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VOORWOORD

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

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

Het onderzoek en ontwikkelingswerk van CUR/COB worden verricht in het kader van een
omvattend uitvoeringsprogramma.
Dit uitvoeringsprogramma kent in eerste instantie vier thema's, te weten "Boren in zachte grond",
"Verkennen, voorspellen en monitoren", "Economische tunnelbouw" en "Construeren, beheren en
onderhouden".
De thema's worden ingevuld met uit te voeren onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Een belangrijk project binnen het eerste thema is het "Praktijkonderzoek Boortunnels"
(CUR/COB-uitvoeringscommissie K 100). De kern van dit project bestaat uit een intensieve
monitoring van de twee Praktijkprojecten Boortunnels, de Tweede Heinenoordtunnel en de
Botlekspoortunnel. Door middel van deze monitoring worden bestaand instrumentarium voor
verkenning van de ondergrond en voorspellingsmodellen voor het gedrag van constructie en grond
getoetst.
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SAMENVATTING

Tijdens het boren van de Tweede Heinenoordtunnel te Barendrecht komen diverse reststromen
vrij uit het scheidingsproces. In deze predictie wordt de hoeveelheid, het bentoniet- en
vochtgehalte van de diverse reststromen in beeld gebracht. Daarnaast wordt de milieuhygiënische
kwaliteit van de vrijkomende reststromen voorspeld aan de hand van bekende gegevens van de te
gebruiken bentoniet. Tevens wordt een inschatting gegeven van de hoeveelheid bentoniet die
nodig is tijdens het boorproces afhankelijk van de kwaliteit van de te gebruiken bentoniet.



SUMMARY

During drilling activities of the Tweede Heinenoordtunnel at Barendrecht different effluents are
segregated. This report presents the predictions regarding the amounts of soil, the bentonite and
moisture contents of each separate fraction. The amount of bentonite that has to be used in this
project is also predicted against the used quality of the bentonite.



HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Door CUR/COB-uitvoeringscommissie K 100 'Praktijkonderzoek Boortunnels' is aan Grondme-
chanica Delft op 30 september 1997 opdracht verleend (opdrachtnummer C-483) tot het uitvoeren
van predicties voor de milieu-effecten van grond en boorvloeistof, welke vrijkomen uit de
scheidingsinstallatie bij de Tweede Heinenoordtunnel te Barendrecht.



HOOFDSTUK 2

DOELSTELLING

De in dit rapport beschreven predicties hebben tot doel om inzicht te krijgen in de volgende
milieu-aspecten die spelen tijdens het boren van tunnels:

1 hoeveelheid grond per uitlaatpunt (fractie) uit de scheidingsinstallatie;
2 bentoniet- en watergehaltes in de onderscheiden fracties;
3 benodigde hoeveelheid bentoniet voor het gehele project, in relatie tot de kwaliteit van de

bentoniet, hiertoe zijn een drietal bentonietkwaliteiten in deze predictie meegenomen;
4 milieuhygiënische kwaliteit van de bentonietslurry die de grond meerdere malen heeft

doorspoeld (adsorptie van zware metalen).



HOOFDSTUK 3

OPZET PREDICTIES

Ten behoeve van het uitvoeren van de predicties voor elk van de vier onderdelen uit de
doelstelling zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

Predictie 1: Hoeveelheid grond per uitlaatpunt (fractie) uit de scheidingsinstallatie

Predictie 2: Bentoniet- en watergehaltes in de onderscheiden fracties
Beide predicties zijn reeds eerder uitgevoerd in opdracht van de Bouwdienst

Rijkswaterstaat door Grondmechanica Delft. Voor het gebruiken van de gegevens in deze
predicties is door de Bouwdienst toestemming verleend.

Predictie 3: Benodigde hoeveelheid bentoniet
De benodigde hoeveelheid bentoniet voor het gehele project is afgeleid van de

eigenschappen van de grond en de aard en samenstelling van de boorvloeistof. Hierbij zijn de
hoeveelheid bentoniet die indringt in de bodem, afgescheiden wordt door de scheidingsinstallatie
en achterblijft in de reststromen kwantitatief voorspeld. Deze hoeveelheden zijn uitgezet tegen de
kwaliteit van de bentoniet, dat wil zeggen dat voor een drietal kwaliteiten een predictie voor de
hoeveelhied te gebruiken bentoniet is opgesteld voor een drietal bentonietkwaliteiten:
    * een hogere kwaliteit dan nu gebruikt wordt (Wyoming-type bentoniet);
    * een lagere kwaliteit dan nu gebruikt wordt;
    * de bentoniet die nu wordt gebruikt (geactiveerde Griekse bentoniet van

Aboorkwaliteit@).
Van de in deze predictie gebruikte bentonieten is een kwaliteitsbeschrijving

weergegeven in paragraaf 6.3. De keuze voor deze typen bentoniet is door Grondmechanica Delft
uitgevoerd.

Predictie 4: Milieuhygiënische kwaliteit van de gerecirculeerde boorspoeling
De milieuhygiënische kwaliteit van de bentoniet kan veranderen als gevolg van

adsorptie van de in de bodem aanwezige (natuurlijke) verontreinigingen. Bentoniet heeft een sterk
absorberend vermogen voor kationen, zoals zware metalen. Op basis van de milieuhygiënische
kwaliteit van de bodem is een predictie opgesteld aan de hand van het absorberend vermogen van
de bentoniet (welke nu gebruikt wordt) per keer dat deze in aanraking is met de grond. Hierbij is
aangehouden dat de boorspoeling maximaal vijf maal (op basis van Aexpert guess@ en ervaring uit
het Grifpark) gerecirculeerd wordt. Hiervoor is een overzicht van de milieuhygiënische kwaliteit
van de doorboorde grondlagen door het projectbureau ter beschikking gesteld [Meetplan
monitoring Milieu-Effecten K-100]. Tevens zijn uit eigen archief de adsorptie karakteristieken
voor de gebruikte, geactiveerde Griekse, bentoniet toegepast in deze predictie [Cebo-Holland,
1992].



HOOFDSTUK 4

BESCHRIJVING SCHEIDINGSPROCES

4.1 Algemeen
In het kader van het Praktijkonderzoek Boortunnels (K 100) is een onderzoekprogramma
geformuleerd om meer kennis van en inzicht in de realisatie van boortunnels te verkrijgen.
Het onderzoekprogramma is onder meer gekoppeld aan de bouw van de Tweede Heinenoord-
tunnel. Gedurende de realisatie zal een scala van metingen en experimenten worden uitgevoerd,
deze zijn beschreven in het Instrumentatie- en Meetplan (COB/K 100-01, 1995), dat is opgesteld
door de commissie K 100.

In het Instrumentatie- en Meetplan en het Predictieplan (COB-K 100-02, 1995) is met het
onderzoeksdoel M-02 'Vaststellen van milieu-effecten', het monitoren van milieu-effecten bij het
boren van de Tweede Heinenoordtunnel in het onderzoekprogramma opgenomen.

Om tot een zinvol meetprogramma te komen dient inzicht te bestaan in de samenstelling van de te
doorboren grond, in de wijze waarop de scheidingsinstallatie is ingericht en in het meetpro-
gramma dat op de reststofstromen wordt uitgevoerd. Na toetsing van dit meetprogramma aan de
voor milieuhygiënische en civieltechnische bruikbaarheid aan te leggen criteria, is een aanbeve-
ling voor een meetprogramma opgesteld in het rapport AMeetplan monitoring Milieu-Effecten
K-100@.

4.2 De scheidingsinstallatie
Het principe van het slurryschild berust op het feit, dat schone bentonietsuspensie naar het
boorfront wordt gepompt, waar deze wordt vermengd met de afgegraven grond. De retoursuspen-
sie wordt naar maaiveld gepompt en in de scheidingsinstallatie ontdaan van de afgegraven
gronddeeltjes. De afgegraven grond wordt afgevoerd, terwijl de geregenereerde bento-
nietsuspensie opnieuw naar het boorfront wordt gepompt.

De scheidingsinstallatie is een systeem van zeven, cyclonen, pompen, ontwateringszeven en
bakken. Van voor naar achteren worden steeds fijnere deeltjes uit de suspensie afgescheiden. Het
ontwerp van de scheidingsinstallatie is zodanig gekozen, dat een scala van grondsoorten, zoals
verwacht uit het geotechnisch profiel van de tunnel, verwerkt kan worden. Door variaties in de
retoursuspensie worden verschillende onderdelen van de scheidingsinstallatie wisselend belast.
Wanneer de werking van één van de systeemonderdelen verandert zal dit consequenties hebben
voor het rendement van de andere onderdelen.

De scheidingsinstallatie is ontworpen voor de suspensiedoorvoer van 1200 m3/uur en een
scheiding tot 350 ton vaste delen per uur (gegevens PWI aannemer).

De volgende stappen in het scheidingsproces, weergegeven in onderstaand schema, worden
doorlopen:



Figuur 4.1: Schematisatie scheidingsproces
Voorzeef
De retoursuspensie wordt via een verdeelkast op een dubbeldekker zeef verdeeld. De onderste
zeef, de voorzeef met oppervlak 5.0 * 2.5 = 12.5 m2 classificeert op 4 mm. Hierboven bevindt zich
een tweede even grote zeef, welke de onderloop van de eerste cyclonering ontwaterd. Onder de
dubbeldekker zeef bevindt zich een opvangbak, van waaruit de suspensie opgepompt wordt naar
de eerste cyclonering. De fractie die hieruit afgescheiden wordt is fractie I.

Cyclonering
De werking van een cycloon berust op het feit, dat een tangentieel ingevoerde suspensie axiaal
uittreedt, waarbij de bovenloop relatief lichter materiaal bevat en de onderloop zwaarder
materiaal. De diameter van de cycloon is een stuurparameter voor de korrelgrootte van de
scheiding.

In de scheidingsinstallatie bevinden zich twee cycloonstappen: de eerste cycloonstap (Cy1) van 6
stuks met een diameter van 610 mm en een tweede cycloonstap [multicyclonen] (Cy2) van 140
stuks met een diameter van 75 mm.

Beide cycloonstappen zijn voorzien van een onderdruksysteem, dat in het bereik van atmosferisch
tot 0.5 bar onderdruk ingesteld kan worden. Door de onderdruk in de cyclonen te vergroten, zal de
grove fractie moeizamer door de rubberen flap uittreden, zodat de grove fractie beter ontwaterd
zal zijn. Hierdoor ontstaat een kwalitatief betere scheiding in de cycloon en een hoger
volumegewicht van de onderloop. De doorloop zal echter minder worden bij grotere onderdruk. In
de praktijk wordt bij een gegeven aanbod de kwaliteit geoptimaliseerd.

Ontwatering
De onderloop van de eerste cycloonstap wordt ontwaterd door middel van een ontwateringszeef.
De werking van een ontwateringszeef berust op het feit, dat materiaal dat op basis van de
korrelgrootte door de zeef zou gaan, door brugwerking op de zeef blijft. Door deze 'grondlaag' op
de zeef wordt een nog fijnere fractie ook deels uitgezeefd.
De onderloop wordt doorgevoerd in het systeem, terwijl de bovenloop afgevoerd wordt. De
ontwateringszeef van de eerste cycloonstap heeft de afmetingen 2.5 * 5 m2 en is bovenop de
voorzeef geplaatst. De spleetbreedte bedraagt 0.4 mm.



De tweede cycloonstap heeft twee boven elkaar geplaatste ontwateringszeven, ieder 2 * 5 m2 en
een spleetbreedte van 0.2 mm. Het is mogelijk één van de ontwateringszeven te gebruiken of
beide. Tevens bestaat er een bypass, waarbij de volledige onderloop van de tweede cyclonering in
een bassin met een inhoud van 60 m3 gepompt kan worden.

Centrifuge
De bovenloop van de tweede cycloonstap wordt in principe teruggevoerd naar het boorfront.
Aangezien bij de tweede cycloonstap de scheiding tot ongeveer 60 ìm plaatsvindt, vindt een
aanreiking plaats van gronddeeltjes kleiner dan 60 ìm. Door de bovenloop van de tweede
cycloonstap deels of volledig naar de centrifuge te brengen, wordt de fractie kleiner dan 60 ìm
deels of volledig afgescheiden. Hierbij blijft het grootste deel van de bentoniet, waarvan de
deeltjesgrootte merendeels onder de 10 ìm ligt, in de suspensie.

Het inzetten van de centrifuge wordt bepaald naar de hoeveelheid fijne deeltjes in het opvangbas-
sin onder de scheidingsinstallatie. Het betreft de fijne gronddeeltjes, welke door de kleine korrel-
grootte niet door de scheidingsinstallatie afgescheiden kunnen worden. Dit laatste wordt bepaald
door het volumegewicht te bepalen van de bentonietsuspensie in het bassin.

Vlokking
Bij regulier gebruik van de centrifuge blijven alle deeltjes kleiner dan 10 ìm in de suspensie
achter, dus ook de zeer fijne gronddeeltjes. Indien hiervan het percentage te hoog oploopt, kan aan
de intredende suspensie bij de centrifuge een vlokmiddel worden toegevoegd, zodat alle fijne
deeltjes afgescheiden kunnen worden. Hierbij wordt ook de bentoniet afgescheiden, zodat meer
nieuwe bentoniet aangemaakt moet worden.



HOOFDSTUK 5

SCHEMATISATIE GEOTECHNISCH PROFIEL

Het geotechnisch profiel van de doorboorde bodem is in onderstaande tabel schematisch
weergegeven (zie ook bijlage 1).

Tabel 5.1 Doorboorde lagen

sectie sondering bodemlagen fractie (%) d gem. (ìm) d60/d10

1
230 meter

2
670 meter

3
50 meter

 37 t/m 45

46 t/m 07

07 t/m 90

16
31 + 9
18
32
17

32
38A
18

4 +15
16

10
 7
40
40
 3

65
10
25

25
75

 80
 klei/veen
350
300
100 (klei)

300
silt/klei
350

klei/veen
 80

1,25
 ---
1,5
2,0
1,8

2,0
 ---
1,5

 ---
1,25

Van de doorboorde grondlagen is een inschatting gemaakt in welke scheidingsstap deze worden
uitgescheiden. De resultaten van deze inschatting, gebaseerd op de gemiddelde diameter en de
berekeningen uit Hoofdstuk 6 m.b.t. de cyclonering, zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 5.2 Inschatting scheidingsstap grondlagen

bodemlaag Scheidingsstap

16, 17 en 38A

31 + 9, 4 + 15

18 + 32

cycloonstap 2 (fractie III), centrifuge (fractie IV) en fractie < 40 ìm in
bentonietslurry (fractie V)

klei- en veen 'ballen' worden uitgezeefd, restfractie wordt in de centri-
fuge uitgescheiden of blijft achter in bentonietslurry

wordt op zeefinstallatie en cycloonstap 1 uitgescheiden



HOOFDSTUK 6

PREDICTIES

6.1 Hoeveelheid grond per scheidingsstap
De hoeveelheid grond per scheidingsstap is uitgerekend aan de hand van het geotechnisch profiel
(tabel 5.1), de 'inschatting scheidingsstap grondlagen' (tabel 5.2), en de dimensionering van de
scheidingsinstallatie. Hierbij is uitgerekend tot welke deeltjesgrootte de primaire en secundaire
cyclonen de grond scheiden.

6.1.1 Totale hoeveel vrijkomende grond

De theoretische geboorde grond per tunnelbuis is te berekenen uit de diameter en de boorlengte:

    Diameter : 8,55 meter
    lengte :  950 meter
Hieruit volgt dat de totale hoeveelheid weggegraven grond ca. 55.000 m3 per tunnelbuis bedraagt.
Dit betekend dat er ca. 71.000 m3 los gepakte grond vrijkomt per boring (vuistregel is dat de
verhouding dichtgepakte grond: losgepakte grond = 1 : 1,3: los gestort >nat= zand heeft een
dichtheid van ca. 1500 kg/m3 en verdicht >nat= zand een dichtheid van ca. 2000 kg/m3). Totaal
komt dan 142.000 m3 grond vrij uit de boring van beide tunnelbuizen. Hierbij komt nog het
volume aan boorspoeling dat in de grondfracties na scheiding achterblijft. De achtergebleven
bentonietpsoeling bestaat uit een ca. 4,5 % bentonietspoeling. Dit wordt in de volgende paragrafen
verder uitgewerkt.

6.1.2 Cyclonering

De cyclonering van de vrijgekomen fractie verloopt in twee stappen:

- 6 primaire hydrocyclonen
        * Dc : diameter cycloon (=61 cm)
        * L : debiet per cycloon (= 3300 liter/minuut)
        * ì : viscositeit van water (=1 cP)
        * Äñ : dichtheidverschil tussen water en zand/klei in gram /cc (=1,6)

- 140 secundaire cyclonen
        * Dc : diameter cycloon (=17,5 cm)
        * L : debiet per cycloon (= 140 liter/minuut)
        * ì : viscositeit van water in (=1 cP)
        * Äñ : dichtheidverschil tussen water en zand/klei in gram /cc (=1,6)

Volgens bovenstaande formule [Chemical Engineering, Coulson & Richardson],
waarin d de diameter van de uitgescheiden deeltjes is, kan dan uitgerekend worden

dat beide cycloneringsstappen de fractie tot 40 ìm uit de opgeboorde massa verwijderen.

Daarbij kan als vuistregel [Chemical Engineering, Coulson & Richardson] worden aangehouden



dat verhouding tussen de primaire cycloneringsstap en de secundaire cycloneringsstap 2:1 is.
d.w.z. 2/3 van de fractie komt uit de primaire cyclonen en 1/3 van de fractie komt uit de
secundaire cyclonen.

Dit betekent dat de fracties uit grondlagen: 31, 9, 38a, 4 en 15 niet of nauwelijks (kleiballen en
veenbrokken uitgezonderd) worden uitgescheiden.

6.1.3 Hoeveelheden vrijkomende grond per scheidingsstap

Er komen vijf verschillende fracties grond vrij uit de scheidingsinstallatie.

Op basis van de verstrekte gegevens (brief van de heer H. Dekker ref nr. 1993-T-962304 d.d. 2
september 1996) en de inschattingen die gemaakt kunnen worden aan de hand van de
berekeningen m.b.t. de cyclonering kunnen de volgende hoeveelheden worden vastgesteld per
scheidingsstap:

Tabel 6.1 Geschatte hoeveelheden diverse fracties

fractie hoeveelheid/watergehalte

1  3.500 m3, water gehalte ca. 20 %

2  97,500 m3, watergehalte ca. 25 %

3  36,000 m3, watergehalte 30 B 35 %

4  10,000 m3, watergehalte 35 B 45 %

5  44,000 m3, watergehalte 70 B 80 %

Uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat er ca. 190.000 m3 grond met een gemiddeld
watergehalte van ca. 30 % vrijkomt.



6.2 Bentoniet en water gehaltes
Op basis van de (vertrouwelijke) bijlagen bij de brief van de heer H. Dekker (ref nr. 1993-T-
962304 d.d. 2 september 1996)  kunnen van deze fracties de volgende karakteristieken worden
samengesteld, teruggerekend aan de hand van de vermeldde dichtheden en watergehaltes:

Tabel 6.2 Karakteristieke kenmerken van de uit de scheidingsinstallatie vrijgekomen
grondstromen

fractie Karakteristiek voor stabiliteit

   1. grond uit voorzeef

   2. grond uit cycloon stap 1

   3. grond uit cycloon stap 2

   4. grond uit centrifuge

bentoniet residu

Kleiballen/veenkluiten/grint en zand, gemengd
met  bentoniet ( 0,2 - 0,6 %  bentoniet)

Zand met bentoniet ( 0,4 - 0,8 % bentoniet)

Zand/fijne delen met bentoniet ( 0,6 - 1,2 %),
watergehalte 28 - 35 %

fijne delen met bentoniet ( 0,9 - 1,9 %),
watergehalte 40 - 46 %

bentoniet (1,5 - 2,5 %) met fijne delen,
watergehalte 68 - 75 %

6.3 Hoeveelheid te verbruiken bentoniet
Het bentoniet uit de boorspoeling kan op de volgende manieren 'verbruikt' worden:

1 bentoniet die achtergebleven is in de verschillende restfracties uit de
scheidingsinstallatie

2 bentoniet die met de spoeling in de bodem is ingedrongen
3 bentoniet die in de restspoeling is achtergebleven.

De predicties worden uitgevoerd voor drie kwaliteiten bentoniet; de huidige kwaliteit, een
hogere

 kwaliteit en een lagere kwaliteit (minimale kwaliteit) . De OCMA (Oil Companies and
Materials

Association) en API (American Petroleum Institute) beschrijven beiden een kwaliteitsnorm
waaraan bentoniet moet voldoen om gebruikt te worden in bentoniet spoelingen. De

kwaliteits-
eisen beschrijven dezelfde parameters, echter volgens andere criteria. Indien een bentoniet

voldoet
aan de API normen, voldoet deze automatisch ook aan de OCMA normen. De kwaliteitsbe-
schrijving geldt in feite alleen voor bentoniet welke gebruikt wordt in boringen naar olie en



gas.
Echter door bentonietleveranciers worden deze kwaliteitseisen ook gehanteerd voor

bentoniet die
gebruikt wordt bij civiele boringen.

De minimale kwaliteiseisen die volgens de OCMA en API gelden zijn in bovenstaande tabel
gehanteerd voor de lagere kwaliteit Aboorbentoniet@ weergegeven.
In onderstaande tabel 6.3 zijn de meest belangrijke kwaliteitskenmerken van deze
bentonietkwaliteiten weergegeven. Alle in deze tabel genoemde kwaliteiten zijn in principe
geschikt als basismateriaal voor boorspoeling in tunnelboringen.

Tabel 6.3 Overzicht gebruikte kwaliteitsparameters

kwaliteitsparameter Huidige kwaliteit hogere kwaliteit lagere kwaliteit
(minimale
kwalitiet)

Volgens OCMA:
   Yield [m3/ton]
   Fluid-loss [ml]
Volgens API:

Apparent Visc [cP]
   Fluid loss [ml]

20
14

18
16

25

12

28

13

16

14

15

16

Opmerkingen bij de tabel:
Yield [m3/ton] geeft aan hoeveel m3 boorspoeling met een Apparent Viscosity van 16

cP aangemaakt kan worden met 1 ton bentoniet.

Fluid-loss geeft aan hoeveel ml. water er onder standaard condities (gedurende 30
minuten onder 7 bar) van een bepaalde standaard bentoniet suspensie (voor OCMA 7,5 %
bentoniet en voor API 6,5 %) uitgeperst wordt in een filterpers.

Apparent Viscosity is 0,5 x de aflezing bij 600 t.p.m. van de Fann viscometer (in de
API norm wordt hier de suspensie bij 6,5 % bentoniet gebruikt). Bij OCMA wordt deze waarde
bepaald van een aantal in gehalte oplopende suspensies en wordt de yield grafisch bepaald.

6.3.1 Hoeveelheid bentoniet bij huidige kwaliteit

Tabel 6.4 Samenvatting van de diverse fracties en de ingeschatte bentoniet concentraties

Fractie hoeveelheid dichtheid bentonietconcentratie hoeveelheid bentoniet



[m3] [kg/m3] [%  m/m] [kg]

1 3.500 1750 0,4 24.500,00

2 97.500 1700 0,5 828.750,00

3 32.500 1650 0,8 429.000,00

4 10.000 1500 1,4 210.000,00

5 44.000 1180 2,0 1.038.400,00

Totaal 187.500,00 2.530.650,00

Dit betekent dat er in totaal ca. 2.500 ton bentoniet in de diverse restfracties achterblijft.

De hoeveelheid boorvloeistof die 'nog in het systeem' achter blijft, dit is de boorspoeling die als
reststroom vrijkomt als de boring gereed is (= ca. 260 m3), is in bovenstaande tabel gevoegd bij
fractie nr. 5.

De boorvloeistof zal tijdens afpleistering over enige centimeters in de grond indringen. De
boorvloeistof die in het boorfront indringt zal vervolgens door de snij-elementen worden
ontgraven en met de grond worden afgevoerd. De enige bentoniet die in de grond achterblijft is de
bentoniet die rondom de TBM in de grond indringt. Het volume hiervan is:

waarin:
q  =
het debiet boorvloeistof dat in de grond achterblijft
m3/s
R =
de straal van de TBM
m
d  =
de indringdiepte van de boorvloeistof
m
v  =
de voortgangssnelheid van de TBM

0



m/s
n  =
de porositeit van de grond
-

Voor het antwoord op de vraag of dit debiet meetbaar is dient deze te worden vergeleken met het
debiet aan boorvloeistof dat door de TBM stroomt (Q).

Ter indicatie worden de volgende waarden ingevuld:

parameter waarde Eenheid

R 4,27 M

D 0,05 M

V 5,6 10-4 m/s

N 0,40 -

Q 0,30 m3/s

Hiermee wordt gevonden:

parameter waarde Eenheid

Q 6,0 10-4 m3/s

q/Q 0,2 %

Behalve het indringen in de grond kan er ook bentoniet een film rond de TBM vormen. Het debiet
aan bentoniet dat zodoende langs de TBM stroomt kan op vergelijkbare wijze worden berekend.
Als ruime schatting kan worden aangenomen dat deze film een dikte heeft van één centimeter.
De hoeveelheid bentoniet in deze film bedraagt dan 0,1 procent van de totale hoeveelheid
rondgepompte bentoniet. Deze hoeveelheid, van slechts enkele tonnen bentoniet, valt weg tegen
de bulk die in de achtergebleven grond achter blijft en wordt derhalve in deze beschouwing niet
verder meegenomen.

6.3.2 Hoeveelheid bentoniet bij hogere kwaliteit
Indien een hogere kwaliteit bentoniet gebruikt wordt, zoals een Wyoming bentoniet, zal de
hoeveelheid benodigde bentoniet in de boorspoeling om gelijkwaardige boorparameters te
verkrijgen, veranderen. Deze boorparameters zijn:

1. viscositeit van de boorspoeling
2. afpleisterend vermogen



De 'Yield' (uitgedrukt in m3 boorspoeling die met 1 ton bentoniet kan worden aangemaakt om de
een gestandaardiseerde viscositeit te verkrijgen) van een Wyoming bentoniet is in het algemeen
ca. 20 % hoger dan die van een Europese bentoniet. Dit betekent dat in plaats van een suspensie
die 45 kg bentoniet per m3 bevat een suspensie gebruikt kan worden die 40 kg/m3 bevat. Dit houdt
in dat er in diverse fracties ook 20 % minder bentoniet achterblijft.
Het 'verlies' aan bentoniet is dan in dit geval geen 2500 ton, maar 2000 ton.

6.3.3 Hoeveelheid bentoniet bij lagere kwaliteit
Indien een lagere kwaliteit bentoniet gebruikt wordt, zal de hoeveelheid benodigde bentoniet in
boorspoeling om gelijkwaardige boorparameters te verkrijgen eveneens veranderen.

De 'Yield' van een lagere kwaliteit bentoniet is in het algemeen ca. 20 % lager dan die van de
huidige bentoniet. Dit betekent dat in plaats van een suspensie die 45 kg bentoniet per m3 bevat
een suspensie gebruikt kan worden die 55 kg/m3 bevat. Dit houdt in dat er in diverse fracties ook
20 % meer bentoniet achterblijft.
Het 'verlies' aan bentoniet is dan in dit geval geen 2500 ton, maar 3000 ton.

6.4 Predictie milieuhygiënische kwaliteit
Bij het boren van de tunnel komt de bentoniet in contact met de gronddeeltjes. Van bentoniet is
bekend dat deze een grote adsorbtiecapaciteit heeft ten aanzien van kationen. In de doorboorde
grond komen ook kationen voor. In het rapport 'Integraal Bodemonderzoek T.B.V. 2E

Heinenoordtunnel RZ94.503' is uitvoerig de milieuhygienische kwaliteit van de bodem
beschreven. Als voornaamste anorganische verontreiniging komt hier de aanwezigheid van zink
naar voren (maximaal gemeten concentratie 390 mg/kg). Uit de literatuur [Adsorptie van lood,
zink en aluminium aan bentoniet] is bekend dat zink een kation is dat goed aan bentoniet
adsorbeert.

Dit metaal is in deze predictie gebruikt om de adsorptie, aan de in Heinenoord te gebruiken
Griekse bentoniet te voorspellen. Van deze Griekse bentoniet zijn tevens, uit de literatuur
adsorbtiekarakteristieken bekend.

Bij de predictie ten aanzien van de 'verrijking' van bentoniet met zink zijn de volgende aannames
als uitgangspunten gehanteerd:

- Alle zink in de grond is vrij beschikbaar voor adsorptie aan bentoniet. Dit mag
aangezien de C.E.C. (Cation Exchange Capacity) van bentoniet veel groter verondersteld mag
worden dan die van de grond zelf.

- Het gehalte aan zink in de bentoniet zelf wordt gesteld op: 100 mg/kg d.s.
- De bentonietspoeling wordt vijf maal hergebruikt.
- De samenstelling van de retourspoeling per m3, waar de adsorptie plaats vindt is:

    * 400 kg/m3 grond
    *   35 kg/m3 bentoniet
    * 830 liter/m3 water

Dit komt neer op een dichtheid van 1265 kg/m3 boorspoeling.

Volgens onderstaande formule is de hoeveelheid geadsorbeerde zink te berekenen:



Waarin:
    Cs concentratie zink geadsorbeerd in mg/gram
    K Freundlich constante: 8,3 (voor zink en Europese bentoniet)

    1/n Freundlich constante: 0,21 (voor zink en Europese bentoniet)
        Cl concentratie zink in oplossing in mg/liter

Uitgaande van een concentratie van 390 mg zink per kg grond komt dit neer op een concentratie
van 190 mg zink per liter water (mits aangenomen wordt dat alle zink vrij is voor adsorptie). De
evenwichtsconcentratie is 165 mg/liter.
Dit betekent dat er per cyclus circa 25 mg zink wordt geadsorbeerd. Na 5 cycli betekent dit dat het
zink gehalte van de bentoniet 125 mg/kg d.s. toeneemt. In bentoniet komt van nature 75 mg/kg
zink voor.
De referentiewaarde voor zink in een standaard bodem (10 % humus en 25 % luthum) bedraagt
110 mg/kg, de streefwaarde voor zink in een standaard bodem is 330 mg/kg. 



HOOFDSTUK 7

CONCLUSIES

1. Er komt ca. 190.000 m3 grond met een watergehalte van ca. 30 % vrij bij het boren
van beide tunnelbuizen.

2. Er is ca. 2500 ton bentoniet nodig bij het boren van beide tunnelbuizen, waarbij de
meeste bentoniet in het scheidingsproces wordt uitgescheiden. Indien een bentoniet gebruikt wordt
die een Yield heeft die 20 % hoger is dan de huidige kwaliteit, ligt het verbruik aan bentoniet op
ca. 2000 ton.

Er treedt 'verrijking' van bentoniet op als gevolg van het in contact zijn met natuurlijke
verontreinigingen. Dit zou uiteindelijk kunnen resulteren in concentraties boven de
zogenoemde tussen en interventiewaarden. Eén en ander is afhankelijk van de concentratie
natuurlijke verontreinigingen, het aantal keren dat de spoeling wordt gerecirculeerd en de
soort bentoniet.
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