Studiedag Beton in het ondergronds bouwen
De aandacht voor ondergronds bouwen neemt toe. Enerzijds omdat het ruimtegebrek in ons land zich steeds meer doet gelden, anderzijds omdat het
behoud van landschap en natuur hoog op onze agenda staat. Ondergronds
bouwen opent nieuwe mogelijkheden.
Ondergronds bouwen in stedelijke gebieden betekent het beschikbare grondoppervlak twee keer of zelfs vaker gebruiken. Ondergronds bouwen kan ook
betekenen: in stand houden van gebieden waar we zuinig op zijn.
Reizen en parkeren onder de grond vinden we heel normaal. Ook van ondergronds winkelen en inkopen doen kijken we niet vreemd meer op. Misschien
duurt het niet lang meer of ook wonen en werken gaan ondergronds.
Bouwen onder de grond gaat echter wel gepaard met specifieke problemen.
Tijdens de ontwerpfase: hoe maken we optimaal gebruik van de materiaaleigenschappen; hoe gedraagt de bodem zich; welke invloed heeft de bestaande
omgeving op het ontwerp? Tijdens de uitvoering: welke uitvoeringsmethodiek
kiezen we; moet de bouwput open of gesloten zijn; hoe zit het met het grondwater; waar laten we de uitkomende grond? Tijdens het gebruik: hoe gaan we
om met veiligheid en duurzaamheid?
Omdat beton ook in het ondergronds bouwen het meest toegepaste bouwmateriaal is, organiseert de Betonvereniging, in samenwerking met het
Centrum Ondergronds Bouwen, op donderdag 2 oktober een studiedag over
de toepassingsmogelijkheden van beton in ondergronds bouwen. De thema's
die aan de orde komen zijn onder meer: tunnels, diepwanden, duurzaamheid,
veiligheid, nieuwe ontwikkelingen.
De dag geeft u een beeld van de vele toepassingsmogelijkheden van het materiaal beton op het gebied van ondergrondse constructies, en informeert u over
de toekomstige ontwikkelingen.
De dag is dan ook van belang voor iedereen die met ondergronds bouwen te
maken heeft en verantwoordelijk is voor essentiële keuzes in het ontwerp- en
uitvoeringsstadium: opdrachtgevers, ontwerpers, constructeurs, aannemers en
materiaaltechnologen.
Tijdens de dag kunt u een expositie bezoeken van bedrijven die iets te bieden
hebben op het gebied van ondergronds bouwen.
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Programma:
09~00 uur

Ontvangst, koffie/thee, bezoek expositie

10.00 uur

Opening
Ir.D.Stoelhorst, directeur Betonvereniging
De Tweede Heinenoordtunnel

10.05 uur

Ontwerp, uitvoering en proeven betonnen tunnelrnantel
Ir.Jol van der Put, afdeling Tunnelbouw Bouwdienst Rijkswaterstaat
Ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van deA29 worden de langzaamverkeerstroken uit de eerste Heinenoordtunnel verwijderd. De tractoren, fietsers en voetgangers zullen door de tweede Heinenoordtunnel (THT) worden geleid. De THT
wordt als boortunnel uitgevoerd omdat deze in 1994 is aangewezen als praktijkproject. In dit kader worden er ook proeven uitgevoerd.
Het ontwerp van de tweede Heinenoordtunnel is uitgevoerd in projectteamverband door de Tunnelcombinatie
Heinenoord
(TCH) en de Bouwdienst
Rijkswaterstaat.
In de voordracht komen de volgende aspecten aan de orde:
- bepaling van het alignement van de boortunnel
-korte toelichting segmenthandling in boorproces
- ontwerpaspecten van de betonnen tunnelmantel
- uitgevoerde proeven
- voorgenomen proeven

10.30 uur

Segmentenproductie

tweede Heinenoordtunnel

ir.M. WAM. van Halderen, Schokindustrie Strukton Segmenten v.o.f.
De tweede Heinenoordtunnel wordt geboord meteen Hydro-schildAchter deze
boormachine wordt de tunnelwand opgebouwd uit geprefabriceerde betonnen segmenten. De zeer. hoogwaardige segmenten voor de eerste geboorde verkeerstunnel in Nederland worden geproduceerd door Schokindustlie Strukton Segmenten
v.o.f. (SSS) in Zwijndrecht. In de presentatie zal nader worden ingegaan op de productie van de wnnelsegmenten.
11.00 uur

Koffiepauze

I 1.30 uur

Betuweroute. boortl.lnnel Sophia: .
diepwanden in start- en ontvangst-schacht

Diepwanden

ing.J.H.Jonker, NS Railinfrabeheer, managementgroep Betuweroute
ir.WDA van 't Zelfde, De Weger architecten-en ingenieursbureau BV
Het tracé van de Betuweroute bevat meer dan 100 kunstwerken. Het langste en
daarmee meest omvattende kunstwerk is het zogenaamde Kunstwerk Sophia met
een totale lengte van ca. 7,5 km.
Het 'hart' van het kunstwerk bestaat uit een geboorde tunnel van ruim vier kilometer, waarvan de startschacht ten oosten van de A I5 ligt en de ontvangstschacht
in de gemeente Hendrik Ido Ambacht. De westelijke toerit is een geheel gesloten
verdiepte tunnelbak, terwijl de oostelijke toerit deels uit een gesloten en deels uit
een open verdiepte bak bestaat.
Tijdens het ontwerp van de schachten is een afweging gemaakt tussen trekpalen
met combiwanden, een caisson en diepwanden. Door gebruik te maken van de geologische situatie bleek de oplossing met diepwanden technisch en economisch aantrekkelijk.

De voordracht handelt over het ontwerp van de Start- en ontvangst-schacht.

12.00 uur

Het souterrain Grote Marktstraat,Den
;r.J.H.Wendr;ch, SAT Engineering v.o.f.

Haag

Als onderdeel van de ambitieuze vemieuwingsplannen van Den Haag wordt in
de Grote Marktstraat.een van de drukste straten in het centrum van Den Haag,
een tramtunnel met plaatselijk erboven een tweelaagse parkeergarage voor ca.
475 auto's gerealiseerd.
Deze tramtunnel heeft een lengte van 1250 meter, terwijl op het diepste punt
defunderingsvloer ca.14meter beneden het maaiveld is gelegen.Als onderdeel
van de ondergrondse tramverbinding zijn in het ontwerp twee stations opgenomen.
De lokatie van het project stelt hoge eisen aan het handhaven van de diverse
stedelijke functies en aan de bereikbaarheid van de belendende gebouwen.
Een en ander heeft ertoe geleid dat voor uitvoering van de werkzaamheden de
wanden-dakmethode wordt toegepast. Over een belangrijk deel van het tracé
van de tunnel is de afstand van de buitenzijde van de tunnelwanden tot de gevel
van de belendende bebouwing slechts 1,5 m. Het moge daarom duidelijk zijn dat
bij de keuze van de wandconstructie de sterkte, stijfheid en wijzç van uitvoering
een belangrijke rol hebben gespeeld.
De wanden bestaan uit ter plaatse gestort betonen zijn uitgevoerd met de
diepwandmethode .:Om vervormingen en zettingen te voorkomen wordt op
grote diepte tussen de wanden een jetgroutboogconstruetie aangebracht.
Na een korte beschrijving van de vele facetten van het project en de wijze van
uitvoering, gaat de spreker in op de aspecten die bij de keuze van de diepwanden en de jetgroutboogconstructieeen
rol hebben gespeeld.

12.30 uur

lunch

13.30 uur

LOflg~terrnperfOrrnanceand

Ervaringen
maintenance of Underground
Concrete StructOl'éS
Mr. Mike Gellatley, London Underground Limited
Special reference will be givento high specification concrete and durability considerations. This relating to precast concrete segments and in situ construction
along with future developing technology.

14.00 uur

Baanbrekend ondergronds station
ir. M.G. Parent, Ingenieursbureau BetonRotterdam

en Staalbouw, Gemeentewerken

Bij de ontwikkeling van de 'Kop van Zuid' in Rotterdam heeft het gemeentebestuureen
uitstekende bereikbaarheid van het plangebied als voorwaarde
gesteld. Met de realisatie van de Erasmusbrug en het metrostation
Wilhelminapléth is aan deze voorwaarde voldaan.
De voordracht betreft het ondergrondse metrostation Wilhelminaplein. Het
station, dat deel uitmaakt van de in de jaren zestig gebouwde noord-zuidlijn, is
gebouwd rondom de destijds afgezonken tunnel. Het station ligt direct aan de
oever van de Nieuwe Maas op zo'n 16 meter beneden het maaiveld en is ingeklemdtuss~:enkele
hoge gebouwen. Deze zijn tegelijk met de bouw van het
station gerealiseerd.
In de voordracht wordt ingegaan op de effecten van de bijzondere randvoorwaarden op het ontwerp en de uitvoering van het metrostation.

14.30 uur

The ChannelTunnel Fire

15.00 uur

Theepauze

15.30 uur

Composiet constructies

Mr. Colin J. KirkJand OBE FEng. FICE
The lecture will discuss the design and manufacture of the precast concrete
Iinings used in the construction of the ChannelTunnel.The nature of the fire and
the damage whlch it caused to the Iinlng will be described. followed by details
of the remedial work carried out, and any lessons to be learned from this experience so far as concrete tunnel Iinings are concerned.

Nieuwe ontwikkelingen
dr. A. Hurkmans, Hoogovens Ijmuiden, voorzitter
en betontechnologie'

CURlCOB-commissie

'Lining

Eén van de projecten van het COB richt zich op het ontwikkelen van staal en
staalbeton liningconstructies voor ondergrondse bouwmethoden. De spreker
gaat in op toepassingsmogelijkheden, ontwerp- en uitvoeringsaspecten.
16.00 uur

Hoogwaardig vezelbeton
Prof4r.ir.J.C Walroven,TU Delft, Faculteit der Civiele Techniek
Tunnelbouw in slappe grond is een relatief nieuwe techniek. Enerzijds is men
gebaat bij een hoge bouwsnelheid, anderzijds moet het gebruikte materiaal ductiel zijn om een gunstig gedrag bij optredende zettingsverschillen te krijgen en
voldoende herverdelingscapaciteit bij het inleiden van geconcentreerde krachten.
Hier ligt een kans voor een nieuw materiaal als hoogwaardig vezelbeton. Over
dit materiaal is nog weinig bekend, reden waarom hiernaar momenteel aan de
TU Delft een onderzoek loopt. Het onderzoek richt zich op het gedrag van
beton uit de hogere sterkteklassen, versterkt met normale vezels en bijzondere vezels, met een hoog koolstofgehalte. Een interessant perspectief is ook de
toepassing van 'vezelcocktails', zoals staalvezels in combinatie met polypropyleenvezels. Hierbij zou het brandgedrag gunstig kunnen worden beïnvloed.
In de voordracht wordt een overzicht gegeven van de resultaten van het onderzoek tot nu toe, en worden mogelijkheden voor de toekomst geschetst.

16.30 uur

Discussie

17.00 uur

Aperitief

18.00 uur

Einde bijeenkomst

STUDIEMIDDAG

BETON IN HET ONDERGRONDS

BOUWEN

Wanneer en waar

donderdag 2 oktober
Congrescentrum De Reehorst Ede

Aanvang en duur

van 9.00 tot 18.00 uur

Kosten
(incl. 17,5% btw)

f
f

375,- voor leden Betonvereniging en COB
425,- voor overige belangstellenden

BETON IN HET

ONDERGRONDS BOUWEN

donderdag 2 oktober 1997
Congrescentrum De Reehorst te Ede

georganiseerd door:
Betonvereniging
Centrum Ondergronds Bouwen

VOORWOORD

De aandacht voor ondergronds bouwen neemt toe. Enerzijds omdat het ruimtegebrek

in

ons land zich steeds meer doet gelden, anderzijds omdat het behoud van landschap en
natuur hoog op onze agenda staat. Ondergronds bouwen opent nieuwe mogelijkheden.
Ondergronds bouwen in stedelijke gebieden betekent: het beschikbare grondoppervlak
twee keer of zelfs vaker gebruiken. Ondergronds bouwen kan ook betekenen: in stand
houden van gebieden waar we zuinig op zijn.
Reizen en parkeren onder de grond vinden we heel normaal. Ook van ondergronds
winkelen en inkopen doen kijken we niet vreemd meer op. Misschien duurt het niet
lang meer of ook wonen en werken gaan ondergronds.
Bouwen onder de grond gaat echter wel gepaard met specifieke problemen. Tijdens de
ontwerpfase: hoe maken we optimaal gebruik van de materiaaleigenschappen;

hoe

gedraagt de bodem zich; welke invloed heeft de bestaande omgeving op het ontwerp?
Tijdens de uitvoering: welke uitvoeringsmethodiek
gesloten zijn; hoe zit het met het grondwater;

kiezen we; moet de bouwput open of

waar laten we de uitkomende grond?

Tijdens het gebruik: hoe gaan we om met veiligheid en duurzaamheid?
Omdat beton ook in het ondergronds bouwen het meest toegepaste bouwmateriaal
heeft de Betonvereniging,

is,

in samenwerking met het Centrum Ondergronds Bouwen, op

donderdag 2 oktober een studiedag georganiseerd

over de toepassingsmogelijkheden

van

beton in ondergronds bouwen. De thema's waren: tunnels, diepwanden, duurzaamheid,
veiligheid, nieuwe ontwikkelingen.
In deze speciale uitgave vindt u de lezingen van alle sprekers tijdens deze studiedag.

Gouda, 2 oktober 1997
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ONTWERP, UITVOERING EN PROEVEN BETONNEN TUNNELMAJ.~TEL
ir. J.L. van der Put
afdeling Tunnelbouw Bouwdienst Rijkswaterstaat
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DE TWEEDE HEINENOORDTlJNNEL
ONTWERP, lJITVOERING EN PROEVEN BETONNEN TUNNELMANTEL
ir. J.L. van der Put
Inleiding
Ten gevolge van de toegenomen verkeersdrukte op de A29 is er besloten een tunnel
naast de bestaande Heinenoordtunnel aan te leggen. Door deze 2e-Heinenoordtunnel
(THT) zal in de toekomst het langzaamverkeer. fietsers, voetgangers en
landbouwwerktuigen worden geleid.
Oorspronkelijk zou de tunnel worden uitgevoerd als zinktunnel echter de minister heeft
het project aangewezen als praktijkproject. Dit houdt in dat de tunnel wordt uitgevoerd
met de boortechniek.
De presentatie gaat in op de aspecten tav de tunnelmantel. De boortechniek zelf wordt
niet besproken. Er wordt vanuit gegaan dat men hiermee bekend is.

Algemeen
De tunnel bestaat uit 2 geboorde tunnelbuizen met een diameter van 8,3 meter. Tussen
de buizen is geen dwarsverbinding voorzien. De landbouwvoertuigen verlaten de tunnel
per toerit , de fietsers en voetgangers per lift of roltrap.
De toeritten zijn uitgevoerd met damwanden, trekpalen en onderwaterbeton. De
diepteligging van tunnel is overal minimaal 1 maal de diameter. De diepteligging wordt
bepaald door een aantal eisen namelijk:
de opdrijfeis: de tunnel mag niet opdrijven tgv de opwaartse waterdruk
de opbreekeis: bij vervorming van de tunnel als een staande ovaal mag de grond boven
de tunnel niet als een wig eruit worden gedrukt.
uitvoeringseis: het graaffront dient stabiel te zijn tijdens het boorproces. Hiervoor is
een zekere dekking op de tunnel nodig.

Ontwerpaspecten betonnen tunnelmantel
Gezien de geringe tijd worden in de presentatie slechts enkele aspecten toegelicht.
Nadere informatie staat in het rapport dat is uitgebracht door de Afdeling Tunnelbouw
van de Rouwdienst Rijkswaterstaat met daarin de samenvattingen van de
ontwerpberekeningen van het geboorde gedeelte van de THT. Dit rapport is bij het
COR verkrijgbaar.
De belastingen op de tunnel bestaan uit belastingcombinaties van grond, water,
verkeerslast in tunnel, gezonken schip op de rivierbodem, beperkte afgraving boven
tunnel en segmenthandling tijdens de uitvoering.
Door de relatief grote waterbelasting. beperkte asymetrische belasting en geringe
verkeerslast in de tunnel is het maatgevende belastingsgeval voor de THT gunstig. Dit
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heeft o.a. geresulteerd in een tunnelmanteldikte van slechts 35 cm.
De betonnen tunnelmantel is opgebouwd uit ringen van 1,5 meter breedte. Een ring
bestaat uit 7 segmentstenen en een sluitsteen. De ringen worden in halfsteensverband
gelegd en onderling gekoppeld door 2 nokken per segment.
De segmentsteendikte wordt bepaald door:
a de belasting in gebruiks- en uitvoeringsfase. Met name:
* asymmetrische belastingen in de verschillende levensf asen van de tunnel
* de belastingen tgv de segmenthandeling tijdens de bouwfase
b de ruimte ten behoeve van de detaillering van de dwarskrachtoverdracht,
rubberprofiel, dekking etc.
c een kóstenoptimalisatie.
Het aantalsegmentstenen in een tunnelring wordt bepaald door:
a de statische berekening: indien de koppelkrachten in het mechanicamodel te groot
worden moeten er meer koppelstaven worden toegepast. Het aantal koppelstaven
per s~gment is beperkt zodat deze berekening bepalend kan zijn voor het aantal
segmenten in een ring;
b flexibiliteit tijdens uitvoering.
c eenkostenbeschouwing: de relatie met uitvoeringsaspecten zoals transporthandelingeOtijdens uitvoering ed;
d de uitvoering: handelbaarheid van een segment.
Om het alignement te kunnen volgen zijn de betonnen tunnelringen taps uitgevoerd. Er
is gekozen om 2 verschillende tapse ringen toe te passen waardoor het mogelijk is de
sluitsteen in de tunnnelkruin te houden in het gehele boortrace
De waterdichtheid van de tunnel wordt verkregen door een rubberprofiel langs de
omtrek van ieder segment. Door het plaatsen van de ringen in halfsteensverband wordt
voorkomen dat de voegen van aanliggende ringen in elkaars verlengde liggen.
Aan de maatvastheid van de segmenten zijn de hoogst haalbare toleranties gesteld. De
redenen hiervan zijn:
de waterdichtheid van de tunnel: de waterdichtingsprofielen dienen op de juiste wijze te
worden belast. Onjuiste belasting kan leiden tot betonschadeen lekkage.
voorkomen van spanningsconcentraties tijdens het.boren: de vijzelkrachten waarmee de
bOOrmachinezich afzet tegen de tunnelmantel tijdens boren kunnen
spanningsconcentraties veroorzaken.
I. voorkomen van spanningsconcentraties tijdens de ringmontage van de betonnen
tunnelmantel. In de langsvoegen komt beton op beton. Deze vlakken dienen
nauwkeurig op elkaar aan te sluiten. De interactie tussen de ringen geschied dmv
nok en sparing die goed in elkaar moeten passen.
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Proeven
Vanwege het feit dat de THT een praktijkproject

is worden er verschillende proeven

uitgevoerd. Op verschillende gebieden worden er metingen verricht namelijk in de
ondergrond, tunnelboormachine

en 2 ringen van de betonnen tunnelmantel.

Momenteel zijn deze metingen nog in volle gang.
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SEGMENTENPRODUCTIE

TWEEDE HElNENOORDTlJNNEL

ir. M. W.A.M. van Halderen
Schokindustrie Strukton Segmenten v.o. f
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SEGMENTENPRODUCTIE
M.W.A.M.

TWEEDE

van Halderen (Schokindustrie

HEINENOORDTm.-rm:L
Strukton Segmenten vof)

Inleiding
Mijn naam is Mark van Halderen, en ik ben Hoofd van de kwaliteitscontrole

van

Schokindustrie Strukton Segmenten v.o.f., ook wel SSS genaamd. SSS is een
samenwerkingsverband

tussen Schokindustrie te Zwijndrecht en Strukton Prefab Beton

uit Maarssen. Deze bedrijven hebben hun krachten gebundeld om voor de Nederlandse
markt geprefabriceerde

tunnelsegmenten

te produceren. Momenteel produceert SSS de

segmenten voor de Tweede Heinenoordtunnel.

Segmenten
De tweede Heinenoordtunnel

zal gaan bestaan uit 2 buizen met een lengte van elk 950

meter. De inwendige diameter van een tunnelbuis bedraagt 7,6 meter en de wanddikte
is 350 mmo De tunnelwand wordt opgebouwd uit ringen. In totaal zijn voor dit project
1266 ringen benodigd. Daar elke ring uit 8 segmenten bestaat komt dit neer op 10.128
segmenten.
Het alignement van de tweede Heinenoordtunnel

is zowel in horizontale als in verticale

richting gebogen. De bogen in de tunnel kunnen niet met rechte ringen, met een
constante breedte, worden gemaakt. Hiervoor heeft men zogenaamde 'conische ringen'
nodig. Deze ringen hebben een verlopende breedte. De gemiddelde breedte van een
ring bedraagt 1500 mm, en het verloop is 50 mmo Hiermee kunnen bochten
gerealiseerd worden tot een straal van 250 meter.
Voor de Heinenoordtunnel

is gekozen om met 2 type ringen te bouwen, zogenaamde

'linkse' en 'rechtse' ringen. De ringen hebben een smalle en een brede zijde. Door
achtereenvolgens

de smalle zijde van het zelfde type ringen tegen elkaar te plaatsen

wordt een bocht naar links of naar rechts gemaakt. Door de ringen ten opzichte van
elkaar te draaien kunnen in alle richtingen bochten worden gemaakt.
Ogenschijnlijk lijken de linkse en rechtse ringen symmetrisch.

Dat deze ringen voor wat

betreft de segmenten niet symmetrisch zijn heeft te maken met de positie van de
sluitsteen. Die zit bij beide type ringen bovenin de ring. Bij het bouwen van de ring in
de staart van de boormachine heeft men bij voorkeur de sluitsteen in het "noordelijk
halfrond" van de ring.
Elke ring is opgebouwd uit 8 segmenten. Daar er 2 verschillende ringen zijn, zijn er 16
geometrisch verschillende segmenten die onderling niet uitwisselbaar zijn.
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De segmenten in een ring kunnen worden ingedeeld in 3 typen;
5 'gewone' segmenten met een min of meer rechthoekige plattegrond;
2 aansluitstenen met een parallellogram-vormige plattegrond;
1 sluitsteen of key-stone met een wigvorm.

Detaillering segmenten
Een segment is een gebogen betonplaat. De buitenzijde van de plaat is glad afgewerkt.
In de binnenzijde zijn inkassingen gemaakt voor boutverbindingen, en sparingen om de
ereetor (vacuümapparaat) in de boormachine op het segment te kunnen positioneren. In
verband met montage verbindingen, krachtsoverdracht en waterafdichting tussen de
segmenten, zijn deze in de zijkanten voorzien van detailleringen

Groef waterafdichting
Voor de waterafdichting van de tunnel wordt rond elk segment een eindloos
rubberprofiel aangebracht. Dit profiel wordt aangebracht ineen rondom het segment
lopende groef. De groef heeft een diepte van 8 millimeter en een breedte van 33
millimeter.

Boutverbinding
De boormachine zet zich met 14 vijzelparen af tegen de tunnelwand. Om een segment
te kunnen plaatsen trekt de boormachine 3 vijzelparen terug. Daarbij wordt dus de druk
van het voorliggende segment afgehaald. Om te zorgen dat het segment niet verplaatst
en het rubberprofiel tussen de segmenten ingedrukt blijft, worden de segmenten
onderling verbonden. De segmenten in een ring, maar ook de ringen onderling worden
met boutverbindingen tijdelijk aan elkaar bevestigd. Zo'n verbinding bestaat uit een
stalen bout die vanuit een uitsparing in de binnenzijde van een segment in een kunststof
schroefhuls in het aanliggende segment wordt geschroefd.
De bouten worden weer verwijderd als de laatste volgwagen van de boormachinegepasseerd is, dit is ongeveer 50 m achter de boorkop.

Drukvlakken
In de voegen tussen de segmenten worden de ring- en vijzelkrachten overgedragen.
Indien de segmenten in de voegen over de volledige dikte contact met elkaar zouden
maken, zouden de randen belast kunnen worden en daardoor kunnen afspringen. Om dit
te voorkomen zijn er in dikterichting gecentreerd 4 tot 6 millimeter dikke drukvlakken
in de zijkanten van de segmenten gedetailleerd.
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Dwarskrachtverbinding
De tunnel wordt gebouwd in een relatief slappe bodem. Daar de tunnelbuis wordt
gebouwd uit ringen, zouden deze ten opzichte van elkaar kunnen verschuiven of
vervormen.

Om te zorgen dat de ringen elkaar onderling steunen, zijn de ringen in de

ringvoeg voorzien van dwarskrachtverbindingen.

Deze verbinding bestaat uit een

betonnen nok aan het ene segment en een uitsparing in het andere segment. Met
uitzondering van de sluitsteen heeft elk segment aan de ene langszijde 2 nokken en aan
de andere langszijde 2 uitsparingen.
dwarskrachtverbindingen

In een ringvoeg worden zo 14

gevormd.

Toleranties op de maatvoering
In de civiele bouw worden betonconstructies

over het algemeen gebouwd met

toleranties van 5 of 10 millimeter. De prefab industrie is gewend aan maatvoering in
millimeters.

Voor de segmenten echter worden toleranties geëist in tienden van

millimeters.

Dit zijn toleranties waarmee normaal gesproken alleen in de

werktuigbouwkunde

wordt gewerkt. Voor betonelementen

met een massa van 4700 kg

lijkt het een schier onhaalbare eis.
Enkele toleranties die aan de segmenten gesteld worden:

± 2 mm
Breedtematen ± 0,5 mm
Diktematen

Hoekafwijking zijvlakken

±

De zeer hoge maattoleranties

0,25 mm
worden geëist in verband met de waterafdichting

tunnel en om lokale spanningsconcentraties

van de

in de contactvlakken tussen de segmenten te

voorkomen. In de langsvoegen, in de lengterichting van de tunnel, sluiten de segmenten
'koud' op elkaar. Bij grotere maatafwijkingen

zou tijdens de montage schade aan de

segmenten kunnen optreden.
De waterdichtheid van de voegen in de tunnelwand wordt verzorgd door een eindloos
rubberprofiel dat om elk segment wordt aangebracht. Bij het plaatsen van de segmenten
worden de rubberprofielen

ingedrukt en worden de voegen tussen de segmenten

waterdicht afgesloten. Om nu bij een cumulatie van diverse maatafwijkingen
segmenten en plaatsingstoleranties

aan de

in de tunnelring toch een waterdichte wand te kunnen

bouwen, worden aan de segmenten zeer hoge maatvoeringseisen

Beton in het ondergronds bouwen - 2 oktober 1997
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Wapening
De segmenten worden gewapend met volledig geprefabriceerde
wapeningskooien.

zachtstalen

De redenen waarom met prefab wapening wordt gewerkt mogen

duidelijk zijn:
de wapeningskooien

hebben hanteerbare afmetingen en gewichtea.,

het zijn grote series van dezelfde kooien;
en er wordt een hoge maatvastheid geëist;
Zo'n wapeningskooi is opgebouwd uit een orthogonaal boven- en ondernet (0 8). In de
randen zijn extra staven

(0

10 en

0

12) aangebracht in verband met belastingen in het

vlak van de segmenten die buigende momenten kunnen veroorzaken,

Om de

splijtkrachten ten gevolge van de vijzeldruk en eventuele andere lokale belastingen op te
kunnen nemen zijn in de randzones een groot aantal beugels (08) opgenomen.
Om de wapeningskooi een hoge vormvastheid
Het wapeningspercentage
HWL.

te geven zijn alle verbindingen gelast.

bedraagt ongeveer 100 kg/m'. De staalkwaliteit is FeB 500

De dekking op de wapening bedraagt in het binnen- en buitenvlak van het segment 35

mmo
Op het gebied van wapenen van tunnelsegmenten

is een nieuwe ontwikkeling gaande.

Al enige tijd wordt onder de vlag van het COB onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheden van staalvezelbeton voor segmenten. Onderzocht wordt het
materiaalgedrag

van staalvezelbeton en de invloed daarvan op het ontwerp van

boortunnels .
ProfessorWalraven
onderzoeken

zal in zijn bijdrage later op deze dag nader ingaan op het lopende

de mogelijkheden van staalvezelbeton.

Momenteel wordt zelfs nagegaan of aan het eind van de tweede tunnelbuis van de
Heinenoordtunnel

eÇ aantal, volledig in staalvezelbeton uitgevoerde,

ringen kunnen

worden ingebouwd.

Betomneagsel
In het bestek voor de Heinenoordtunnel
voorgeschreven

staat voor het beton een sterkteklasse B45

en een milieuklasse 5b. Daarbij moeten de segmenten een

duurzaamheid hebben van 100 jaar.
De voorgeschreven

sterkteklasse is voor een 'prefah'-mengsel

geen enkel probleem.

Uitgangspunt bij het ontwerp van het mengsel was het realiseren van voldoende
ontkistingssterkte

zonder additionele verwarming.

wordt na een dag een kubusdruksterkte

Met het hier toegepaste betonmengsel

gehaald van minimaal 25 Nzmm'. Na 28 dagen

wordt een sterkte bereikt van ruim B65.
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Na een geschiktheidsonderzoek

en in overleg met de Bouwdienst is besloten een

mengsel van 75 % Hoogoven C en 25 % Portland C cement toe te passen. Het
hoogovencement

zorgt ervoor dat het beton een dichtere structuur heeft waardoor het

beter bestand is tegen aantasting door eventuele dooizouten.
.Het betonmengsel is vanzelfsprekend

ook getoetst aan de CDR-Aanbeveling

38, inzake

de Alkali Silica Reactie. Aan deze eisen is voldaan door 'veilig' toeslagmateriaal

te

gebruiken.
Naast duurzaamheid en sterkte-ontwikkeling

is voor de productie de verwerkbaarheid

van het mengsel een belangrijke eigenschap. Het mengsel moet snel en makkelijk te
storten en te verdichten zijn. Daarnaast moet het voldoende stabiliteit bezitten om kort
na het stortstation de bovenkleppen van de mal open te kunnen zetten. Het verse beton
moet dan in de gewenste bolling blijven staan. Ook het afwerken moet vlot en soepel
gaan.
Om aan de bovenstaande eisen te voldoen is het volgende mengsel ontworpen:
350 kg/m3 cement
1900 kg/m3 toeslagmateriaal
wcf < 0,45
superplastificeerder

voor voldoende verwerkbaarheid

Mallen
De segmenten worden geproduceerd
zijn gemaakt door een gerenommeerde

in zeer hoogwaardige stalen mallen. De mallen
franse leverancier. Voor het Heinenoordproject

heeft SSS 32 mallen aangeschaft. Voor elk segment (16 geometrisch verschillende)

zijn

er dus 2 mallen.
In de opbouw van een mal zijn 3 delen te onderscheiden;
scharnierende zijschotten en bovenkleppen.
stijfheid om vervormingen

een stijve onderbouw,

De onderbouw geeft de mal voldoende

tijdens het verrijden van de mal te voorkomen.

De segmenten worden gestort met de bolle zijde naar boven. Om tijdens het storten dit
bolle vlak te kunnen vormen wordt de bovenzijde van de mal afgedekt met kleppen. De
kleppen zijn scharnierend aan de kopzijden van de mal bevestigd. Tussen de kleppen zit
een stortopening van 800 mmo Na het storten gaan de kleppen open om de bovenzijde
van het segment glad af te kunnen werken.
Om de gebogen geprofileerde zij schotten van de mallen nauwkeurig te kunnen draaien
zijn draaibanken benodigd met eenzelfde diameter als de tunnel. Op een diameter van
ruim 8 meter bedraagt de nauwkeurigheid

enkele tienden van een millimeter.

Van

draaibanken met dergelijke afmetingen zijn er maar enkele in Europa te vinden, onder
andere in Frankrijk.

Beton in het ondergronds bouwen - 2 oktober 1997
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Voor het verdichten van het beton zijn onder elke mal trilmotoren bevestigd. De
trilmotoren worden aangedreven met perslucht.
Om bij langdurig gebruik voortdurend de hoge maattoleranties

te kunnen realiseren

hebben de mallen een hoge sterkte (vermoeiing) en stijfheid (vervormingen).

Met name

tijdens het storten en verdichten van een segment wordt de mal zwaar belast. Elke.mal
wordt gedurende het project zo'n 50 uur intensief belast met trillingsenergie,

Opzet productielijn
Voor de productie van de segmenten voor dit project is in een bestaande hal een nieuwe
productielijn opgezet. De segmenten worden geproduceerd op een carrouselsysteem.

Dit

betekent dat de bewerkingen op een vaste plaats blijven en dat de mallen verplaatsen.
Op de productielijn staan 32 mallen opgesteld. Elke dag gaat de carrousel één maal
rond. Dit betekent een productie van 32 segmenten per dag.
Aan de segmenten en mallen vinden de volgende bewerkingen plaats:
positie 1:
segment ontkisten;
positie 2:

mal schoonmaken;

positie 3:

mal inoliën:

positie 4:

maatvoering mal controleren;

positie 5:

wapening en in te storten onderdelen inbrengen;

positie 6:

dit is een controlestation;

positie 7:

mal volstorten en verdichten;

positie 8 tlm 10: bovenzijde segment afwerken;
op de groene lijnen worden de segmenten nabehandelden

staan ze te verharden.

De segmenten worden met de bolle zijde naar boven gestort. De opdrachtgever

wil de

segmenten in verband met handeling in de boormachine echter met de holle zijde naar
boven aangevoerd krijgen. Daarom worden de segmenten direct na het entkisten
gekanteld.
Nadat de segmenten gekanteld zijn, wordt de groef voor het afdiehtingsprofiel

nog

nabewerkt. Dat wil zeggen dat eventuele luchtbelletjes worden dichtgezet ...Hierna.wordt
het rubberprofiel om het segment gelijmd.

Opslag en transport
Om de verse segmenten te beschermen tegen weersinvloeden

worden ze nog 2 dagen

binnen in tussenopslag gehouden. Daarna gaan ze per spoor naar buiten naar het
opslagveld .
Gedurende de productie en tijdens de opslag worden de segmenten van een ring die op
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één dag zijn geproduceerd bij elkaar gehouden. De segmenten van een ring worden op
één opslagpositie 8-hoog opgestapeld.
Als de opdrachtgever een ring afroept wordt met een vrachtauto een complete ring (32
ton) afgevoerd.
Het boren verloopt over het algemeen sneller dan het produceren van segmenten.
Gemiddeld kan de tunnelboormachine
echter 4 ringen geproduceerd.

zo'n 7 ringen per dag boren. Per dag worden er

Om toch de boormachine bij te kunnen houden is een

grote voorraad ringen benodigd. SSS is daarom medio 1996 gestart met de
segmentenproductie.

Het daadwerkelijk boren van de tunnel is begin dit voorjaar

gestart.

Kwaliteitsbeheersing
Voor aanvang van dit project had SSS geen ervaring met het produceren van prefab
segmenten met een dergelijk hoge graad van nauwkeurigheid.
zijn de gestelde maattoleranties

Voor 'berorr-begrippen

zeer hoog.

Om de toleranties op de maatvoering te bewaken is een uitgebreid controlesysteem
opgezet. Elke produktiedag worden enkele mallen en segmenten op maatvoering
gecontroleerd.

De meetgegevens worden daarna statistisch verwerkt. De productie is nu

ruim driekwart gevorderd, en uit de meetgegevens blijkt dat de zeer hoge toleranties
wel te realiseren zijn.
Uitgangspunt bij het produceren van dit soort segmenten is het gebruik van
hoogwaardige mallen. De kwaliteit van de mallen bepaalt of de toleranties wel of niet
gehaald kunnen worden. Daarnaast zijn echter ook de proces- en kwaliteitsbeheersing
van doorslaggevend

belang.

Het storten van beton is over het algemeen geen fijnzinnige arbeid. Om de voor de
tunnelsegmenten

geëiste hoge toleranties te kunnen realiseren moeten alle betrokken

medewerkers voortdurend op een hoog niveau presteren. Het personeel moet daartoe
gemotiveerd en goed opgeleid zijn. Om dit te bereiken heeft SSS een intern
opleidingsprogramma

opgezet.

Daar het hier een serie-productie betreft moet het proces en elke werkplek optimaal
worden georganiseerd.

Hiermee wordt het uiteindelijke resultaat positief beïnvloed.

Om de productie te beheersen en te controleren is gebruik gemaakt een ISO-9001
kwaliteitssysteem.
productcertificaat

Daarnaast is ook het door de opdrachtgever

vereiste KOMO-

gehaald.

Beton in het ondergronds bouwen - 2 oktober 1997
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Ervaringen
Bij aanvang van dit project had SSS geen ervaring met het meten van deze zeer hoge
maatnauwkeurigheden.

De in het buitenland gehanteerde meetmethode waren niet

eenduidig.
De mallenleverancier

stelde dat 1 x per 3 maanden de mallen meten voldoende zou

zijn, en datals de mal goed is ook het segment goed is.
In Denemarken, bij de Störebelttunnel,
geautomatiseerde

meetopstelling

werd 5 % van de segmenten in een kostbare

gemeten. De resultaten van deze metingen bleken

overigens niet altijd even bruikbaar en betrouwbaar.
SSS heeft een tussenweg gezocht in de maatvoeringscontrole.
hoogwaardig handmeetgereedschap
gecontroleerd.

Met behulp van

worden elke dag 2 mallen en 2 segmenten

Soms moeten mallen bijgesteld worden om binnen de toleranties te

blijven.
Uit de statistische verwerking blijkt dat de zeer scherpe toleranties wel gerealiseerd
worden. Eêhter niet ruim. Een verdere aanscherping van de toleranties is niet
realistisch.
Ik heb u de detaillering van de segmenten laten zien. Aan de segmenten komen enkele
kwetsbare details voor die voortdurend aandacht vragen in het productieproces.

Het

meest kwetsbare onderdeel is de buitenrand groef. Dit is een ongewapende betonnen
randje van27 mmo Als dit randje, wat tot doel heeft het rubberprofiel

op z'n plaats te

houden, wordt gestoten leidt dit vaak tot schade. Dit kan zowel gebeuren tijdens de
productie,als

tijdens de opslag en transport als ook bij handeling op de bouwplaats en

in de boormachine.
Om het product minder kwetsbaar te maken zou het ontwerp opeen aantal details
aangepast moeten worden. Wellicht kan de segmentproducent

hierin nuttige ervaring

inbrengen.
Met dit eerste praktijkproject

heeft SSS veel kennis en ervaring opgedaan voor wat

betreft de productie, procesbeheersing,
de segmeraenproductie.

kwaliteitscontrole

De opdrachtgever,

en logistieke afhandeling van

de Tunnel Combinatie Heinenoord,

is zeer

tevreden over de kwaliteit van de segmenten. Met de segmenten wordt een fraaie tunnel
gebouwd .•Het resultaat mag gezien worden.
De opgedane kennis en ervaring staan er garant 'Voor dat ook vervolgprojecten
succesvolzullen
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ing. J.R. Jonker
NS Railinfrabeheer,

ir

managementbureau

Betuweroute
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BETUWEROUTE, BOORTUNNEL SOPIDA
Diepwanden in start- en ontvangstschacht
ing. J.H. Jonker (NS Railinfrabeheer,
ir. W.D.A. van

't

managementgroep

Betuweroute)

Zelfde (De Weger architecten- en ingenieursbureau

BV)

Inleiding
In deze lezing zal eerst nadere informatie worden gegeven over de Betuweroute en
kunstwerk Sophia. Daarna zal de aandacht worden gericht op de diepwanden die voor
de diepe bouwputten van kunstwerk Sophia worden toegepast. Speciale aandacht zal
uitgaan naar de afwegingen die hebben geleid tot de keuze voor het toepassen van
diepwanden.

Betuweroute
De Betuweroute is een nieuw aan te
leggen spoorlijn speciaal voor het
goederenvervoer.
westverbinding

FIG.Z

Deze oostloopt van de

Maasvlakte naar Zevenaar. De
Betuweroute is onderverdeeld in de
Havenspoorlijn,

van de Maasvlakte

tot Kijfhoek. en de AIS-lijn van
Kijfhoek tot Zevenaar. De spoorlijn
is over een lengte van ca. 95 km
gebundeld met de AIS. De totale
lengte van de Betuweroute bedraagt
circa 160 km.

Kunstwerk Sophia
Het tracé van de Betuweroute bevat
ca. 150 kunstwerken.

Het langste

en daarmee het meest omvattende
kunstwerk is het zogenaamde Kunstwerk Sophia, met een totale lengte van ca. 7,5 km.
In opdracht van NS Railinfrabeheer,

Managementgroep

Betuweroute, heeft Grontmij -

De Weger VoF een definitief ontwerp opgesteld met betrekking tot een
boortunneloplossing
ingenieursbureau

voor Kunstwerk Sophia. Daarna is samen met het Duitse

IMM een prestatiebestek

opgesteld. Diverse aannemerscombinaties

hebben de gelegenheid gehad om daar op in te schrijven. De aanbestedingsprocedure
loopt momenteel nog.
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Het Kunstwerk start ten oosten
van emplacement Kijfhoek in de
gemeente Zwijndrecht,

kruist de

Al6 en de rivieren De Rietbaan
en De Noord met de ertussen
gelegen Sophiapolder. Het
Kunstwerkgaat

verder door

Polder hetNieuwland,

kruist de

AIS en inde gemeente
Papendrecht,

kunstwerk SOPHIA overzicht

voorbij de N214,

sluit het Kunstwerk Sophia aan
op de aardebaan van de Betuweroute.
Het hart van het Kunstwerk bestaat uit een geboorde tunnel van ruim 4 km, bestaande
uit twee gescheiden tunnelbuizen.

De boortunnel heeft een inwendige diameter van ca.

8,5 meter. De boortunnel is daarmee geschikt om in de toekomst gebruikt te worden
voor "double stack "containervervoer.

De tunnel wordt van de oostelijke naar de weste-

lijke richting geboord. De startschacht (schacht oost) van de boortunnelligt

ten oosten

van de AIS.

~
"

lg

Het verticale tracé van het
j

i

i

~ i~

]
z

~~

"

~-

Kunstwerk Sophia ter weerszijden van de geboorde tunnel bestaat uit twee horizontale delen
met een BS-niveau (BS = bovenkant spoor) van ca. NAP -7

kunstwerk SOPHIA verticaal trace

m. Het geboorde deel van het
Kunstwerk Sophia loopt over ca.
3,5 km min of meer horizontaal
op een niveau van NAP -25 m.
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Dimensies start- en ontvangstschacht
FIGS

De overgang van de geboorde tunnel naar
de start- en ontvangstschacht

ligt op een

BS-niveau van NAP -15.75 m.
De afmetingen van de schachten worden
voornamelijk bepaald door eisen uit de
bouwfase. waaronder het plaatsen en het
vertrek van de Tunnelboormachine
(TBM). E.e.a heeft geleid tot een lengte
van de schachten van 60 m en een
maximale inwendige breedte van ca. 26
m. Het vloerniveau waarop de TBM komt

LENtiTfPR,Of[!

myre

ZWOMl

te staan is ca. NAP -19 m.
Na de booractiviteiten
van de ontvangst-en

worden ter plaatse
vertrekschacht

bovenaanzicht en langsdoorsnede schacht

toegangen, schuiven als noodwaterkering.
ventilatieopeningen

en de tunneltechnische

installaties ondergebracht.

Geologische condities schachten
Schacht oost
De geologische opbouw ter plaatse van schacht oost is
karakteristiek voor de omgeving, uitgezonderd de verstoringen ter plaatse van de rivier de Noord. Vanaf
het maaiveld (NAP -1,5) tot ca. NAP -12 wordt een
slap holoceen pakket aangetroffen, bestaande uit
veenlagen en veenhoudende klei.
Van NAP -12 m tot NAP -27 m wordt pleistoceen
zand aangetroffen met hoge sondeerwaarden.

Deze

zandlaag is voor de geboorde tunnel de meest aantrekkelijke laag om in te boren. Van NAP -27 m tot
NAP -36 m zijn kleilagen met een hoog volumegewicht (20 kN/m3) aangetroffen. Deze laag staat bekend als de laag van Kedichem. Onder de laag van
Kedichem wordt draagkrachtig

zand aangetroffen.

Schacht west
De geologische opbouw ter plaatse van schacht oost geldt in grote lijnen ook voor
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schacht west. Op het diepste punt van de schacht west
is de dikte van de laag van Kedichem echter slechts
ca. 1,5 m. De onderzijde van de afsluitende laag ligt
aan de westzijde ca. 4 m hoger dan aan de oostzijde.
Op een diepte van ca. NAP -44 m tot NAP -50 m is
bij schacht west nog een afsluitende laag aanwezig.

Grondwater
De stijghoogte in het eerste en tweede watervoerend
pakket is bepaald door middel van een geohydrologische analyse waarbij overschrijdingsfrequenties
zijn bepaald. Bij deze analyse is ook rekening gehouden met de variatie in de waterstanden op de rivier de Noord.
De stijghoogte in het eerste watervoerend pakket is NAP -0.9 m, met een overschrijdingsfrequentie

van 1 x per 10.000 jaar. Nabij de rivier kan deze stijghoogte aanmerke-

lijk hoger zijn. In de zandlaag onder de laag van Kedichem is de max. stijghoogte NAP
-0.8 m.

Alternatieve bouwmethoden schacht
Voor de keuze van de bouwmethode van schacht oost zijn in hoofdzaak een tweetal
alternatieven beschouwd. De eerste oplossing is een ontwerp met trekpalen. onderwaterbetonen

combiwanden.

Dit alternatief heeft de volgende kenmer-

flG.8

ken:

•

Ontgraving tot NAP -21 m; dit

eOUWPUToPlO$$ING

niveau wordt bepaald door het
vertrekniveau van de TBM (de
TBM vertrekt van de constructievloer).

•

Lange palen tot ca. NAP -50 m à
NAP -55 m.

•

Dure stalen palen met een groutsysteem of stalen profielen.

•

Gecompliceerde doorbraak van de
TBM.

De tweede oplossing is een gewichtsconstructie met de laag van Kedichem als
waterremmende

laag. Deze oplossing

heeft de volgende kenmerken:
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•
•
•
•

Ontgraving tot NAP -20 m (de TBM vertrekt vanaf het OW-beton.
Wanden van combiwand of diepwanden tot aan de onderzijde van de afsluitende
laag.
Binnen de afgesloten kuip is een spanningsbemaling aanwezig.
De wanden van de bouwput moeten beschikken over voldoende waterdichtheid.

FIG'

SOUWPUTOPlOSS1NG

ALS GEW;(HT$(ON5TRU(TIE

Een derde oplossing met een caissonontwerp is reeds in een vroeg stadium afgevallen, omdat het bouwen van een dergelijke zware constructie op slappe grondlagen dure en tijdrovende aanvullende
maatregelen vergt. Het caissonontwerp is
verder afgevallen omdat in dit geval pas
relatief laat met boren kan worden
begonnen.

Ontwerp schacht als gewiehtsconstructie

Verticale stabiliteit bouwput
De verticale stabiliteit van schacht oost in
de bouwfase is onderzocht voor de gehele
bouwput en voor de bodem van de bouwput. Tijdens de controle van de stabiliteit van
de bouwputbodem is gebleken dat onvoldoende evenwicht (eis: 1,05) ten opzichte van
de waterdruk van de diepe lagen aanwezig is. De netto resulterende waterdruk op het
onderwaterbeton is op het diepste punt van de schacht ca. 30 kN/m2. Daarbij komt dat
het OW-beton ook wordt belast door zweldruk uit de laag van Kedichem met een
grootte van ca. 30 kN/m2.
Indien de wanden van de bouwkuip worden uitgevoerd met diepwanden. dan is de overall veiligheid tegen opdrijven van de bouwput voldoende. Het gewicht van de diepwand
levert een belangrijke bijdrage in het verzekeren van het verticale evenwicht.
De verticale stabiliteit van de OWB-vloer is alleen verzekerd als er samenhang.aanwezig is tussen de bouwputwanden en de OWB-vloer. De sterkte van de OWB-evloermoet
voldoende zijn om een deel van de opwaartse waterdruk af te voeren naar de wanden.
Ondanks de hoge normaalkracht in de vloer, welke tevens een stempelfunctie vervult,
zal deze hoogstwaarschijnlijk scheuren als gevolg van de moeilijk in te schatten zweldruk. Alles overwegende is de voorkeur gegeven aan een gewapende OWB-vloer. Het
toepassen van een dergelijke gewapende OWB-vloer vergt tijdens de uitvoering wel
voldoende aandacht. Deze oplossing heeft een relatief grote vervormingscapaciteit en
behoudt daarbij een aantoonbare momentcapaciteit. Dit in tegenstelling tot een ongewapende OWB-vloer.
Om de bouwputbodem te stabiliseren is nog overwogen een spanningsbemaling in het
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tweede watervoerend pakket toe te
passen. De.lange duur van de bema-

FiG. 10

ling, met bijbehorende negatieve effecten maakt deze oplossing minder

B'OUWPUTOPlOSSING ALS ,GEWl(HTS(ONSTRl.KT\f

aantrekkelijk.
Bij schacht west is de afsluitende laag
van Kedichem minder dik. De
onderzijde ligt hoger zodat de
opwaartse waterdruk groter is. Om de
verticale stabiliteit te garanderen zijn
de diepwanden naar de dieper gelegen
laag doorgezet, zodat het mogelijk is
om binnerrde afgesloten put getrapt te
bemalen.
Oplossingen als dikker OW -beton
bieden weinig soelaas, omdat zand (21
kNJm3) wordt vervangen door beton
van (23 kNJm3). Wel technisch en
economisch aantrekkelijk is wellicht
het toepassen van grondvervanging

verticale stabiliteit bouwput

door ijzererts (30-35 kNJm3). Verder kan gedacht

worden aan staal vezel-OW -beton. Deze varianten zijn echter nog nauwelijks toegepast.

Waterdichtheid

wand

Voor het ontwerp van de schacht als gewîchtsconstructie
de bouwpat een bemaling wordt geïnstalleerd.

is het noodzakelijk dat binnen

Het debiet van de bemaling wordt

voornamelijk bepaald door waterdichtheid van wanden van de bouwput. Bij een grote
lekkage door het deel van de wanden dat zich onder het onderwaterbetonniveau
zijn gecompliceerde maatregelen met bijbehorende kosten noodzakelijk.

bevindt,

Daarbij komt

dat de bemaling van de bouwput in verband met het boorproces gedurende anderhalf à
twee jaar in stand moet worden gehouden.
Bij de combiwanden bestaat het gevaar dat de relatief lange tussenplanken uit het slot
lopen. Blijven de planken wel in het slot, dan is. de dichtheid van eenonbehandelde
voeg onvoldoende.
drukverschillen

Daarbij komt dat de afdichtende werking van voegafdichtingen

bij

van ca. 20 meter waterkolom twijfelachtig is.

Na uitvoering van lekberekeningen

is gebleken dat bij toepassing van combiwanden de

verlaging van de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket niet acceptabel is.
Diepwanden bieden in deze een veel grotere zekerheid, omdat de vereiste diepte met
veel grotere zekerheid kan worden bereikt. Er is geen sprake van uit het slot lopen,
zodat de kans op waterdichtheid

groter is. Verder is het in principe mogelijk om over

de volle lengte een voegprofiel aan te brengen, hoewel dit tijdens de uitvoering veel
aandacht vergt.
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Horizontale stabiliteit
Tijdens het vertrek van de TBM wordt een aanzienlijke afzetkracht gegenereerd.
De horizontale stabiliteit is door de uitstekende wrijvingseigenschappen

van de

diepwand verzekerd.

Doorbraak TBM
Bij een kopwand bestaande uit diepwanden is de doorbraak van de TBM naar het
dichtblok relatief eenvoudig te maken. Bij een combi wand zal relatief veel laswerk
moeten worden verricht.

Afweging alternatieven
Op grond van deze overwegingen is het toepassen van de diepwand als bouwkuipwand
bij een gewichtsconstruetie

technisch aantrekkelijk.

Combiwanden geven in dit geval

vanwege het ontbreken van voldoende gewicht problemen met de verticale stabiliteit.
Het verzekeren van de dichtheid van de wand zal kostbare extra maatregelen vergen.
In vergelijking met trekpalen-combiwand-onderwaterbeton
diepwanden ook economisch aantrekkelijk.
halen, omdat voor de gewichtsconstructie

is de oplossing met de

Verder zijn ook planningsvoordelen

te

geen palen hoeven te worden geheid.

Diepwanden in kunstwerk Sophia
Op grond van bovenstaande overwegingen

is gekozen voor een gewichtsconstructie

diepwanden als grond- en grondwaterkerende

met

elementen. Daarnaast hebben de

diepwanden ook voor de definitieve constructie een water- en grondkerende

functie. De

diepwanden worden afgewerkt met een brandwerende bekleding.

Bouwvolgorde
Tijdens de bouw wordt de volgende uitvoering voorgesteld:
•

aanbrengen bovenbelasting;

•

aanbrengen diepwanden;

•

enkele meters omgraven;

•

aanbrengen bovenstempel ;

•

ontgraven tot NAP -7 m;

•

aanbrengen betonstempel ;

•

in den natte omgraven;

•

plaatsen onderwaterbetonvloer;
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put droogzetten, bemalen onder OW-beton;
plaatsen en vertrek boor;
opbouw betonconstructie en afwerken.

De aanleg van de diepwanden in de slappe lagen met een hoge grondwaterstand vergt
speciale maatregelen. Om het terrein begaanbaar te maken en de bentoniet met ",
voldoende hoogte op te kunnen zetten, zal het maaiveld met zand moeten worden
opgehoogd. Om de sleufstabiliteit te verzekeren zullen door het aanbrengen van een
verticale drainage de eigenschappen van speciaal de veenlagen verbeteren. De stabiliteit
van de veenlagen is na consolidatie voldoende. Het is echter wel zo, dat door .de lage
stijfheid van de veenlagen lokaal gerekend moet worden op uitbuiken van de diepwandsleuf.

Waterdichtheid diepwand
De diepwand heeft zowel in de bouw als de permanente fase een waterkerende functie.
Door dedîepwand in de definitieve constructieve te integreren kan in dit geval een
economisehe oplossing verkregen worden. De waterdichtheid van de diepwand zal
echter voldoende moeten zijn, en mede daarom zijn in het ontwerp afdichtingsprofielen
toegepasLDe verbinding van de vloeren aan de diepwanden eist tijdens de uitvoering
veel aandacht. De oplossing met diepwanden dient verder zo te zijn afgewerkt, dat
wordt voldaan aan de functionele eis van een gladde wand. Dit stelt de nodige eisen aan
de uitvoering van de diepwanden.
De waterdichtheid van de oplossing met diepwanden zal naar verwachting minder zijn
dan de oplossing met constructief beton. De schachten bevatten verder geen representatieve, voor het publiek toegankelijke ruimtes. Daarnaast speelt mee dat de bouwkuip
gedurende een lange tijd in stand wordt gehouden. Lekkages zijn, rekening houdend
met seizoensinvloeden, te detecteren en te dichten.
In de eindfase zal de schacht door de diepe ligging een gelijkmatige temperatuur
kennen. Al deze overwegingen leiden tot een acceptatie van diepwanden als permanente
constructie. Natuurlijk zijn wel maatregelen getroffen, zodat in geval van lekkage het
water wordt afgevoerd zonder dat kabel- en leidinggoten vol water komen te staan.
Al deze overwegingen leiden in dit geval tot de acceptatie van diepwanden.

,.,'=,

De diepwanden zijn uitgerekend volgens de Nederlandse betonnormen. Het optredende
moment is va. 2500-3000 kNrn/m'. De wanden hebben een dikte van 1,2 m en in
verband met de uitvoeringsonzekerheden en de grote staafdiameters is voorzien in een
dekking van 100 mm.
Nadat de constructie van de schachten gereed is gekomen, wordt de constructie aangeaard. De bemaling wordt beëindigd. Het eigengewicht van de constructie en de
bovenbelasting maken voldoende evenwicht met de waterdruk in het eerste watervoerend pakket.
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Nadat de
constructie
gereedgekomen
is worden de
diepwanden
gesloopt tot
onder het
maaiveld. Het
normale polder-

Hei 13

peil kan zich

langsdoorsnede

weer opbouwen.

Slot
De gehele schacht zal na gereedkomen van het Kunstwerk Sophia onder de grond zijn
verdwenen. Boven de grond zal alleen een deel van de technische ruimten beschikbaar
zijn. De grootte van de gebouwen en het specifieke van vertrek en aankomst van de
TBM's heeft geleid tot een ontwikkeling van een landschapsplan.

Juist ter plaatse van

de schachten zijn grote sculpturen geprojecteerd.

Vormgevülg

schachtgebouw west me! grondsculptuur
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In het algemeen kan worden gesteld dat bij de realisatie van projecten in het kader van
ondergronds bouwen en bij toenemende diepte van bouwputten en constructies
diepwanden een belangrijke rol kunnen vervullen in verband met het grote gewicht en
de grote waterdichtheid.
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HET SOUTERRAIN

GROTE MARKTSTRAAT,

DEN HAAG

ir. J.H. Wendrich (SAT Engineering v.o.f.)

Inleiding
In maart 1996 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat persoonlijk het startsein
gegeven voor de uitvoering van het Souterrain Grote Marktstraat in Den Haag. Dit
tramtunnelproject

met een lengte van circa 1.250m vormt een onderdeel van de

ambitieuze vernieuwingsplannen

van de Gemeente Den Haag.

Onder de noemer 'Den Haag Nieuw Centrum' worden de komende jaren tot het jaar
2010 planmatig 400 grotere en kleinere projecten uitgevoerd om het centrum van de
stad zodanig op te waarderen dat voor een regio van circa 800.000 inwoners een
aantrekkelijk woon- en werkgebied ontstaat.
Een essentieel aspect in deze plannen is daarom een goede bereikbaarheid

van het

centrum vanuit de andere delen van de stad alsmede vanuit de regio. Naast voldoende
parkeer-gelegenheid

speelt snel en comfortabel openbaar vervoer daarbij een belangrijke

rol. Bij de nadere uitwerking van de hiermee samenhangende plannen bleken met name
de kruispunten Grote Marktstraat/Spui

en Jan Hendrikstraat/Grote

Markt een knelpunt

te vormen bij de afwikkeling van het toekomstig te verwachten openbaar vervoer.
Uit de diverse onderzochte alternatieven is gebleken dat alleen een ongelijkvloerse
kruising met het tramverkeer ondergronds tot een aanvaardbare oplossing zal leiden.
Een integrale aanpak voor de gesignaleerde verkeersproblemen
uiteindelijk geleid tot een gecombineerde

in de binnenstad heeft

tram- en parkeervoorziening

project Souterrain Grote Marktstraat/Kalvermarkt,

binnen het

waarvan de uitvoering thans in volle

gang is.

Ontwerp
Samenvattend omvat het project Souterrain Grote Marktstraat/Kalvermarkt

een

tramtunnel met plaatselijk erboven gelegen een rweelaagse parkeergarage.
Komende vanaf de oostzijde loopt het tracé van de tunnel vanaf de Brouwersgracht.
de Prinsegracht,

via

de Grote Markt, de Grote Marktstraat en de Kalvermarkt om tenslotte

•

ter hoogte van de Muzenstraat binnen de tot het project "De Resident" behorende
bebouwing op het bestaande Muzenviaduct aan te sluiten.
Direct na de Brouwersgracht

gaat de vrije trambaan op de Prinsegtacht

hellendeinrit van de trarntunnel. Ter hoogte van de Brouwersgracht

over in de

begint het gesloten

tunnel-gedeelte dat hierna verder daalt naar de Grote Markt, waar één van de twee in
het ontwerp opgenomen stations is gesitueerd (Station Grote Markt).
Vanaf de Grote Markt daalt de tramtunnel geleidelijk verder. Door het tunnelgedeelte

in

de Grote Marktstraat iets dieper aan te leggen dan strikt noodzakelijk was op basis van
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het verloop van het vereiste verticale alignement, ontstond op relatief eenvou-dige wijze
de mogelijkheid om bovenop de tramtunnel een parkeergarage van twee lagen te
bouwen.
Ter hoogte van de Voldersgracht gaat de tramtunnel over in Station Spui, het tweede in
het ontwerp opgenomen station, dat doorloopt tot voorbij het kruispunt Spui. Vanaf het
kruispunt stijgt de tramtunnel weer geleidelijk, maar blijft tot in de Muzen-straat onder
het maaiveld. Pas binnen de bebouwing van De Resident komt de tunnel boven het
maaiveld uit en sluit het op het bestaande Muzenviaduct aan.

Uitvoeringsfasering
Door de unieke locatie van het project, in het centrum van een drukke, stedelijke
omgeving, spelen bij de keuze van de toepasbare uitvoeringsmethodiek inclusief
bijbehorende materialen, de bereikbaarheid van de binnenstad en de omringende
bebouwing, alsmede het handhaven van de diverse stedelijke functies een maat-gevende
rol.
Samenvattend betekent dit dat bij de keuze rekening is gehouden met:
a)
het tot een minimum beperken van werkzaamheden op het maaiveld die overlast
kunnen veroorzaken;
b)
het handhaven van verkeers- en tramvoorzieningen;
c)
hetverleggen van de openbare nutsvoorzieningen;
d)
het handhaven van de bereikbaarheid van omringende bebouwing voor bezoekers,
expeditie en hulpdiensten.
Eén en ander heeft in de eerste plaats geleid tot het toepassen van de zogenaamde
'wanden-dakmethode'. Bij deze uitvoeringsmethodiek worden eerst de wanden en de
dakvloer van de tunnel uitgevoerd. Vervolgens kan het maaiveld weer worden ingericht
en in een vroeg stadium weer voor de gebruikers worden opengesteld. Ontgraving van
de grond en uitvoering van de overige tunnelwerkzaamheden vinden vervolgens onder
het dak plaats.
Daarnaast hebben eerdergenoemde randvoorwaarden aanleiding gegeven tot het
toepassen van een sterk gefaseerde wijze van uitvoering, waarbij het totale tunnelproject in drie hoofduitvoeringsfasen A, B en C is onderverdeeld.
Al de op het maaiveld zichtbare werkzaamheden in de fasen A en C dienden hierbij te
zijn afgerond en het tramverkeer vanuit de Grote Marktstraat te zijn omgeleid voordat
met uitvoering van de tot fase B behorende werkzaamheden kon worden begonnen.
Aangezien gedurende de uitvoering van de tot fasen A en C behorende werkzaam-heden
het verkeer gehandhaafd moest blijven, zijn de tot deze uitvoeringsfasen behorende
werkzaamheden weer in samenhang met het omleiden van het verkeer in subfasen uitgevoerd.
Gedurende de uitvoering van de tot fase B behorende werkzaamheden is met name het
handhaven van de bereikbaarheid van de omringende gebouwen essentieel. Dit heeft
geleid tot het onderverdelen van het betreffende gedeelte van het tracé in vakken met
een lengte van circa 60m, overeenkomstig met de afstand tussen de opvolgende
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zijstraten. De op het maaiveld zichtbare werkzaamheden

worden in principe per vak

uitgevoerd, waarbij nooit in twee naast elkaar gelegen vakken gelijktijdig wordt
gewerkt.
Indien in een bepaald vak de bovengrondse

werkzaamheden gereed zijn, wordt het

bouwterrein naar het volgende vak verplaatst en wordt het eerste vak weer voor het
publiek vrijgegeven.

Civieltechnische

aspecten

Algemeen
Het moge duidelijk zijn dat de unieke omgeving waarin het Souterrain project wordt
gerealiseerd niet alleen in hoge mate bepalend is geweest voor de keuze van de
uitvoeringsmethodiek.

maar ook voor het civieltechnische

ontwerp. Naast de rand-

voorwaarden samenhangend met het functionele ontwerp en de ter plaatse van
toepassing zijnde geotechnische en geologische omstandigheden,
aanwezige bebouwing en het handhaven van de bereikbaarheid

hebben met name de
een belangrijke invloed

gehad op het civieltechnisch ontwerp.
De bodemopbouw ter plaatse bestaat voornamelijk

uit zandige gronden met veelal op

circa 16 m beneden het maaiveld een dunne waterremmende

veenlaag. Deze

bodemopbouw heeft ertoe geleid dat een groot deel van de aanwezige bebouwing op
staal is gefundeerd en als zodanig gevoelig is voor zetting door ontgravingen

in de

directe omgeving.
Afhankelijk van de afstand tot de bestaande bebouwing en de diepteligging van de
tunneldoorsneden

kunnen in principe twee verschillende gebieden worden onder-

scheiden.
Dit betreft in de eerste plaats de tunnelgedeelten

Prinsegracht en een gedeelte van de

Kalvermarkt vanaf de daar aanwezige entree van de parkeergarage.

Over de aan-

gegeven tunnel gedeelten is het aanlegniveau van de tunneldoorsnede

beneden het

maaiveld kleiner dan de afstand van de tunnelwand tot de gevel van de omringende
bebouwing. In verband hiermee worden bij de omringende bestaande bebouwing door
het onderdaks ontgraven van de bouwput van de tunnel geen zettingen van betekenis
verwacht.
Op grond van ervaringen bij projecten onder vergelijkbare omstandigheden
wandconstructie

is voor de

van permanente stalen damwanden uitgegaan. In verband met de

aanwezigheid van historische gebouwen in de directe omgeving van de bouwput zijn bij
het intrillen van deze damwanden aan het trillingsniveau

strenge eisen gesteld om

mogelijke schade te voorkomen. De betreffende damwanden zijn inmiddels aangebracht zonder dat dit tot schade aan de omringende gebouwen heeft geleid.
Over het overige gedeelte van het tunneltracé is de ontgravingsdiepte

groter dan de

afstand tot de bestaande bebouwing, die plaatselijk tot 1500mm is gereduceerd.
Eén en ander heeft ertoe geleid dat met name bij het ontwerp van het tunnel gedeelte in
de Grote Marktstraat aanvullende randvoorwaarden

zijn gesteld om ontoelaatbare
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zakkingen van de omringen bebouwing te voorkomen.

Ontwerp tunnelgedeelte Grote Marktstraat

Randvoorwaarden

en uitgangspunten

Over een belangrijk deel van het tunneltracé zijn als gevolg van de beschikbare ruim-te
de tunnelwanden in de directe omgeving van de funderingen van de bestaande
bebouwing gesitueerd.
Over het gedeelte van de Grote Marktstraat is de afstand tussen de bestaande bebouwing circa 20m en is de afstand van de buitenzijde van de tunnel tot de gevel van
de bestaande bebouwing slechts 1500mm.
Over het'bètreffende

gedeelte van het tracé is de onderzijde van de funderingsvloer

gelegen op circa 14m beneden het maaiveldniveau.
Het moge daarom duidelijk zijn dat bij het ontwerp en de uitvoering van het betreffende tunnelgedeelte het voorkomen van schade aan de bestaande bebouwing een
belangrijke rol speelt.
Bij uitvoering van de werkzaamheden

zullen door verstoring van het bestaande even-

wicht in de bodem wijzigingen in de heersende korrel- en waterspanningen
Deze wijzigingen zullen in het algemeen aanleiding geven tot vervormingen
en in samenhang hiermee tot zakkingen van de aanwezige bebouwing.

optreden.
in de grond

Deze zakkingen

hoeven op zich nog geen aanleiding tot schade te zijn. Het zijn met name de mogelijk
optredende zakkingsverschillen

waar de nodige aandacht aan besteed dient te worden.

De mate waarin mogelijk optredende zakkingsverschillen

toelaatbaar kunnen worden

geacht, is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:
de aard van de draagconstructie

van het gebouw;

het type fundering;
de bouwkundige invulling;
de bouwkundige staat;
de status (wel of niet monumentaal).
Om voor de diverse aanwezige gebouwen langs de Grote Marktstraat de toelaatbaar
geachte zakkingen en zakkingsversehillen

te kunnen vaststellen,

zijn van de betref-fende

gebouwen de benodigde gegevens verzameld. Met behulp van deze gegevens zijn
diverse berekeningen uitgevoerd om mogelijk optredende zakking gedurende de diverse
fasen vande uitvoering bij de gekozen uitvoeringsmethodiek

te kunnen voor-spellen.

Deze waarden zijn vergeleken met de op grond van literatuuronderzoek

voor de

verschillende typen gebouwen vastgestelde toelaatbaar geachte waarden.
De resultaten van dit uitgevoerde onderzoek zijn in belangrijke mate bepalend geweest
voor het ontwerp van het betreffende tunnelgedeelte.

Ontwerp en uitvoering wandconstructie
Op grond van het functionele ontwerp bestaat het in de Grote Marktstraat gelegen
tunnelgedeelte uit een tramtunnel met erbovengelegen
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een tweelaagse parkeergarage.
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Gezien de beschikbare breedte voor de tunneldoorsnede

maken de tijdelijke bouwput-

wanden tevens onderdeel uit van de permanente wandconstructie

van de tunnel-

doorsnede. Afhankelijk van de functie van de aangrenzende ruimten wordt voor deze
wandconstructie

een bouwkundige afwerking aangebracht.

Ontwerp en uitvoering van de betreffende wandconstructie

zijn van grote invloed op de

mate waarin zakkingen van de bestaande gebouwen zullen optreden. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de mogelijk optredende zakkingen door:
a)

uitvoering van de wandconstructie;

b)

ontgraving van de grond onderdaks tussen de wanden.

Op grond van de geformuleerde toelaatbare zakkingen per gebouw kan worden ge-steld
dat de mogelijk optredende zakkingen door uitvoering van de wandconstructie
maximaal 5mm dienen te worden beperkt. Gezien de lokale omstandigheden
dit dat alleen een trillingsvrije uitvoeringsmethodiek

tot
betekent

in aanmerking kan komen.

Aangezien daarnaast dient te worden uitgegaan van een permanente wandconstructie,
komt in principe alleen een gewapend betonnen wandconstructie

uitgevoerd als

diepwand in aanmerking. Hierbij wordt de wand in lengterichting van de tunnel in
panelen verdeeld, die in een bepaalde volgorde na elkaar ter plaatse in de grond worden
uitgevoerd.
De breedte van de panelen wordt in grote mate bepaald door de afstand van het
betreffende paneel tot de bestaande bebouwing en de bij de betreffende bebouwing
behorende funderingsbelastingen.
De diepwandpanelen

worden met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde diep-

wandmachines gegraven, waarbij de grond uit de zogenaamde paneelsleuf door middel
van een grijperconstructie

wordt ontgraven.

Om tijdens het ontgraven van de grond verzekerd te zijn van de stabiliteit van de sleuf:
a)

worden, voordat met het graven wordt begonnen, aan beide zijden van de
sleufbetonnen geleidebalken aangebracht;

b)

wordt tijdens het graven de sleuf gevuld met bentonietspoeling,

een mengsel van

een kleiachtig materiaal en water, waarvan de soortelijke massa circa 10% hoger
is dan die van water.
Met behulp van de geleidebalken wordt de grijper tijdens het ontgraven geleid, wordt
afkalven van de bovenkant van de sleuf voorkomen en wordt de wapeningskorf

op

hoogte gesteld.
Door het toepassen van de bentonietspoeling

ontstaat een soort pleisterlaag tegen de

wanden van de sleuf, waardoor met behulp van het gewicht van de bentoniet-spoeling
de stabiliteit van de wand is verzekerd.
Op grond van de naast de diepwandsleuf aanwezige bovenbelasting
paneelsleufbreedte

kan door middel van stabiliteitsberekeningen

houden niveau van de bentonietspoeling
Bij de keuze van de paneelsleufbreedte

en de gekozen

het in de sleuf aan te

worden vastgesteld.
dient rekening te worden gehouden met het feit,
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dat door het graven van de diepwandsleuf de grond binnen een cirkel met een straal van
ongeveer 0.7 * paneelbreedte ontspant. In het geval van belendende gebouwen op korte
afstand van de diepwandsleuf neemt de kans op zettingen hierdoor toe.
Voor de in de Grote Marktstraat te vervaardigen diepwanden is daarom de breedte van
de paneelsleuven tot circa 4m beperkt. Ter plaatse van bepaalde gebouwen, waarvan de
aard van de fundering hiertoe aanleiding gaf, is de paneelsleufbreedte zelfs tot 2Am
beperkt.
In het geval van relatief hoge gebouwbelastingen op een korte afstand van de diepwandsleuf en een relatief hoge grondwaterstand kan het voor de sleufstabiliteit noodzakelijk zijn om het niveau van de bentonietspoeling tot boven het maaiveld op te
zetten.
Bij de uitvoering van de diepwanden in
Grote Marktstraat heeft dit
noodzakelijkerwijs geleid tot het toepassen van geleidebalken tot boven het maaiveld.
Nadat dediepwandsleuf tot de vereiste diepte is gegraven, wordt de samenstelling van
de in de sleuf aanwezige bentonietspoeling gecontroleerd. Door het ontgraven van de
grond vermengt de bentonietspoeling zich namelijk met zand, waardoor de soortelijke
massa toeneemt. Een te grote soortelijke massa tijdens het storten van beton in de sleuf
kan nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de wand, omdat verdringing ervan
door het beton moeilijker gaat en de kans op insluiting van verontreinigde bentoniet
groter wordt. De bentonietspoeling dient daarom voor het storten van het beton te
worden ververst tot de soortelijke massa weer met de afgesproken waarden
overeenkomt.
Nadat debentonietspoeling voldoende is ververst, wordt de wapeningskorf afgehangen
en kan met het storten van het beton worden gestart.
Uitvoering van de diepwanden in de Grote Marktstraat vindt gelijktijdig in drie vakken
plaats.
Aanvullende bouwputvoorzieningen
Behalve door de keuze van de uitvoeringsmethodiek van de wandconstructie worden de
mogelijk optredende zakkingen van de belendende gebouwen in belangrijke mate
veroorzaakt door de optredende vervormingen van de wand bij het ontgraven van de
grond tussen de beide tunnelwanden.
Ten behoeve van de waterdichtheid van de bouwput tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden wordt deze veelal aan de onderzijde afgesloten door middel van een
waterremmende chemische injectielaag. Het niveau van deze bodemafsluiting dient
zodanig te worden gekozen dat cpbarsten van de bouwput door de waterdruk bij.het
diepste ontgravingsniveau wordt voorkomen. Als gevolg zou dient de diepwand tot
circa 28m beneden het maaiveld dienen te worden doorgezet. De diepwand heeft hierbij
een dikte van 800mm.
Voor de diverse fase van ontgraven, waarbij steeds de uitgevoerde betonvloeren als
stempel zijn aangehouden, zijn de te verwachten vervormingen van de diepwanden
berekend. In samenhang met deze vervormingen zijn verder de mogelijk te verwach-ten
zakkingen van de belendende gebouwen vastgesteld.
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Op grond van de berekende waarden in relatie tot de toelaatbaar geachte zakkingen
werden aanvullende maatregelen noodzakelijk geacht om mogelijke schade aan de
gebouwen door te grote zakkingen te voorkomen.
Eén van de mogelijke aanpassingen zou kunnen bestaan uit het vergroten van de dikte
van de diepwanden. Het nadeel hiervan is dat deze vergroting over de gehele hoogte
moet worden uitgevoerd en kostbare ruimte in de parkeergarage

in beslag neemt.

De meest effectieve aanpassing bestaat uit het aanbrengen van een stempelconstructie
onder het diepste ontgravingsniveau

voordat met het omgraven van de grond onder het

dak wordt begonnen. Bij dit alternatief dient op twee verschillende niveaus een
injectielaag te worden aangebracht:
a)

een direct onder het ontgravingsniveau
sterkte-eigenschappen

gelegen injectielaag met voldoende

om tijdens het ontgraven van de bouwput de onderlinge

afstand tussen de diepwanden te kunnen waarborgen en als zodanig de mogelijk
optredende vervormingen van de belendende bebouwing tot een minimum te
kunnen beperken;
b)

een op grotere diepte gelegen injectielaag van voldoende waterdichtheid
het verlagen van de grondwaterstand

om bij

binnen de bouwput de grondwaterstand

buiten de bouwput niet te beïnvloeden.
Het gewicht van de grond op deze injectielaag voorkomt cpbarsten van de
bouwputbodem tijdens de ontgravingsfasen.
Op grond van financiële en planningstechnische

overwegingen

is gezocht naar een

mogelijkheid om de functies van beide injectielagen te kunnen combineren.

Dit heeft

geleid tot de huidige tunneldoorsnede.
De hooggelegen injectielaag is hierbij als een gesloten boogconstructie

uitgevoerd.

Door

de gekozen vormgeving is het hiermee mogelijk, dat de horizontale stempelkrachten
de verticale grond- en waterdrukken via de boogconstructie

en

naar de diepwanden kunnen

worden afgeleid. Het grote voor-deel van deze oplossing is tevens dat de lengte van de
diepwanden van circa 27m tot circa 16m kan worden gereduceerd.
Uitvoering van de waterremmende

boogconstructie

jetgrouten. Bij deze injectiemethodiek

vindt plaats door middel van

wordt gebruik gemaakt van injectielanzen met

aan de punt een tweetal kleine openingen.
Nadat de buizen op de gewenste diepte zijn gebracht, worden ze al draaiend weer
omhooggetrokken.

Tijdens het trekken van de buizen wordt over de dikte van de

injectielaag onder hoge druk een mengsel van grout en water door de gaatjes ge-perst.
Op deze wijze wordt in de bodem de aanwezige korrelstructuur

gewijzigd en wordt het

geïnjecteerde grout innig met de aanwezige grond vermengd. Afhankelijk van de
treksnelheid. de draaisnelheid en de gehanteerde drukken worden in de grond
groutkolommen

met een zekere diameter gevormd. Door het op korte afstand naast

elkaar uitvoeren van deze kolommen kan een gesloten boogconstructie
sterkte en waterdichtheidseigenschappen

met de vereiste

worden gevormd.
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Uitvoering
Nadat in maart 1997 het tramverkeer

via de Jan Hendrikstraat

met de uitvoering van de werkzaamheden

is omgeleid, is begonnen

in de Grote Markt en de Grote Marktstraat.

Hierbij is gestart met het omleiden van de kabels en leidingen in combinatie met het
aanbrengen van de betonnen geleidebalken.
In aansluiting hierop zijn de diepwanden uitgevoerd. Momenteel is de uitvoering van de
diepwanden grotendeels afgerond en worden in verschillende vakken in de Grote
Marktstraat de groutboog en de dakconstructie
Nadat de bovengrondse

werkzaamheden

uitgevoerd.

zijn afgerond, zal medio augustus 1998 het

maaiveld worden ingericht en weer voor het publiek worden vrijgegeven.
De overige werkzaamheden

zullen vervolgens alleen onder het maaiveld worden uit-

gevoerd.
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BAANBREKEND

ONDERGRONDS

ir.M.G. Parent (Hoofd Ingenieursbureau

STATION
Beton- en Staalbouw)

Inleiding
Op de zuidelijke oever van de Nieuwe Maas is momenteel de ontwikkeling gaande van
een ca. 125 ha groot gebied, "de Kop van Zuid", dat wordt bestemd voor werken,
wonen en recreëren.
Om de Kop van Zuid en in het bijzonder de bebouwing op de Wilhelminapier

goed

bereikbaar te maken met het openbaar vervoer, is in opdracht van het vervoersbedrijf
Rotterdamse Elektrische Tram (RET) een nieuw metrostation gebouwd ter plaatse van
het toekomstige Wilhelminaplein.

Dit station maakt onderdeel uit van de huidige lijn

Centraal Station - Spijkenisse en is gerealiseerd rondom de bestaande tunnelbuis. Als
architect is door de RET het architectenbureau

Zwarts en Jansma aangetrokken.

technische ontwerp is verzorgd door het Ingenieursbureau
het Belgische aannemingsbedrijf
van het Ingenieursbureau

van Gemeentewerken

Het
terwijl

CFE/MBG het werk heeft uitgevoerd onder directie

Beton- en Staal bouw van Gemeentewerken.

Het metrostation Wilhelminaplein

ligt tussen de Nieuwe Maas en het op viaduct gelegen

station Rijnhaven op de Linker Maasoever . Op de plaats van het station bevindt zich de
in de jaren zestig aldaar afgezonken tunnel. Deze heeft geen vaste verbinding met de
fundering van zogenaamde opperspalen die tegen de vloer van de op een
hulpconstructie

afgezonken tunnel zijn aangeperst.

Aan weerszijden van de tunnel is nog gedeeltelijk de damwand van de vroegere zinksleuf terug te vinden. Omdat tussen de damwanden van de zinksleuf alleen zand is
aangevuld en een volledige onderspoeling van de tunnel achterwege is gebleven,
bestond de kans dat onder de tunnel een geringe watervoerende

spleet aanwezig is.

De tunnel ligt op een diepte van 10-15 m onder maaiveld in een helling van 1:26, heeft
een breedte van lOm en een hoogte van 6,5 m.

Uitgangspunten

voor bet ontwerp en de uitvoering

Door de aan de uitvoering gestelde randvoorwaarden

kan het project bijzonder worden

genoemd.
Allereerst vanwege de eis van een ongestoorde dienstregeling.

Dit betekende dat de

constructie zodanig ontworpen en uitgevoerd moest worden dat gedurende de gehele
bouwperiode tot het doorbreken van de wanden van de bestaande tunnel het metroverkeer normaal doorgang moest blijven vinden.
Zware eisen aan de bemaling van het grondwater in verband met kwetsbare bebouwing
in de omgeving beperkten de mogelijkheden voor het realiseren van de bouwput.
Door de gelijktijdige bouw van een aantal bovengrondse

gebouwen op dezelfde locatie

als het station is niet alleen het ontwerp beïnvloed maar ook de uitvoering.
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In de ontwerpfase van het project zijn verschillende bouwwijzen voor de bouwput in
beschouwing genomen. Als voorwaarde daarbij is gehanteerd de noodzaak een droge
bouwput te realiseren om onder goede omstandigheden een waterdichte verbinding te
kunnen maken tussen stationsvloer en bestaande tunnel.
De keuze is gemaakt voor een open bouwput met bemaling van het pleistocene zand in
combinatie met retourbemaling in de omgeving.

Ontwerp
Functioneel en architectonisch ontwerp
Het bouwkundige ontwerp voorziet in een station dat in grote lijnen bestaat uit een
breed en een smal perrongedeelte,een tussenvloer waarop de afhandeling van de
passagiers plaats heeft en aansluitend een ondergrondse hal. Vanuit deze noordelijke hal
lopen tunnels naar de kop van de Wilhelminapier en naar een TramPlus-halte op het
plein voorde gebouwen.
De totale lengte van het station bedraagt 130 m en is afgestemd op het gebruik van
treinen die bestaan uit 4 gekoppelde wagenstellen van 29 m elk. Het breedste en tevens
diepste deel van het station meet 28 m, het smalste en meest ondiepe deel 17 m. In het
brede deel.zijn vaste trappen, roltrappen en liften opgenomen die de verbinding vormen
tussen hetperronniveau en de tussenvloer op NAP -:- 3 m. Om een zo open mogelijke
ruimte teverkrijgen op perronniveau is de tussenvloer opgehangen aan de dakvloer en
zijn geen kolommen opgenomen in het ontwerp

Civiel technisch ontwerp
Het nieuwe metrostation is volledig geïntegreerd met de bestaande tunnel. Door de eis
van de RET dat het metrobedrijf tijdens de bouw ongestoord moest blijven plaatsvinden, is het ontwerp zodanig vormgegeven dat de tunnel volledig in tact kan blijven
tot het station gereed is. Daarbij is veel aandacht besteed aan het voorkomen van
horizontaleen/of verticale verplaatsingen door werkzaamheden voor het station en in de
omgeving. Om te controleren of de tunnel inderdaad niet ontoelaatbaar verplaatste, is
een monitoring-systeem geïnstalleerd en zijn continu voegmetingen zijn verricht.
Geringe verplaatsingen van de tunnel zijn waargenomen tengevolge van het graven van
een diepe bouwput voor een bodemsanering in de omgeving en ten gevolge van heiwerk
voor de bebouwing rondom het toekomstige station. Door het voorschrijven van
voorboren of het toepassen van ontlastsleuven zijn de verplaatsingen binnen
aanvaardbare grenzen gebleven.
Het technische ontwerp is gebaseerd op bouwen volgens de wanden-dak-methode
waarbij zo snel als mogelijk onafhankelijkheid van de omgeving wordt verkregen. Na
het maken van de zijwanden van de bouwput met combiwanden, is een zware betonnen
dakvloer gemaakt waaronder de overige werkzaamheden konden worden uitgevoerd.
Behalve het vormen van een fysieke scheiding tussen de bouwput voor het station en de
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bouwterreinen

voor de gebouwen in de omgeving, diende de dakplaat tevens als

stempel tussen de combiwanden en in de eindsituatie als gewichtsconstructie

tegen het

opdrijven van de tunnel. Na ontgraving tot de vereiste diepte is de vloer van het station
aangesloten op de vloer van de bestaande tunnel. Hierna zijn tegen de combiwanden
van de bouwput betonwanden gestort die zijn berekend op de volledige horizontale en
verticale belasting.
Voor de aansluiting van de stationsvloer aan de tunnel is in verband met zettingen die
ontstaan door het gewicht van de hoge bebouwing in de omgeving van het station een
bijzondere verbinding tussen stationsvloer en tunnel gerealiseerd.
Uit eerdere hoogbouwprojecten

in Rotterdam is gebleken dat door de samendrukbaar-

heid van de laag van Kedichem relatief grote zettingen kunnen ontstaan. Niet alleen ter
plaatse van de gebouwen zelf maar ook in de omgeving ervan ontstaan zettingen die
aanleiding kunnen geven tot problemen bij daarvoor gevoelige constructies zoals
afgezonken tunnels.
Uit berekeningen van de te verwachten zettingen door de hoogbouw bij het station
Wilhelminaplein

is gebleken dat door zettingsverschillen

ontoelaatbare krachtsverdeling

loodrecht op de tunnel as een

ontstaat in de bestaande tunnelbuis als stationsvloer en

tunnel vast met elkaar worden verbonden. Om de zettingsverschillen

over de breedte

van de tunnel beperkt te houden is, anders dan in de oorspronkelijke

plannen, een deel

van de hoogbouw onderkelderd,
De resterende zettingsverschillen

noopten desalniettemin tot het ontwerpen van een

verbinding tussen stationsvloer en tunnel die wel normaal- en dwarskrachten

overbrengt

maar geen momenten. Hiertoe is aan de bestaande tunnelbuis een console gemaakt,
waarop de vloer van het station vrij wordt opgelegd.
In de eindsituatie wordt de constructie als totaal belast door opwaartse waterdruk.

De

oude tunnelbuis brengt dan een deel van de belasting via de console over op de nieuwe
vloer terwijl het restant van de belasting via de tussenwand en de V-vormige kolommen
naar de dakplaat wordt overgebracht.

De vloer van het station brengt de opwaarts

gerichte belasting via de combiwand en trekpalen naast de tunnel over naar de
ondergrond.
De besteksoplossing

ging uit van Tubex palen met groutinjectie als trekelement.

Als

alternatief is door de aannemer voorgesteld Franki-palen met na-injectie tot te passen.
De toegepaste palen komen overeen met Tubex-palen.

In plaats van grondinjectie

wordt

tijdens het inboren aan de paalpunt fluïdatie toegepast. Na het installeren van .de paal
worden via twee in de buis geplaatste injectieleidingen

grout rondom de paal

geïnjecteerd. Daarmee wordt een hoge opspanning bereikt. In de bouwput zijn drie
proefbelastingen

uitgevoerd op dit paal type met een positief resultaat.

De op de dakplaat uitgeoefende belasting wordt gecompenseerd

door het gewicht van de

plaat. Vijzels onder de V-vormige kolommen maken het mogelijk de krachtsverdeling
in het overblijvende deel van de bestaande constructie enigszins te beïnvloeden.
instellen van de vijzels op de gewenste krachtsverdeling

Na het

in de constructie bijeen

gemiddelde waterstand op de Nieuwe Maas, worden deze geblokkeerd.
Behalve voor het overbrengen van belasting naar de dakplaat. hebben de V-vormige
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kolommen nog een andere functie. In de eindsituatie blijft slechts de tussenwand van de
tunnel bestaan maar wordt verzwakt door het maken van de openingen voor het
verhogen van de sociale veiligheid van het station. Om de kniklengte van de wand te
beperken, houden de vormvaste V-vormige kolommen de bovenzijde van de wand vast
en voorkomen zijdelingse verplaatsing daarvan.
Ter plaatse van de noordhal van het station zijn in de constructie vijzels opgenomen om
optredende zettingen te kunnen compenseren.
Nadat zekerheid bestond dat het station volledig waterdicht was verbonden met de
bestaande tunnel en de kolommen tussen tunneldak en dakplaat waren aangebracht, is
de bemaling uitgeschakeld.

Als laatste handeling volgde het slopen van de buitenwanden en een deel van het dak
van de tunnel waarmee station en tunnel een geheel werden. Hierbij is gebruik gemaakt
van een zware betonschaar die de ingezaagde wanden en dakplaat zonder moeite
vermorzelde. Het afkomende puin is met werkwagens van de RET afgevoerd. Omdat
deze handelingen alleen 's nachts konden worden uitgevoerd hebben ook deze
werkzaamheden weinig overlast veroorzaakt.
Met het maken van de gaten in de tussenwand en de bouwkundige afwerking, is het
station voltooid.

Uitvoering kopafsluiting van de bouwput

Voor de afsluiting van de bouwput aan beide kopeinden is een bouwmethode gevolgd
zoals die door de aannemer is voorgesteld. Gebruik is gemaakt van het VHP~grouting
systeem om jetgrout-schermen in de grond te vervaardigen. VHP-(very high pressure)grouting is een werkwijze waarbij tot in een waterafsluitende laag een gat wordt
geboorden vervolgens tijdens het roterend trekken van de boorbuis onder zeer hoge
druk (200-800 bar) een mengsel van cement en water in de grond wordt gebracht. Het
mengsel breekt de korrelstructuur af en vermengt zich zodanig met de grond dat er na
verharding homogene groutkolommen ontstaan die naast elkaar geplaatst, een scherm
vormen dat het grondwater kan tegenhouden.
Naast en boven de tunnel kunnen de kolommen vanaf het maaiveld worden gemaakt,
onder de tunnel moet een bijzondere uitvoering worden toegepast waarbij door tunneldak en -vloer wordt geboord. In grote lijnen is hierbij de werkvolgorde.
VHP-grouting tot opdakplaat,
plaatsen van een stalen geleidmgsbuis in verse specie,
na verharding van het groot, uitboren van de buis tot op de dakplaat.
frezen van een groef in de dakplaat en plaatsen vaneen buis in de groef om een
waterdichte aansluiting te verkrijgen,
doorboren van het tunneldak en aanbrengen van een waterdichte doorvoer met
koppelstuk,
overbrengen centerpunt van dak naar vloer,
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boren van een (ondiep) gat in de tunnelvloer en plaatsen van een koppelstuk met
een platte afsluiter (buiten het profiel van vrije ruimte),
plaatsen van een verbindingsbuis

tussen dak- en vloerplaat,

doorboren van de tunnelvloer ,
VHP-grouting onder de vloer,
na verharding van de groutkolom,

afsluiten van de doorvoeren en wegnemen van

de verbindingsbuis,
aanbrengen afdekplaten en eventueel na-injecteren van holle ruimten.
Omdat deze handelingen alleen konden worden uitgevoerd als het betreffende spoor niet
wordt bereden, zijn de groutkolommen

in de nachtelijke uren en in een paar wee-

keinden waarin enkelspoor werd gereden, gemaakt.
Hoewel de groutschermen gedurende enige maanden goed hebben gefunctioneerd,

is er

in februari 1995 bij het noordelijke scherm lekkage opgetreden die het nodig heeft
gemaakt de bouwput tijdelijk onder water te zetten om verder schade te voorkomen.

De

oorzaak van de lekkage is niet met zekerheid vastgesteld. Het scherm is gerepareerd en
versterkt door een tweede scherm voor het bestaande scherm aan te brengen. Rekening
houdend met de mogelijke oorzaak van de lekkage zijn voorzorgsmaatregelen

genomen

om herhaling van de problemen te voorkomen.
Gedurende het gehele proces heeft het metrobedrijf normaal doorgang gevonden.
Dankzij de horizontale en verticale stempels zijn geen verplaatsingen

opgetreden en is

er geen enkel risico voor de passagiers geweest.

Slotopmerkingen
Aan de randvoorwaarde

dat het metrobedrijf tijdens de uitvoering van het station niet

gestoord mocht worden is volledig voldaan.
Dit moge blijken uit het feit dat veel Rotterdammers

er pas achter kwamen dat er een

nieuw station lag tussen de stations Leuvehaven en Rijnhaven toen de veiligheidsschotten langs de perrons werden verwijderd.
Aan de kwalificatie baanbrekend ondergronds station wordt zowel in letterlijke als in
figuurlijke zin voldaan.
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THE FIRE IN THE CNANNEL

TUNl''EL

- NOVEMBER

1996

Mr. Colin J. Kirldand (OBE FEng. FICE)

Introduetion
The Channel Tunnel, linking England to France, was constructed between 1987 and
1994, and comprises three bored tunnels, two for uni-directional passage of high.speed
pass enger and freight trains, and a service tunnel Iying gene rally between the two rail
tunnels, intended to facilitate maintenance and to allow evacuation of passengers in
eertam types of operating emergency.
Shortly befere ten o'c1ock (Central European Time) on the evening of Monday
November 18th 1996, a loaded heavy goods shuttle train, with 29 goods vehicles on
board, left the loading platform in France and entered the tunnel on its way to England.
Eye witnesses on the French terminal alerted the Rail Control Centre of a possible fire
on board, and these concerns were simultaneously

confirmed by the activatien of smoke

detectors in the tunnel. In accordance with normal practice in a railway tunnel the train
continued towards its destination. However a second warning alarm in the drivers cab
alerted him to a possible malfunction on one of the loading wagons, which obliged him
to bring tbe train to halt in the tunnel.
The train was now about 18 Km. from the French tunnel portal, and the emergency
evacuation procedures were activated, resulting in the safe evacuation of all 31
passengers and 3 train crew, via the service tunnel, into a tourist shuttle train which
was stopped in the other rail tunnel for this purpose.
The fire on the train was then tackled by fire fighting teams and was declared
extinguished at 0500 on the following day. At the location of the fire the tunnel is lined
with precast concrete segmental rings grouted into the surrounding grey chalk with
cement grom.

Tunnel lining design
The original lining of the tunnel followed standard practice for the analysis of flexible
segmental linings, and reinforeed concrete design Codes of Practice.
Full overbutden loads were assumed and the possibility of small earthquake shocks
allowed for.
There was a considerable investigation into the durability of the lining, particularly
respect of the steel reinforcement.

in

and bearing in mind thar the tunnels lay in an

aggressive, salt laden situation. After much discussion
associated with the coating of reinforcement,

of the merits and drawbacks

it was decided not to coat but to provide

additional concrete cover, and to make provision for cathodic proteetion should any
evidence of cloride attack be detected.
High strength concrete was called for in the design, with a requirement for compressive
strength of 55 Mpa at 28 days and 60 Mpa at 90 days. Crushed limestone and
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Boulonnais sand was used in the manufacture of the segments, and in the event 70 to
90 Mpa was gene rally achieved, a fact which later assisted to design of repairs to the
damaged lining.
No partienlar account was taken of proteetion from the risk of fire in the design since
the lining was not expected to be subjected to any significant fire risk due to the design
of the wagons and operating procedures.

Fire contaimnent

& suppression

The designers of the System were weIl aware of the danger presenred by the possibility
of fire inthe tunnel, indeed it was a major preoccupation.

A study of all available

stanstics on the occurence of spontaneons fires in motor vehicles indicated a high
possibilitysin motor cars but a very low incidence for heavy goods veebicles.
Tonrist and passenger rail wagons themselves were designed to contain any fire for half
an hour, which is the design journey time through the tunnel, and are equipped with
fire extingaishers

and ether fire suppression devices aimed at ensuring that the train

may proceed safely to the arrival terminal.
The shuttle wagons to carry heavy goeds vehieles presented particular design problems
as a resultof

some requirements

Firstly theConcessionaire

laid down by the two Governments

in the Concession.

was required to be able to carry vehicles of the maximum

weight envisaged in the European Community - 44 tonnes. Secondly the design had to
be "robust", by which was meant "nor outside present (1985) praetree ". At present the
highest train axle 1000 in useanywhere

in the world is 22 tonnes. so the problem is

obvious. Allowing for some vechicle overlead and adding in the weight of the wagon
itself, even using the lightest available rnaterials it was net possible to design an
enclosed wagon whieh could provide half an hour's fire containmeat.
The wayout of this dilemma, agreed with the Safety Authority, was to provide a semiopen wagon to surround the vehicles, carry the drivers in a special amenity car which
would give the half hour fire protection, install smoke detectors throughout the tunnel
linked to a Central Control. and to follow the normal railway practice of not stopping a
burning train in the tunnel.

The fire
The fire began in one of the heavy goods vehicles on the train before the trainentered
the tunnel. The cause of the fire remains under investigation by the French authorities
at the time of writing.
The burning train passed through eighteen kilometres of the tunnel without causing any
damage befere being brought to rest as a resnlt of a secend train alarm warning. A
warning signal which incidentaUy subsequently proved to be false.
In the seven hours which elapsed between the train coming to rest and the final
extinction of the fire considerable damage was done to the concrete lining and most
installations in the tunnel, tbough generally only above walkway level (see figure 1).
At the seat of the fire the concrete lining damage was extreme. Over a disrance of
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around 46 metres the lining was spalled away for more than half its original thickness,
and in some places for the full thickness, leaving the reinforcemem cages totally
exposed.
Over a length of 210 metres there was very severe damage, with up to half the
thickness of the lining spalled away, and for a further 80 metres severe spalling had
completely exposed the inner layer of reinforcing rods.
Significant damage due to spalling also occurred over a further 210 metres giving a
total of 500 metres of tunnel where some repair work would he considered essential.
The effects of smoke were evident on the lining over a total disrance of 2 kilometres.
The detailed inspeetion of the damaged tunnel after the fire revealed some interesting
facts, nor all of which are as yet fully explained. The movement of the burning train
namrally caused the fire to spread towards the rear of the train, a situation which would
have been acceptable so far as the structure of the tunnel was concerned. However,
when the train stopped it was found that there were about six fires to deal with, related
to the fire load in individual vehicles. The actual amount of damage to the concrete of
the lining varied considerably, and was affected by the existence of both reinforcement
steel and the joints between lining segments (see figure 2). Two 400 mm diameter
cooling water pipes containing circulating ice slurry remained
on their brackets,
despite the serieus damage to the lining to which they were attacned. The cooIing
water, which normally returns to the cooling plant at a température of three degrees
celsius, registered 38 degrees! The cooIing water pipes had to be replaced over a 500
metre length of the tunnel.
At the location of the fire in the tunnel the surrounding stratum of rock is sound chalk
marl, for all practical purposes impermeable. With the exception of lining concrete
which spalled off in very small pieces (max. size 5 mm) during the fire, no part of the
structure collapsed nor even threatened to do so.

Recovery and repair

As soon as the fire was out the first priority was to ensure the stability of the tunnel to
allow recovery works to proceed in safety. After initial clearance of much of the debris
of spalled concrete and cables and their supporting ductwork, a contractor was called in
to install a light steel mesh supported by colliery arches over the worst affected area.
2.5 metre long rockbolts were drilled through the damaged segments over the crown of
the tunnel to ensure that they could not become displaced, though the existence of these
bolts was not taken into account in the design of the repair works.
Drainage holes were drilled into the surrounding chalk in order to reduce the possibility
of build up of hydrostatic pressure, but there was no water in the chalk.
Next came the question of what to do with the damaged lining? Had the fire affected
the remaining concrete? Was there any usabie residual strength in the remaining
concrete?
Apart from in-situ observations and the obtaining of strength estimates using a rebound
hammer, three independent studies were commissioned, working upon concrete cores
taken from damaged segments, and from undamaged segments distant from the fire to
provide control values.
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At Irnperial College, Londen, Dr Khoury established curves of uniaxial compressive
strength against temperature by hearing and testing unafected samples in a furnace. This
experiment demonstrared that if subjeered to a température of 300 degrees concrete can
be expected to lose 25% of it's compressive strength, and 65% reduction in modulus.
By cernparing strength and modulus of concrete samples from cores taken in the fire
area withthe calibration curve, he concluded that the lining did not reach a significantly
high temperature, with the exception of the first 20 to 30 mmo He further suggested
that the effect in the tunnel may he less than indicated by his tests since the concrete in
the tunnel.fs under load, and the test samples were not.
At Lille CETE, curves representing the behaviour of Young's Modulus of concrete
against temperature rise were established. Cores taken from the darnaged lining were
then cut into 8 mm thick slices,and Young's modulus was determined for each slice by
mechanicalresonance tests. These tests led to the same conclusion, that only the first
20 to 30 mm of concrete were adversely affected by temperature.
Dr Sanderson of Scottish Universities sought to establish the change in thermoluminesceaee of concrete with exposure to hearing by controlled hearing of concrete
core samples unaffected by the fire, and then comparing the measured thermoluminescellce of fire damaged samples with the reference curve. This approach led to
the same condusion as the tests in Londen and Lille.
The orininal concrete lining segments were 40 cm thick, with a surrounding grout
annulus 18to 20 cm thick. The original compressive strength of the segment concrete
was in excess of the design specificatien of 55MPa at 28 days and 60 MPa at 90 days.
The calculations for redesign rook an instantaneous modulus ofelasticity of 43000 Mpa
for the segment concrete and 5000 Mpa for the grom and a creep factor of 1. Longterm modulusfigures for these matenals after the fire were taken as 14300 Mpa and
1670 MParespectively.
Repairs were effected by grit blasting the damaged segments to remove all loosely
adhering concrete, and the extremities of the segments were removed where concrete
remainedat the inner periphery. The damaged concrete was then replaced with steel
fibre reinforeed shotcrete by the dry mix metbod. followed by a final layer several
centimetres thiek of unreinforced shotcrete which was trowelled to smooth surface
finish. Additional reinforcement bars were inserted at segment joints to conneet the
original reinforcement cages of individual segments (see Figure 3).
In the immediate accident zone, which suffered the greatest exposure to the fire, the
lining had lost much of it' s laad besring capacity, and such as remained was not taken
into account. Thus the new sprayed fibre reinforeed concrete, with a thickness of
between 20 and 30 centimetres. was assumed to carry the entire loading.
Outside this zone, where the lining and associated grout had lost less than 50% of it's
strength, the replacement lining was considered to cernprise three parts: Grour,
Segment concrete with reduced strength, and sprayed fibre reinforeed shotcrete.
Invitations to Tender for the repair contract were issued only six weeks after the fire,
and the date for reopening the tunnel, 15th May 1997, was set in December. The work
was completed to programme and very close to budget.
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Conclusion
The fire was serious, and caused extensive damage to one bore of the tunnel, but there
were no fatalities nor serious injuries and 34 persons were evacuated quickly, thanks to
the service tunnel.
The concrete lining the tunnel, although badly damaged, was never in danger of
collapse, due to some overdesign, and to manufacture in excess of the specification.
No special measures have been considered necessary to increase the fire resistance of
the concrete used in the repair.
Eurotunnel have made some adjustments to their operating procedures to recude the
risk of recurrence, and there are plans to install fire suppression equipment at selected
locations throughout the tunnels.
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STALEN EN COMPOSITE STAALBETON TUNNELCONSTRUCTIES

DL A. Hurmans (Hoogovens R&D)

Inleiding
Op initiatief van het Centrum Ondergrondsbouwen

is een inventarisatie uitgevoerd naar

de mogelijkheden van het toepassen van stalen en composiet staalbeton ondergrondse
tunnelconstructies.

Deze studie gaf een aantal kansrijke toepassingen aan tunnels met

een kleine diameter, boortunnels en afzinktunnels.

Tevens werden aanbevelingen

gedaan voor verder onderzoek teneinde te komen tot succesvolle toepassingen.
Op grond hiervan werd begin 1997 een nieuw project gestart met als taakstelling het
objectiveren en vaststellen van de prestatie eisen, het verrichten van het nodige
technologisch onderzoek naar de aspecten waarover nog kennis en ervaring ontbreekt en
het onderzoeken van economisch aantrekkelijke

oplossingen.

In deze presentatie wordt de stand van zaken gegeven van dit project.

Project stalen composiet staalbeton tunnelconstructies M610
Door het centrum Ondergronds Bouwen (COB) van de Stichting Civiel technisch
Centraal Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) werd begin 1997 het project
M610 "stalen en composiet staalbeton tunnelconstructies"

voor ondergrondse

toepassingen gestart.
De uitvoering hiervan is in handen van de werkgroep TC2û van het Staal bouwkundig
Genootschap (met deelname van Bergen Staatbouw. Hoogovens, IV-Consult en
Mercon) en een aantal bedrijven en instellingen (Ballast Nedam, NS, RWS, TEC,
TNO-Bouw, TU-Delft).

Type Tunnels
Type Constructies
Bij ondergrondse constructies wordt gedacht aan ruimten die ondergronds
gecreëerd voor winkels, parkeergelegenheden,

worden

stations en dergelijke. Daarnaast zijn

tunnels voor weg- en rail verkeer belangrijke ondergrondse constructies in de
infrastructuur van een land.
De type tunnels kunnen worden onderverdeeld
diep gelegen boortunnebndiep
zinktunnels

in:

gelegen, open of afgedekte sleuftunnels en
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Tussen twee stalen tunnelwanden kan beton zijn toegepast als ballast of voor het
verkrijgen van een grotere buigstijfheid maar ook als constructief onderdeel van de
constructie wanneer tussen staal en beton een schuifverbinding
schuifverbinding

is aangebracht.

Deze

kan bestaan uit stiftdeuvels of aangelaste hoekstalen. We spreken dan

van een composiet staalbeton tunnel. De tunnels kunnen zowel voor rail- als
wegverkeer bestemd zijn.

Boortunnels
Bij boortunnels worden verschillende uitvoeringsvormen

van stalen segmenten

toegepast. Aanvankelijk werden deze segmenten uitgevoerd in gietijzer en onderling
verbonden met bouten.
Op geboute stalen tunnelsegmenten

kan over het algemeen minder kracht door de

boormachine worden afgezet dan op geprefabriceerde
Tegenwoordig

betonnen segmenten.

wordt veelal een staalsoort toegepast van hoge sterkte en grote

vervormingscapaciteit,

aangeduid met de afkorting SGI (Spheroidal Graphite cast Iron).

De materiaalvoorraden

zijn echter beperkt. Bij de kanaaltunnel is 38.000 ton van dit

materiaal toegepast waardoor wereldwijd een materiaaltekort

ontstond.

Stalen segmenten worden hoofdzakelijk toegepast in combinatie met betonnen
segmenten op plaatsen waar verhoogde belastingen optreden. Doordat in staal slanker
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kan worden geconstrueerd hoeft die boordiameter

ter plaatse van verhoogde belastingen

niet te worden aangepast.
Voorbeelden van boortunnels waarin stalen segmenten zijn toegepast treffen we aan in
delen van de kanaaltunnel en tunnels in onder meer Hamburg en Tokyo.

Stalen sleuf- en afzinktunnels
In Nederland wordt door een aantal industriepartners

momenteel de haalbaarheid

onderzocht van stalen tunnels met kleine doorsneden van 3,75 m tot 5,5 m en een
relatief korte lengte. Deze tunnels zijn met name interessant bij ontsluiting van verkeer
bij kleine waterwegen in het Noord-Oosten van ons land, tijdens spitsuren.
De tunnels met een diameter van 3,75 zijn geschikt voor eenrichtingsverkeer

van auto's

en langzaam verkeer. In geval van nood kan ook een ambulance van deze verbinding
gebruik maken. De tunnels met een diameter van 5,5 m zijn geschikt voor
eenrichtingsverkeer

van vrachtauto's.

In de Verenigde Staten van Amerika worden stalen tunnels veelvuldig toegepast.
Voorbeelden zijn onder meer de verkeerstunaels
Baltimore.

onder de havens van Boston en

In de haven van Boston, waarvan hier een afbeelding is gegeven, is een tunnel
aangelegd met een lengte van 1242 m bestaande uit 12 met beton gevulde
dubbelwandige stalen segmenten. De dikte van de staalplaat bedraagt in dit geval 8 mmo
In ieder van de twee tunnelbuizen zijn twee rijstroken voor het verkeer beschikbaar.

Composiet staalbeton sleuf- en afzinktunnels
De voordelen van composiet staal-beton-staal

tunnels zijn:

dat geen bekisting behoeft te worden aangebracht voor het storten van beton
wapening verder achterwege kan blijven
prefabricage mogelijk is en
de elementen over het algemeen lichter van gewicht zijn dan betonnen elementen.
Gezien de grote vervormingscapaciteit

van een schuifverbinding

met stiftdeuvels.

wordt deze constructie ook uitermate geschikt geacht om weerstand te bieden tegen
explosies en stootbelastingen.
Voorbeelden van composiet staalbeton tunnels zijn Kobe Minatojima tunnel en Nanka
tunnel in Japan.
De Kobe Minatojima tunnel is een staal-beton-staal

tunnel. De doorsnede van deze

tunnel is op de afbeelding gegeven. Het betreft hier een ondiepe tunnelbuis met een
lengte van 520 m, verdeeld in 6 elementen. Het eerste segment is nog uitgevoerd in
gewapend beton. Daarna is gekozen voor de composiet staal-beton-staal

tunnel omdat

dit een goedkopere oplossing bleek te zijn. Bij deze tunnel bestaat de schuifverbinding
uit aangelaste hoekstalen. die in uitvoeringsfase
plaatveldverstijvingen.

tevens dienst doen als

De tunnel elementen worden gebouwd in een scheepswerf nabij

Kobe. Nadat drie tunnelelementen zijn samengesteld,
verdere afwerking getransporteerd

worden de elementen voor

naar een tweede dok. Van hieruit worden de

elementen over de waterweg naar de bouwlokatie gesleept.
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Eisen
De eisen met betrekking tot stalen en composiet staal beton tunnelconstructies
worden onderverdeeld

in materiaal onafhankelijk en materiaal-afhankelijke

kunnen

eisen.

Materiaal onafhankelijke eisen
De (materiaal onafhankelijk) eisen zijn in de vorm van prestatie-eisen
eisen met betrekking tot de constructieve brandveiligheid
brandbelasting)

vastgelegd. Ook

(bijv. de definitie van de

maken hier deel van uit.

Met nmne de volgende materiaal-onafhankelijke

aspecten zijn voor stalen en composiet

staalbeton tunnels van groot belang:
La.v.veiligheid

en betrouwbaarheid:

belastingen en belastingcombinaties

met betrekking tot ballast); grenstoestanden;
faalkansanalyses

van transporten van tunnelsegmenten

spanningsbemaling,
t.a. v.milieu-beleidsplan:

temperatuurinvloeden

64

in uitvoeringsfase,

e.d.

recycling, prioritaire stoffen

t.a.v. onderhoud en beheer: duurzaamheid,
bescherming),

(met name

calamiteiten als brand en explosie

monitoring (corrosie, kathodische

spanningsbemaling.
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Materiaal-afhankelijke

eisen

Naast de materiaal-onafhankelijke
uitgangspunten

eisen zijn ook de (materiaal gebonden)

(eisen en bepalingen) voor het constructief ontwerp en de uitvoering

hierna gegeven. Ook de materiaaleisen met betrekking tot de brandomstandigheden
maken daarvan deel uit.
Met name de volgende materiaal-afhankelijke

aspecten zijn voor stalen en composiet

staalbeton tunnels van groot belang:
materiaalgebonden
staalsoortïen),

normen en voorschriften

betonsamenstelling

verbindingsmiddelen
lasprocessen,

en hun toepasbaarheid voor tunnels

en -sterkteklasse

(bouten, stiftdeuvels e.d.)

-elektroden, -procedures

bekledingsmaterialen

(coatings, brandwerende

bekleding)

Voor de genoemde aspecten zijn de specifieke eisen in overeenstemming

gebracht met

het Bouwbesluit. Daarbij is met name gelet op:
alleen noodzakelijke eisen
meetbaar en controleerbaar
niet-innovatie belemmerend
consequent
eenduidig
De wens bestaat dat deze specifieke eisen uiteindelijk deel zullen uitmaken van een
complete set eisen te stellen aan ondergrondse

tunnelconstructies.S.

Duurzaamheid

Onderscheid moet worden gemaakt tussen de toepassing van onbeschermd staal en de
toepassing van staal met een corrosiebeschermingssysteem.

Onbeschermd staal
In een aantal gevallen zal de toepassing van onbeschermd staal de voorkeur verdienen
bijvoorbeeld wanneer de extra kosten voor de materiaalopoffering

opwegen tegen de

kosten voor het aanbrengen van een corrosiebeschermingssysteem.
Om een juiste inschatting te kunnen maken van het materiaalverlies
rekening worden gehouden met de corrosie-omstandigheden.

door corrosie moet

Een aantal corrosievormen

kunnen tot plaatselijk grotere aantastingen leiden waardoor deze vormen van corrosie
minder voorspelbaar zijn. Dit betreft met name de corrosie door zwerfstromen,
galvanische corrosie en spanningscorrosie.
Van de grondgesteldheid

in verschillende delen van het land en met name van de dieper

gelegen grondlagen is een conditiebeschrijving

gemaakt.

Door het NITG TNO is t.b.V. dit onderzoek de volgende informatie geleverd:
klei- en veenkaart van Nederland
bodemagressiviteitkaart
bodemweerstandkaart

20 m diepte t.o. v. maaiveld
tot 25 m t.o. v. maaiveld

puntenkaart chloride concentratie van grondwater op 9 men 25 m diepte t.o.v.
maaiveld
puntenkaart zuurgraad van het grondwater op 9 m en 25 m diepte t.o.v. maaiveld
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puntenkaart redoxstatus van het grondwater t.O.V. maaiveld
Het onderzoek heeft geresulteerd in weegfactoren van de keuzecriteria

om staal al dan

niet onbeschermd toe te passen.

Staal met een corrosiebeschermingssysteem
De conditiebeschrijving

van de grondlagen is ook gebruikt bij het opstellen van

keuzecriteria voor het bepalen van het coatingsysteem op de binnen- en de buitenwand
al dan niet in combinatie met kathodische bescherming.

Nader onderzocht zijn onder

meer:
Coating§:
exteme'belastingea

zoals grondverschuivingen

c.q, verzakkingen en chemische

belastingen
randvoorwaarden
beldedingsystemen

voor de toepassing van coatings op grote diepte (bacteriën)
van lasnaden en aansluitdetails.

Kathodische beschermi,Iarondgesteldheid
geschikte wijze van monitoring,
(platina)als

referentie-elektroden

van dieper gelegen grondlagen (geleiding)

bijvoorbeeld door toepassing van inerte elektroden
of corrosiecellen

invloed op geometrie

Constructieve veiligheid
Eenaanta.l aspecten van constructieve veiligheid van stalen en composiet stalbeton
tunnelc<>tIstructies in uitvoerings- en gebruiksstadium
problematisch

ontwerpmethoden

en risico-analyses;

wordt nader uitgewerkt:
het toepassen van deze technieken

voor het optimaliseren van het ontwerp en het bepalen van een faalkans van
spanningsbemaling,

bijzondere transporten, temperatuurinvloeden

alternatieve wijzen van ballasten en/of verankeringsmethoden;

e.d.

optimaal gebruikmakend

van kennis uit geotechnisch onderzoek, mogelijk grondverbeteringen
vermoeiing; beperkt literatuuronderzoek

etc.

naar aspecten van wisselende belasting,

verhoogde spanningen rond openingen en doorsnedenveranderingen

in tunnels

De volgende aspecten ten aanzien van de constructieve brandveiligheid

worden

onderzocht:
maken van een geschikte keuze voor een brandwerende
met m<>gelijke branduitbreiding

voorziening,

rekening houdend

en rookproduktie als gevolg van de toepassing van een

coating
vaststellen welke warmte-overdracht

naar de omliggende grond en het grondwater

plaatsvindt
vaststellen onder welke randvoorwaarden

een brandwerende

bekleding achterwege kan

blijven
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Constructieve brandveiligheid
Het onderzoek naar de brandveiligheid

van staal en staalbeton tunnels kent een aantal

fasen.
Welke brand kan worden verwacht? (Auto, vrachtauto, hooiwagen, tankauto, treinstel).
En welke warmteontwikkeling

heeft dit tot gevolg.

Welke temperaruursontwikkeling

van de gassen in de tunnel heeft de brand tot gevolg?

Het effect van ventilatie en vorm van de tunnel is hierbij natuurlijk van belang. Om te
komen tot een verantwoorde inschatting zullen de resultaten van meer dan 100
brandproeven in Europa en de VS worden geanalyseerd.

De nadruk gelegd op de

lokale maximale verhitting, welke maatgevend is voor de temperaturen

in de

tunnelconstructie.
Welke temperatuursentwikkeling

over de doorsnede van de tunnel kan worden

verwacht? Met behulp van warmtestroomberekeningen

wordt afgeschat in welke

situaties brandwerende bekleding achterwege kan blijven of slechts gedeeltelijk hoeft te
worden toegepast. Voor stalen tunnels wordt gekeken naar het koelende effect van het
grondwater. Ook wordt bekeken welke voorwaarden moeten worden gesteld zodat
eventuele schade repareerbaar is.
Welk effect heeft verhitting op het constructieve gedrag van de tunnel. Hierbij wordt
met name de invloed van thermische spanningen op de constructie onderzocht.

Gedacht

kan worden aan optimale tunnelvormen of detaileringen ter voorkoming van oplopende
thermische spanningen, of het gedrag van deuvels bij brand. Het tunneldak kan
bijvoorbeeld met een geringe boog worden uitgevoerd. De minimale straal van deze
boog kan worden aangegeven waarbij de constructie onder brandomstandigheden
meer naar de brand toe buigt. Het constructiegedrag

niet

m.b.t. dwarskracht is niet bekend.

Maakbaarheid en uitvoering
Ten aanzien van de maakbaarheid wordt onderzocht wat de meest geschikte keuze is
voor de voegconstructie,

wat het eisenpakket is voor de toe te passen staalsoorten en

welke eisen gesteld moeten worden aan het lassen (proces, gelaste verbinding, milieueisen).
Ten aanzien van de uitvoeringsproblematiek

en uitvoeringstechnieken

kan worden

teruggevallen op de ruime kennis en ervaring die is opgedaan bij geprefabriceerde
betonnen sleuf- en afzinktunnels.
Het fabriceren, transporteren,

te water laten, ballasten en afzinken is volledig

uitvoerbaar met bestaande uitvoeringstechnieken.
De uitvoeringsproblematiek

van bijvoorbeeld het over water transporteren

en composiet staalbeton tunnelelementen
tunnelelementen.

faciliteiten en ervaringen.

verschilt niet van geprefabriceerde

van de stalen
betonnen

Alleen de diepgang kan aanzienlijk minder zijn.

Voegconstructies
De uitgangspunten voor het ontwerp van een voegconstructie

zijn:
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dat de constructie flexibel moet zijn,
een goede aanhechting en afdichting levert en
glad en strak is afgewerkt.
De voegconstructie

moet de lengteveranderingen.

afschuiving in horizontale en verticale

richting alsmede rotatie van de elementen ten opzichte van elkaar kunnen opnemen.
Over hetalgemeen

is de kennis en ervaring, opgedaan bij geprefabriceerde

betonnen

elementemook toepasbaar bij stalen en composiet staal-beton tunnels.
Een dergelijke voegconstructie

bestaat uit een systeem van hoofdafdichtingen

secundaire afdichting. De hoofdafdichting
afdichtingen

zorgt in eerste instantie voor een eerste

het opnemen van hydrostatische belastingen. Daarna leveren de

hoofdafdichting en de secundaire afdichting beide de definitieve afdichting en nemen de
onderlinge bewegingen van de elementen op.

Lass en en lasbaarheid
Of lassen tijdens de uitvoering naar behoren kunnen worden gelegd, is geheel
afhankelijk van de juiste keuze van het lasproces en de lasprocedures

op basis van de

ontwerpspecificaties . Over het algemeen is deze kennis en ervaring in ruime mate
aanwezig. Lasbaarbeid is afhankelijk van:

68
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de wijze van lassen (proces),
de toegepaste staalsoort,
de te nemen voorzorgen en
de mogelijkheid om een continue verbinding te leggen.
De uitvoering van het laswerk moet voldoen aan de vanuit het ontwerp opgelegde eisen
en veiligheid en moet voldoen aan de milieu-eisen.
De moeilijkheden en voorzorgen bij het lassen nemen toe naarmate de vloeigrens en de
treksterkte van het basismateriaal hoger zijn. Met name de warmte-beïnvloede

zone

vraagt aandacht. Het kan nodig zijn spanningsarm gloeien toe te passen.

Economische aspecten
De kosten ten opzichte van betonnen tunnels zijn thans nog onvoldoende bekend. Dit
zal in het kader van dit project verder geëvalueerd worden.
Er zullen naar verwachting zeker kostenvoordelen
staalbeton tunnelconstructies.

zijn voor stalen of composiet

bij transport vanaf een ver gelegen bouwplaats,

zoals bij

sleuf en afzinktunnels.
Met stalen linings is een kleinere diameter te realiseren bij boortunnels.
kostenvoordeel

dat ook

kan opleveren.

Samenvatting
Staal en composiet staalbeton zijn kansrijk in o.a. tunnels met een kleine diameter in
boortunnels en afzink- en sleuftunnels
De eisen die gesteld worden aan tunnel constructies zijn veelal afgeleid en afgestemd op
bestaande toepassingen en materialen. Dit kan innovatieve oplossingen in de weg staan.
Door toepassing van staal zijn potentieel lage uitvoeringskosten

te verkrijgen.

Er is

voldoende kennis en ervaring beschikbaar om met staal en composiet staalbeton de
gewenste duurzame ondergrondse tunnelconstructies
Ten aanzien van de brandveiligheid

wordt een optimalisatiestudie

Monitoring en inspectie dient een vooraanstaande
beheerssysteem

te realiseren.
uitgevoerd.

plaat in te nemen in het

van een tunnel.
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Steel Fibre Reinforeed High Performance Concrete for the application in shield tunnel linings
A.G. Kooiman
Department of Civil Engineering, Delft University of Technology, the Netherlands

R.G.A. de Waal

Department of Civil Engineering, Delft University of Technology, the Netherlands

J.C. Walraven

Department of Civil Engineering, Delft University of Technology, the Netherlands

ABSTRACT: A research committee of the Dutch Centre of Underground Construction (CoB) has started to
develop Steel Fibre Reinforeed High Performance Concrete (SFRHPC) mixtures for structural applications in
shield tunnel linings in the Netherlands. This paper describes the prospected advantages of the application of
SFR(HP)C in segmeatal Iinings as well as in continuous, extruded concrete linings. Further, the research aims
considering the material properties of SFRHPC are presented and a test program on SFRHPC is discussed.
1. INTRoDUCTIoN
For many years the Dutch have built their tunnels
using cut-aad-eover and submerged tunnelling
methods. Consideriag the many inconveniences of
these conventional methods shield tunnelling becomes
more and more interesting to solve infrastructural
problems in the Netherlands, especially in densely
populated areas. At !he moment the first shield tunnel
in the Netherlands. !he secend Heinenoord Tunnel, is
under construction. 'Ihis tunnel is one out of two
carefully selected experimental tunnel projects to
enhance experience and specific knowledge on large
diameter shield tunaelling. The secend project is the
so-called Botlek RaUway Tunnel. For both projects
intense research and monitoring programmes have
been set up.
To support the above mentioned and future
tunnelling actlvities the Dutch Govemment has
invested in a five year research aad development
programme
on tuanelling
and underground
construction in soft soil combieed with high ground
water levels. Beside this investment a substantial
financial contribution is delivered by the Dutch
industry which also partielpatés in the research
programme. In order to manage and coordinate this
programme the Centre for Underground Construction
(Duteh: CoB) was established. The main features of
the CoB research programme are:
1. shield driving in soft soil
2. predicting and monitoring
3. econornical tunnelling
4. constructing, centrolling and maintenance
5. underground spaces
With respect to economical tunnelling tunnel lining

research is an important topic. Lining system costs
form a large part of the total construction costs which
are quite high compared to those of conventional
tunnelling projects. To investigate if cost reductions
and/or quality improvernents in lining systems are
feasible several cornmittees work on the development
of proruising lining structures. One of these
committees is charged with the development of Steel
Fibre Reinforeed High Performance Concrete mixtures
for application in shield tunnel linings, The practical
applicability of these mixtures depends on the
meenanical properties of the material and the way in
which the material behaviour can he modelled for
design calculations, Related cornmittees therefore
investigate several test and calculation methods to
determine the material behaviour and a sufficient
design model.
2. SCOPE OF RESEARCH
The typical soft soil conditions in the Netherlands, the
high groundwater levels and the effects of unequal
settlements of ground layers make it difficult to
predier cross sectioaal forces and hence the actual
stresses in tunnel linings, The suitability of the
existing design models is therefore not certain. One of
the solutions on this matter is to adapt the existing
design models or tocreate new ones (Postma et al
1997). Another solution may he the application of a
lining materiaI which is streng and ductile at the same
time. In this way the material will he less susceptible
to errors in the calculated leads and deformations.
Tunnel linings are often constructed with
prefabricated reinforeed concrete segments, The
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reinforcement mesh is designed to transfer tensite
stresses due to bending moments, hoop forces, thrust
jacking forces and ring conneering forees. Especially
substaatlal hoop forees, caused by the high ground
water levels, and thrust jacking torces introduce high
compressive and splitting stresses into the concrete.
Increasing the cona-ete's strength wî1l enhance the
resistance to these sttesses. Furthermore it can lead to
reductions in liningthickness whieh as a eonsequence
will cause a reducti()n in bending moments.
When the conventional reinforcement can be
replaced by steel fii:>resseveral other advantages can
occur. For exampl~. the production process can be
simplified and less}damage ean beexpected dering
transport and ins~Uation, whieh is caased by the
higher impact resistanee. In the end it may lead to cost
rednetlens.

Anotherconstruêtion methodofshield tunnels is
the so~called·.·Extruded Concrete Lining .(ECL)
rnethod. In tbis c~ theconcrete is injected in the
annalar space behveen the groundand the inner
formwork. The tbrust jaeking force is resisted by
adhesion and frictioobetween the inner formwork and
the hardening con~.
Demoulding takes place when
the concrete Hningis strong and stiff enough. It' s
obvious that a fastttydratation process of theconcrete
is needed to redtlÇe the length of the formwork.
Otherwise this forr#work will lead to problems when
the TBMgets.outofálignmentor whencurves need to
be made. When fibrereinforcernent canbe used in the
ECLmethod .the>sbield .driving .·.process caa be
performedcontinuousIy whichmay .lead toa higher
construction speed.> Further, a High Performance
Concretemay ·Ieadtoreductions in formwork lengths
caused by its fasterstrength development.
3. PROPERTJES OF FRESH SFRC
An important aspect of fresh SFRC is the deereased
workability compared to a similar mixture without
fibres, Compesing SFRC mixtures is therefore more
difficuit than mixtures without fibres. !he production
of SFRC mixtures fot the application in shield tunnel
linings needs extraattention becauseof the high
amount of fibres wmch is needed for these kind of
applieations.

5mm

10mm

Figure 1. Effect of grain size on fibre arrangement
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In previous shield tunnelling projects steel· fibre
reinforcements were used between 50 and 90 kg/m'
(Kooiman 1996). These fibre contents approximately
reach the limit of practical use. The maximum fibre
content which can he added mainly depends on:
1. the maximum aggregate grain size
2. the aspect ratio (fibre lengthoverdiameter)
3. the water/cement ratio
lt is obvious that a smaller maximum grain size will
enhance the workability (see figure 1). Tbe same
effect is obtaised by decreasing theaspeet ratio and
increasing the water/cement ratio.
Another aspect of fresh SFRC is the big influence
of the production process on the distribution and
orientatien of the fibres. lt has heen proven that the
orientation of steel fibres in prefabricated segments is
not at. all homogeneous (Casanova et al 1995).
Finishing the concrete surface is more difficult for
SFRC than for concrete mixtures withoutfibres.
EspeciaUy the levellingof SFRC segments with a
sereedbeard might lead to someproblell1s, because
the segment' s surface can be ripped open. However,
by scouring the surface a similar surfacequality canbe
obtained compared to conventional segments.
4. PROPERTIES OF HARDENED SFRC
4. J

Functioning ofsteelfibres

GeneraHy, the functien.offihres in concrete can he
explained from thefoUowingtwo phenomena:
1. Strengthening ofthe matrix (micro action)
2. Reinforcingthe concrete (macro aetion)
Micro action is in fact the resistance to micro eracking
(i.e.cracking of the matrix in a very early phase)
caused by the randomly orientated fibres. When
micro-craeking oecurs, a high strain stiffness of the
fibre is very important. The growth of micro cracks
will be opposed by the fibres as a result of their
resistance to the concentrated stresses near the crack
tip (figure 2). Due to this resistance the appearance of
cracks at the surface will he retarded.

20mm

Figure 2. Micro action

Figure 3. Macro action

If tensite stresses increase, cracks develop and fibres
span the cracks as isshown in figure 3. The tensile
stresses can then betransmitted from one side of the
crack to another (macro acüon) due to the bond
stresses around the fibre's shaft and, if present, the
capacity of the fibre's anchors. The way in which the
failure mechanism sets in depends on the following
factors (Maidl 1995):
1. aspect ratio
2. anchorage
3. tensile strength of the fibres
4. bond strength
5, added fibre content
The first three factors are determined by the
characteristics of the fibre. The degree of bond
strength depends onboth the surface quality of the
fibre and the strength of the surrounding concrete
matrix. By improving or increasing one of the above
mentioned factors the post-cracking behaviour of the
SFRC will improve. However, if the bond strength is
high and the fibre anchorage is very well a brittle
failure mechanism can occur when the tensile stress is
increased. This is cansed by the fact that the tensile
strength of the fibres is reached. According to safety
philosophies this brittie failure behaviour must be
prevenred. Therefore the fibre-matrix interaction
should act in sueh a way that slipping of the fibres can
occur instead of breaking.
4.2

Durability of SFRC

Steel fibres near the concrete surface are exposed to
moisture and can eerrode. However, this will not lead
to continuons eerrosion of the reinforcement because
of the fact that each fibre is individually embedded in
and therefore proteered by the concrete. Further, the
eerrosion of fibres wiIl not cause the concrete to spall.
The stresses caused by the expansion of the fibre
diameter cannot lead to more damage, The only
negative effect of the eerrosion process in uncracked
SFRC are the rust spots at the concrete surface. For
the application in shield tunnels in the Netherlands

these spots will probably not be visible because of the
necessary additional fire resistant lining.
In the past some experiments have been carried out
on cracked and uncracked SFRC specimens which had
been exposed to marine conditions (Mangat &
Gurusamy 1987). The cracked specimens with crack
widths smaller than 0.2 mm showed no decrease in
strength, stiffness and toughness compared to the
uncracked specimens. In case of crack widths
exceeding 0.2 mm the fibres crossing the crack
corroded. Hence the strength, stiffness and toughness
decreased.
Another very important durability aspect of a lining
material is its fire resistance, In the near future the
COB will carry out two full scale fire tests on
SFRHPC. The first test will be carried out on normal
SFRC, but in the segments of the secend test
polypropylene (PP) fibres are used al) an extra
addition. These polypropylene fibres will be added to
the mixture to improve the fire resistance. In case of a
fire these synthetic fibres will melt which results in an
increased pore volume and a decreased damp pressure.
Accordingly, concrete spalling can be reduced. If
SFRHPC is structurally applicable in shield tunnel
linings these PP fibres can reduce the thickness of the
fire proteetion lining,
5. SEGMENT AL LININGS
Tunnellinings are often constructed with prefabricated
reinforeed
concrete
segments.
The
applied
reinforcement meshes are quite complex to construct
and need a large storage area at the prefab yard.
Furthermore, they need to be lifted into the mould
after which some positional adjustments have to be
made. When this traditional reinforcement could be
replaced by steel fibres the above mentioned steps in
the production process can be skipped which should
lead to rednetion in production costs . The steel fibres
can be added to the concrete mixture using a fibre
dosage system or manually.
The life cycle of prefabricated lining segments can
be devided in four stages:
1. production stage
2. transportation stage
3. installation stage
4. serviceability stage

Figure 4. Spalling of concrete cover

::::::::;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:::;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::;;::;;:;:;:;:;:;_:;:;:;:;:;:;:;:::;:,;:;:;;::,;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;;:;:;;::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;:_:;;:;:;:;::;;;;:;:;:;:;:;::;0_:;;:_:';':_;_;_;_;,:,:,;,:,;,:,;,;,;,;,:,;:;:-:;:;;;:;:;;;;;:;:;;;:;:;:-:-:.:.:.:.-.-.-.

In case of conventional reinforeed segments a lot of
damage occursin thêfirst three stages. Impact leads
can cause the concrete cover to spall. In the
serviceability stage hoop forces can cause the same
damage, as shown in figure 4. The traditional reinforcement mesh willthen he exposed which can result
in a continuous cort()sion process and more damage.
The advantage of fi'bre addition is the random fibre
distribution in the croiSssection.Accordingly, the fibre
reinforcement will be present near the concrete surface
which will result in)a higher resistance to impact
leads. For this reason fibre reinforcement will most
probably lead to a red~ction in the amount of damaged
segments (Viljoen 1995).
SFRC has already been successfully applied in
prefab tunnel segments for several times (Kooiman
1996). SFRHPC, however, has never been appIied in
shield tunnels. By J.lsing a high concrete strength
considerable reductions in lining thicknesses are
expected, especiallyifor large diameter tunnels (> 10
m). Whether or notsteel fibre reinforcemeatcaa he
applied mainly depends on the calculated cross
sectionel fotces anti/the material properties. These
properties will he determined by the earlier mentioned
factors which also determine the failure bebaviour of
SFRHPC.

From a structural point of view, the load action in
axial direction is probably the most diffieult part to
predier. Within the Netherlands. or countries with
comparable soil conditions, unequal settlemeats of the
soil can occur. In a continuous lining these settlements
will cause a high shear force and high teasilestresses
due to bending in axial direction (Kempers 1997).
These tensite stresses can be seen as uni -axial whUe
the ratio lining thickness over tunnel diameter is very
small. If these stresses exceed the tensile strength of
the concrete cracking wUI occur. Whether or not a
divided crack pattem develops in uni-axial tension
depends on the composition of the SFR(HP)C mixture
and the fibre percentage which is added. Kempers
showed that very high minimum fibre percentages are
needed especially for the higher strength concretes.
This could dramatically affect the workability.
From the two above mentioned studies it ean be
concluded that SFRHPC is not as promising for
application in extruded concrete linings as lt is for
segmental linings,
7 . EXPERIMENTAL RESEARCH
7.J Research aims

6. CONTINUOUS LININGS
SFRC has a relatively large deformation capacity
compared to unreinforced concrete which makes it
interesting for continuous linings. Already at theend
of the seventiessomeextruded concrete tunnellinings
were built. Withinthe Netherlands a consortium of
irtdustrials is now developing the so-called Iudastrial
Tunnelling Method (ITM) which is based on this ECL
metbod.

Initially, SFRHPC seemed to be a very promising
material for application in continuous linings. High
Performance Concrete for instanee is able to develop
a very high strength during the first hours after
casting. High early strengths are very important with
respect to the length of the formworkand
the
construction speed. However, ether properties of
young HPC such as hydratation shrinkage wUi have an
enormous effect on {he feasibility of this material in
continuous linings, Severalstudies have therefore been
carried out to gain sotne more insight on this matter.
Boerrna (Boerma 1997) showed that the intemal heat
development due to thehydratationprocess of a HPC
with a compressive strength of 95 MPacan eventually
cause tensile stréssès .to occur which canresult in
cracking, His calculations proved that a concrete
strength of 65 MPa was more profitable toon a higher
concrete strength, provided that the mix température
of the applied concrete was less than 15 0 C.

As rnentioned befere the post-craeking and failure
behaviour of SFRC depend on the content, type and
dimensions of the added steel fibres and thequality of
theconcrete.·Thereare several ways to determine the
post-crackingbehaviour of SFRC. Uni-axial rension
tests can be used to determine stress-stram
relationships of SFRC. However, until now it has been
common practice te use four point bending tests.
These tests are easier to carry out and therefore much
cheaper. In figure 5 several hypothetical F-ö diagrams,
also known as lead-displacement diagrams, are shown
for SFRC. Curve 1 is the F-ö diagram for plain
concrete. The ethercurves could represem the same
concrete mixture with addnion of different steel fibre
contents. As the added fibre content iaereases the
surface undemeath the curve, also known as the
toughness, increases,
This partienlar research is aiming at SFR(HP)C
mixtures which result in F-ö diagrams like curve 4 in
figure 5. In that case, at increasing displaeements, the
SFR C is still able to resist higher external bending
leads thanat first craeking. As aresult redistribution
of stresses cao take plaee and multiple craeking can
occur instead of jast oae locally concentratedcrack.
The latter is important with regard to the darability
and watertightness of the tunnel lining.
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Figure 5. Hypothetical F-6 diagrarns

When the concrete' s strength is increased the cracking
moment will also inerease. The fibre content should
then be enlarged toensnre that a higher load can be
resisted after cracking. Concrete workability problems
can arise though whenusing these large fibre contents.
A new development on this matter is the so-called
high carbon steel fibre. These fibres are characterised
by their high tensile strength and are developed for
applications in High Performance Concrete (HPC).
These fibres have proven to be effective at concrete
strengths higher than 55 MPa (VandewaHe & Imam).
In lower strength concretes the bond strength is too
low to activate the tensile capecity of these high
carbon fibres.

7.2 Mix compositions
In order to find the optimum mix composition of
SFRHPC for the application in shield tunnellinings it
is necessary to gain insight on the effectiveness of
several types of fibre additions in different concrete
qualities. For this reason a research program have been
set up to determine an optimum SFR(HP)C mix
composition and its meehaaical properties.
Table 1. Meao compressivestrengths

of SFRC mixtures in MPa

Fibre

Fibre

Fibre

addition I

addition 2

addition 3

Mix A

62

60

MixB

75

69

64

MixC

80

77

79

MixD

79

80

76

MixE

96

96

In table 1 it is shown that five different types of
mixtures, with cornpressive strengtbs varying in the
range of 60-96 MPa have been used, Mixture types
A and B have been developed for continuons Iinings.
Mixture types C, D and E have been developed for the

segmental linings.
Three different fibre additions have been used to
reinforce the concrete mixtures. Fibre addition 1 is 60
kg/m' steel fibre reinforcement. Because hooked end
steel wire fibres are known for their relatively good
post-cracklag behaviour in concrete compared to other
steel fibres they have been used in all fibre additions.
However, in mix D and E high carbon (he) steel wire
fibres with hooked ends have been used instead of the
low carbon (lc) fibres in the ether mixtures.
In fibre addition 2, 0.9 kg/rn' polyproPllene
(PP)
fibres have been added next to the 60 kg/m steel wire
fibres of fibre addition 1 because of the expected
positive influence on the fire resistance . Initially, 1.8
kglm3 was meant to be added, but this introduced
workability problems.
Finally a fibre cocktail of 40 kg/m' hooked end, 0.9
kg/m' polypropylene and 40 kg/m' chip fibres have
been used as fibre addition 3 to see if this would have
any effect on the workability
and mechanical
properties. The workability was comparabie to the
mixtures with fibre addition 2.

7.3 Test results
The thirteen different mix compositions from table I
have been tested in the Stevin Laboratory of the Delft
University of Technology. Five fout-point bending
tests have been carried out on each mixture. The cross
section of the beam was 150xlSO mm". On each side
ofthe bearn the displacement was measured using socal led Lineair Variable Displacement
Transduoers
(LVDT's).
A schematic impression of the test is

shown in figure 6.
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Figure 6. Four-point bending test
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Figure 8. Effect fibrestrength on mean F·ll diagrams Cl+Dl

The F-ö diagramsof the experiments showed a large
scatter in post-eracking behaviour whieh is for
example shown infigure 7 for the 5 tested beams of
the Cl mixture. This is primarily eaused by the size of
the tested beams.When the scale of the beams is
enlarged the int1uence of the wali-effect will decrease
which results in a smaller scatter in the loaddisplacement diagrams (Kooiman 1997). Due to the
large scatter it is hard to make a statement on the
effectiveness of thevarious fibre additions. However,
some trends wereobserved in the test results.
Firstly, it is obvious that the mixtures with high
carbon fibres (D mixtures) are superior compared to
these with low . carbon fibre reinforcement (C
mixtures) at thetested COncrete strengths. This is
showa in figure 8· where the mean F-ö. diagrams of
mixtures C and D withfibre addition 1 are reûected.
The iaitial difference between the two curves is the
10% higher loadat first eraeking of the high carbon
steel fibre reinforeed matrix. This is remarkabie while
the concrete compressi ve strengths are similar for the
Cl and DI mixtures as has already been shown in
table 1. The increased load at first cracking can most
probably he explained by the enhanced micro action

-,;,:..:.;.;
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caused by the higher tensile strength of the fibres. The
second dispanty is the post-cracking behaviour. Both
curves in figure 8 show a decrease in load just after
first cracking. (This is most probably caused by the
smalI friction around the fibre's shaft). As the hooked
ends are activated after first cracking the lowcarbon
fibres break because the tensile strength of the lew
carbon fibres is to low compared to the bond strength
of the matrix. As a consequence the ultimate load is
the lead at first cracking, This is in contrast te the high
carbon steel fibres which are able to transfer leads
higher than the load at first crack. As a result, the
toughness, which is defined as the surf ace below the
Joad-displacement diagram, is higher for the mixtures
with high carbon steel fibre reinforcement.
Secondly, the effect of the PP fibre addition on the
micro and macro action of steel fibres in a matrix is
not clear. In the lower streagth concrete (A mixtures)
it seemed to enhance both micro as macroaction
compared to normal SFRC, but in the Dmixtures the
effect was eppesite. On the ether hand, in mixtures B,
C and E fibre addition 2 didn't seem to have any
influence at all on the lood at first cracking and the
toughness. The differences in themean F-ö diagrams
are most probably caused by scatter in the test results.
FinallY,fibre addition 3 seems to decreasethe drop
in loadafter first cracking. This is attributed to the
chip fibres in the fibre cocktail. However, the possible
influenee on this 'drop reduetion' of the higher
quantity of steel fibres in the mix cao not he neglected,
Further, the toughness decreasescompared to the the
other two fibre· additions which can he explained by
the smaller amount of hooked end fibres in the mix
(40 kglm3 instead of 60 kg/m3).
8. CONCLUDING REMARKS
The test results haven't given a clear view on the
effects of all the tested fibre additions. In fact the
seatter is too large to draw any rnechanical properties
from these tests. Enlarging the testing scaJe will
redace the scatter. Full scale testing is most probably
needed to get a satisfying view on the results.
In concrete strengths ranging from 75 to 80 MPa a
high carbon fibre reinforcement content of 60 kglm3
can result in an ultimate bending load which is higher
than the lead at first cracking. As a result a divided
crack pattem occurs. The effect on the (uni-axial)
stress-stram relationship, however, is not very clear,
Wether or not multiple cracking also occurs in uniaxial rension (important for continaces liaings) is
unknown, A better insight in the transformation of F-ö
diagrams into uni-axial stress-strain or stress-crack
width relationships is therefore of great importance,
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