterzeedijk 89
2993 AZ Barendrecht
tel. 01806-20144
fax 01806-11994

Wim van de Linde behaalde in 1968 zijn diploma
in de civiele techniek aan de H.T.S. van Vlissingen.

Vanaf 1968 tot 1991 was hij werkzaam bij de
uitvoeringsafdeling van de directie Sluizen en Stu-
wen. In deze periode hield hij toezicht op de bouw
van sluizen, tunnels, havenwerken en de Deltawer-
ken.

Van 1975 tot 1986 was hij als uitvoeringsleider
betrokken bij de bouw van de stormvloedkering in
de Oostersehelde.

Sinds 1991 is hij werkzaam bij de Bouwdienst
Rijkswaterstaat in de functie van uitvoeringsspe-
cialist. Als uitvoeringsspecialist houdt hij toezicht
op de bouw van civiele technische werken ten be-
hoeve van de Nederlandse infrastructuur.
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Ing. C.L. Roekx
Provincie Zeeland
Directie Milieu en Waterstaat
Afdeling Droge Infrastructuur
Postbus 165
Het Groenewoud 165
4330 AD Middelburg
tel. 01180-31728
fax 01180-34756

Stoffel Rockx behaalde in 1982 zijn diploma in
de civiele techniek aan de H.T.S. van Vlissingen.

Vanaf 1982 tot 1988 was hij werkzaam bij de af-
deling Droge Infrastructuur van de Provincie Zee-
land. In deze periode was hij betrokken bij het ont-
werpen en uitvoeren van een groot aantal
provinciale wegenprojecten.

Sinds 1988 is hij nauw betrokken bij het WOV-
project. In dat kader verrichte werkzaamheden
hadden betrekking op het wegontwerp, de plan-
ning, de financiering en de exploitatie.

Op 1 juli 1992 is hij benoemd in de functie van
projectingenieur WOv.
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BIJLAGE 2

BETONFABRIEK

Naam fabriek: Higashi Matsuyama,
Japan Press Concrete Co., Ltd.

Adres: 1871 Oaza Oka, Higashi Matsuyama City, Saitama/prefectuur,
tel.: 0493-39-1313

Fabrieksoppervlakken:
Totaal fabrieksterrein
Oppervlakte ingenomen door fabrieksgebouwen
Opslagterrein
(40.000 m2 hiervan wordt in beslag genomen
door de Trans Tokyo Bay Highway Corporation)

Produktiecapaciteit:
(Iining)-segmenten/maand
(waarvan circa 9000 ton/maand (= 80 ringen)
voor de Trans Tokyo Bay Highway Corporation)
Bouwmaterialen
Constructiematerialen

11

il

146.000 m2

17.000 m2

78.000 m2

20.000 ton

450 ton/maand
80 ton/maand
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BIJLAGE 3

Overzicht faciliteiten betonfabriek Higashi Matsuyama

naam faciliteit overzicht capaciteit

opslagfacili- cementsilogemaakt van staalplaat
teiten opslagcapaciteit 100 ton
grondstoffen silo voor hoog- gemaakfvanstàalplàài(dlinddsch)

ovenslakken opslagcapaciteit 100 ton
opslagfadli't:eitentoeslag~siïovangeprofileerdijzerplaa:l:(met dak)
materiaal opslagcapaciteit:

fijne toeslagmaterialen 170 rn"
grove toeslagmaterialen 170 rn"

jopslagfadliteitenheton~poïyethyïeentank(dïlnadsdl)
toevoegingen opslagcapaciteit 10.000 ton
inissenhu't:(vooropslag ïengtexbreedte x· hoogte
van wapening) 50 x 8 x 2 m
transportbanden voor .. transportbandenvooraarivoer,interntrans~
aanvoer van port en distributie van toeslagmaterialen
toeslagmaterialen capaciteit 250 t/uur
trarisportbándenvoortránspor1:bàndenvoorafgif1:eeninterntrans~
afgifte van toeslag mate- port van toeslagmaterialen
riaten capaciteit 250 t/uur
transport6ándenvoor 1:ransportbàndenvoorinterntrànsport·entoe~·
toevoer van toeslagmate- voer van toeslagmaterialen
rialencapaciteit 250t/uur
6elïJChtingssysteem capaciteit··3Ö't:/uur

transpor1:in~
richtingen
grondstoffen

weegvoor-
ziening

toevoerpomp
betontoevoegingen

..·weegmáchine maximaál minimale
gewicht schaal

maximaal
toelaatbare
waarde
±f%
.± f%
± 3%

hoe-algemeen/-
veel-specifiek
heidgebruik
1 'specifiek

gebruik
1 . specifiek

gebruik

3 spec.gebr.
3 spec.gebr.
1 ·spedfiek

gebruik
algemeen
gebruik

3 SpeCifiek
gebruik

:2 specifiek
gebruik

2specÎfiek
gebruik

1 specifiek
gebruik

··1 specifiek
gebruik

elk specifiek
1 gebruik

elk specifiek
1 gebruik

.. 1 specifiek
gebruik

1spedfiek
gebruik

1 specifiek
gebruik

* algemeen/specifiek gebruik:
• algemeen gebruik: algemene voorzieningen
• specifiek gebruik: voorzieningen specifiek voor Trans Tokyo Bay Highway Corporation

cement 1ööökg

6ÖÖkg
2500 kg

fkg

Ö,5kg
2 kg

2kg
2 kg
Ö,02k:g
0,02 kg

± 3%
± 3%
± 3%
± 3%

water
fijn toeslag-
materiaal
grof1:oeslag~300Ökg
materiaal 3000 kg
be1:6n1:oe~25kg
voegingen 15 kg

mengmoïen
(betonmenger)
stofatschèider

biaxiaal gedwongen mengtrommel,
2,0 m3

·àtvalwa1:erzüivedngsin~
stallatie
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HIGASHI MA TSUY AMA
JAPAN PRESS CONCRETE CO. LTD.
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BIJLAGE 4 BLAD 2

Verklarende tekst voorzieningen Higashi Matsuyama

1) Ontspanningsruimte
2) Stand-by-ruimte
3) Tankstation/benzineopslagplaats
4) GRC-installatie
5) Portaalkraan
6) Opslagloods
7) Opslagloods
8) Kantoor
9) Afvalwaterzuiveringsinstallatie
10) Werknemersverblijf
11) Werknemersverblijf
12) Fabriek en kantoor Higashi Matsuyama
13) Inspectieloods constructiedelen bekistingsmallen
14) Inspectieloods bekistingsmallen
15) Hoofdingang
16) Naar Kumagaya
17) Portiersloge
18) Magazijn
19) Buigcentrale
20) Buigcentrale
21) Ontspanningsruimte
22) Compressor
23) Buigcentrale
24) Produktiefabriek prefab betonelementen
25) Doseerinrichting
26) Laag-/hoogspanningsruimte
27) Ontspanningsruimte
28) Nabehandelingsbassin
29) Compressor
30) Magazijn
31) Werkplaats
32) Produktiefabriek prefab betonelementen
33) Centrale ruimte (algemeen)
34) Olie-opslag
35) Controle-ruimte prefab betonelementen (prototypen)
36) Toeslagsilo
37) Ontspanningsruimte
38) Route 407
39) Nabehandelingsbassin
40) Nabehandelingsbassin
41) Produktiefabriek liningsegmenten
42) Montageruimte wapeningskooien
43) Doseerinrichting
44) Compressor
45) Ketelhuis
46) Regelkamer
47) Toeslagsilo's
48) Laag-/hoogspanningsruimte
49) Werknemersverblijf
50) Tennisbaan
51) Werknemersverblijf
52) Werknemersverblijf
53) Naar Higashi Matsuyama
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BIJLAGE 5, BLAD 1
HIGASHI MA TSUY AMA
JAPAN PRESS CONCRETE CO. LTD.
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BIJLAGE 5, BLAD 2

Verklarende tekst voorzieningen produktiefa-
briek liningsegmenten Higashi Matsuyama

1) Produktiefabriek liningsegmenten
2) Nabehandelingsbassin
3) Portaalkraan met loopkat (15 ton)
4) Inspectieruimte eindprodukten
5) Traversekraan
6) Portaalkraan met loopkat (15ton)
7) Diverse traversekranen
8) Stoombehandelingsruimte
9) Ruimte voor verwijderen bekisting
10) Opslagruimte bekistingsmallen (onderdelen)
11) Buigcentrale
11A) Opslagruimte wapeningskooien
12) Ruimte voor storten beton
13) Betonstortinstallatie
14) Triltafel
15) Montageruimte bekistingsmallen
16) Compressor
17) Cementsilo
18) Doseerinrichting
19) Ketelhuis
20) Regelkamer
21) Ondergrondse tank
22) Transformatorruimte
23) Toeslagsilo's
24) Transport-operator
25) Lopende band

•••
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BIJLAGE 6

HIGASHI MA TSUY AMA TE CO. LTD.JAPAN PRESS CONCRE
~ PRODUKTIEFABRIEK
~ lININGSEGMENTEN

~

'OPSLAGTERREIN
LlNINGSEGMENTEN
T.B.V. TTBH
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BIJLAGE 1, BLAD 1

IPRODUK TIEPROCES UNINGSEGMENTEN!

6 12 13 20 28 35 41142 46

1 --~- 21 --';-f-
Î

3 9 ff 31

4 10 16 38
11 45

5 11
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OVERWERKING
o TRANSPORT
v OPSLAG
() RETENTIE
Cl INSPECTIE HOEVEELHEID
e INSPECTIE KWALITEIT
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BIJLAGE 7, BLAD 2

Verklarende tekst produktieproces lining- 59) Buigen en boren
segmenten 60) Controle afmetingen

61) Lassen
1) Verf 62) Inspectie laswerk
2) Afname-inspectie trucks 63) Kraan
3) Hefinrichting 64) Montage wapeningskooien
4) Materiaalops!ag 65) Materiaal t.b.v. injectievoorziening
5) Bevestiging van de verzonden hoeveelheid 66) Afname-inspectie trucks
6) Plug 67) Materiaalopslag
7) Afname-inspectie trucks 68) Bevestiging van de verzonden hoeveelheid
9) Hefinrichting 69) Kraan
10) Materiaalopslag 70) Hefinrichting
11) Bevestiging van de verzonden hoeveelheid 71) Lassen ankerstaven
12) Zware olie 72) Kraan
13) Cement 73) Ankerstaaf
14) Afname-inspectie cementwagens 74) Afname-inspectie trucks
15) Persvoeding 75) Materiaalopslag
16) Silo 76) Bevestiging van de verzonden hoeveelheid
17) Persvoeding 77) Kraan
18) Opslagtank 78) Bevestiging hefinrichting
19) Wegen 79) Bekistingsolie
20) Fijne en grove toeslagmaterialen 80) Afname-inspectie trucks
21) Afname-inspectie trucks 81) Materiaalopslag
22) Transportband 82) Verstuiver
23) Silo 83) Samenstellen mengsel
24) Transportband 84) Mengen
25) Opslagtank 85) Visuele inspectie mengsel (inspectieresultaten
26) Meting oppervlaktewater mengproces)
27) Wegen 86) Vultrechter
28) Betontoevoegingen 87) Verplaatsbare stortbak
29) Afname-inspectie vrachtwagens 88) Betonmengselcontrole (zetmaat)
30) Pomp 89) Stortkoker
31) Tank 90) Storten en verdichten beton (registratie aantal be-

11:

32) Pomp tonstortingen)
33) Opslagtank 91) Bovenloopkraan
34) Wegen 92) Oppervlakteafwerking

I:

35) Water 93) Ketelhuis
36) Pomp 94) Uitharding (temperatuurregeling)
37) Pijp 95) Kraan

I:
38) Pomp 96) Uit bekisting nemen
39) Opslagtank 97) Loopkraan

11

40) Wegen 98) Transportband
41) Vastzetapparatuur 99) Bovenloopkraan
42) Verbindingsapparatuur 100) Inspectie gemonteerde delen (registratie inspectie-
43) Afname-inspectie trucks resultaten)
44) Hefinrichting 101) Inspectie bekisting
45) Opslag 102) Reiniging

:::: 46) Wapening 103) Aanbrengen smeermiddel

j

47) Afname-inspectie trucks 104) Inspectie wapeningskooien (aanbrengen inspee-
48) Materiaalopslag tiezegel en registratie inspectieresultaten)
44) Bevestiging van de verzonden hoeveelheid 105) Hefinrichting
45) Kraan 106) Opslag wapeningskooien
46) Knippen 107) Hefinrichting

~~~
47) Controie afmetingen 108) Bovenloopkraan
48) Kraan 109) Kraan

~~j 49) Truck 110) Verf (merkteken)
:::

I
50) Buigen 111) Visuele inspectie van uiterlijk (aanbrengen inspee-
51) Kraan tiezegel en registratie inspectieresultaten)
52) Staalplaten (t.b.v. bekisting) 112) Kraan
53) Afname-inspectie trucks 113) Waternabehandeling
54) Materiaalopslag 114) Kraan
55) Bevestiging van de verzonden hoeveelheid 115) Truck
56) Kraan 116) Voorraad
57) Knippen 117) Druksterkteproef
58) Controle afmetingen 118) Inspectie voor transport
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BIJLAGE 8

Overzicht fabricage- en assemblagetoleranties

nauwkeurigheid liningsegment

omschrijving

breedte

booglengte

hoogte hoofdligger
...........................................

spoed van bout

tijdens voormontage buitendiameter ring

omtrek ring

± 1

tolerantie in mm

±

+5,0, -1,01)

± 1

± 20

± 15

1) -1,0 toont de begrenzing van een gedeeltelijk dikteverlies.

betonsterkte en -samenstelling

druksterkte
(kg/cm2

)

maximale korrelqrootte
toeslagmateriaal

(mm)

20

zetmaat
(cm)

480 3,0 ± 1,5

hoeveelheid
wapeninq/m"

(kg/m3)

390

toeslag stof

plastificeerder
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K.J. BAKKER
RWS
BW

MINVENW
Telefoonnummer: +31 30 857600

lerstuurd op:
. afgeleverd:
lericht 10:
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lnderwerp: Samenstelling grout

leste Gerard,

In het kader van C94; CURberekend ondergrond Bouwen, maar ook van K100;
:OB Prakti jkonderzoekBoortunnels wordt gezamenl i jk experimenteel onderzoek
foorbereid naar de interactie tussen; grond-grout-constructie.

In de voorbereidingsfase hiervan is ook navraag gedaan naar de
~amenstell ing van groutmateriaal. Via het project Hli'inenoord is ons de
'Ways + Freitag" samenstell ing door gegeven, met J/"kg cement pre kub beton,
sn een WCfactor van 4. Met de mededel ing, dat (~ de samenstell ing.

~f.(~
In het kader van de WOVhebben jull ie desti jds >bok met andere aannemers
;amengewerkt, c.q. werken jullie wellicht nog samen. Uit dien hoofde wil ik
fragen; Is er wellicht meer informatie beschikbaar tva,v, mogelijke
[andere) samenstell ingen van groutmaterialen. Kun je ons <mij) aanvullende
infor·matie verschaffen ter voorbereiding van proeven. Met name het
toepassings interval van verschillende samenstellingen, en de criteria
~elke worden gehanteerd voor de keuze een samenstelling

Us je overigens nog suggesties hebt tva,v, experimenteel onderzoek i.v.m.
:Ie grond-grout-constructie interactie hoor ik dat natuurlijk gaarne,

net vriendelijke groeten,

(laas Jan Bakker



BIJLAGE 9

Overzicht groutmethoden (voorlopige mengverhoudingen)

BS-methode (vloeistof A + vloeistof B = 1 rn")

vloeistof A vloeistof B

as pack B bentoniet Bs-stabilisator water versneilingsmid-
del-28

257 kg 30 kg 1,4 kg 817 liter 83 liter

Clean pack-methode (vloeistof A + vloeistof B = 1 m3)

vloeistof A vloeistof a
verharding smid del klei 5 stabilisator (vloeibaar) water verhardingsversnel-

ler

300 kg 80 kg 4,6 kg 769 liter 100 liter

TGS-methode (per 1 rn' = vloeistof A + vloeistof B)

I1

TAC-methode (vloeistof A + vloeistof B = 1 rrr')

vloeistof A vloeistof B

verhardings- hulpmiddel vorm middel stabilisator water conditioner
middel plasticiteit

TAC-MENT TAC-B TAC-2 TAC-Rs schoon TAC-3s
water

270 kg 130 kg 0,5 kg 4,0 kg 100 liter

81


	HDE-013.CT.07.d_01.pdf
	HDE-013.CT.07.d_02.pdf
	HDE-013.CT.07.d_03.pdf
	HDE-013.CT.07.d_04.pdf
	HDE-013.CT.07.d_05.pdf
	HDE-013.CT.07.d_06.pdf
	HDE-013.CT.07.d_07.pdf
	HDE-013.CT.07.d_08.pdf
	HDE-013.CT.07.d_09.pdf
	HDE-013.CT.07.d_10.pdf
	HDE-013.CT.07.d_11.pdf
	HDE-013.CT.07.d_12.pdf
	HDE-013.CT.07.d_13.pdf
	HDE-013.CT.07.d_14.pdf
	HDE-013.CT.07.d_15.pdf
	HDE-013.CT.07.d_16.pdf
	HDE-013.CT.07.d_17.pdf
	HDE-013.CT.07.d_18.pdf
	HDE-013.CT.07.d_19.pdf
	HDE-013.CT.07.d_20.pdf
	HDE-013.CT.07.d_21.pdf
	HDE-013.CT.07.d_22.pdf
	HDE-013.CT.07.d_23.pdf
	HDE-013.CT.07.d_24.pdf
	HDE-013.CT.07.d_25.pdf
	HDE-013.CT.07.d_26.pdf
	HDE-013.CT.07.d_27.pdf
	HDE-013.CT.07.d_28.pdf
	HDE-013.CT.07.d_29.pdf
	HDE-013.CT.07.d_30.pdf
	HDE-013.CT.07.d_31.pdf
	HDE-013.CT.07.d_32.pdf
	HDE-013.CT.07.d_33.pdf
	HDE-013.CT.07.d_34.pdf
	HDE-013.CT.07.d_35.pdf
	HDE-013.CT.07.d_36.pdf
	HDE-013.CT.07.d_37.pdf
	HDE-013.CT.07.d_38.pdf
	HDE-013.CT.07.d_39.pdf
	HDE-013.CT.07.d_40.pdf
	HDE-013.CT.07.d_41.pdf
	HDE-013.CT.07.d_42.pdf
	HDE-013.CT.07.d_43.pdf
	HDE-013.CT.07.d_44.pdf
	HDE-013.CT.07.d_45.pdf
	HDE-013.CT.07.d_46.pdf
	HDE-013.CT.07.d_47.pdf
	HDE-013.CT.07.d_48.pdf
	HDE-013.CT.07.d_49.pdf
	HDE-013.CT.07.d_50.pdf
	HDE-013.CT.07.d_51.pdf
	HDE-013.CT.07.d_52.pdf
	HDE-013.CT.07.d_53.pdf
	HDE-013.CT.07.d_54.pdf
	HDE-013.CT.07.d_55.pdf
	HDE-013.CT.07.d_56.pdf
	HDE-013.CT.07.d_57.pdf
	HDE-013.CT.07.d_58.pdf
	HDE-013.CT.07.d_59.pdf
	HDE-013.CT.07.d_60.pdf
	HDE-013.CT.07.d_61.pdf
	HDE-013.CT.07.d_62.pdf
	HDE-013.CT.07.d_63.pdf
	HDE-013.CT.07.d_64.pdf
	HDE-013.CT.07.d_65.pdf
	HDE-013.CT.07.d_66.pdf
	HDE-013.CT.07.d_67.pdf
	HDE-013.CT.07.d_68.pdf
	HDE-013.CT.07.d_69.pdf
	HDE-013.CT.07.d_70.pdf
	HDE-013.CT.07.d_71.pdf

