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HQOfdstllk 1
INLEIDING

De evaluatie van de tunnelconstmçtie van de Tweede Heinenoordtunnel is gebaseerd op bet plaatsen
en bewaken van twee meetringen. Een meetring bestaat uit 8 segmenten die zijn geïnstrumenteerd met
rekopnemers, drokdozen en verplaatsingsopnemers.

Het Centnul1On_nds~ouwen,meerbepaalddeonderzoekscommissie KIOQ, heeft aan de band
van een aantal.ovenvegin~~nopde~oord-enopde Zuidoever van de Oude Maas meetvel~n
gedefinieerd. De eersteringisgeplaatst in bet Noordelijke meetveld, de tweede in het Zuidelijke
meerveld. Beide riQgentna,kendeeluit van de westelijke.tUnnelbuis. In de oostelijke tUnnelbuis zullen
geen meetringen ",or<l~Qgeplaa.tst.
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Figuur 1Overzicht meetvelden en positie meetringen. De peilen zijn ten opzichte van NAP, in meters.
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De rapportageioverdetweede.ordeevaJuatie~andetnetingen aan de tunnelconstructie gaat vier delen
beslaan. Hetvoorliggende rapport is hetderde deel en betreft de metingen aan Meetring ZUidin de
Tweede Heineiloordtunnel tijdens de t~depa§s~eyan de boormachine door het meetveld Zuid.

De MeetringZuidisde570e ringinde •westelijke buis gerekend vanaf de (Noordelijke) beginschacht.
De TBMpassrerd7~7etri~gZuidtijdensbetboren vm;deoost~lijketunnelbuis ol' 20 maart. 1998.
Detweedeev~uatie~ri()dewaaroverindit rapport woidtgeschtéven is daarom gesteld van 17 tot en
met27tnäart.

In het volgen~h?ofdStukwordtde ..meetrin!5beschrevenen w0r<it kon beschreven .wat de
meetpro:edurejs~eest.~ooJdstu](3geefteenkortepresentatie vande meetresultaten. Inde daarop
voIgendehoofdstukke~\Vordenr~spectieveHjk voegverplaatsiDgen,gronddrukken, krachten en
momenten··oIl<lêr··<ie.·loep·••genomen;

Over de effecten Vatlde.passage vanOeTBM zijn geen kwantitatiévevredictiesuitgevoerd. De lezer
zaJdaarominditrapportgeenvergelijking.tussenpredictiesenmetingenaantreffen, zoals in de
voorgaanded~len van de TW~e ordeeva1uatie TunnelconstrUctiegebruikelijk is.

Tot slot worden enige conclusies getrokken ten aanzien van de invloed van het boren van een
tunnelbuis inde nabijheid van eenandere buis.
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Hoofdstuk 2

BESCHB.tJVING··MF;J;l'OPSTI$LLING

2.1 Inleiding

Er zijn twee meetringen gemaakt voor de tweede Heinenoordtunnel. Deze bestaan uit acht
géfnstrumenteerd.e. segtnenten, waarvan één sluitsteen. In Figuur 2 zijn de segmenten met het
referentienummer afgebeeld. In bet instrumentatieplan [6] was oorspronkelijk niet voorzien in een
geïnstrunlenteerde sluitsteen. Naar aanleiding vanéênvan de aanbevelingen in heteerstedeel van
tweede. orde evaluatie. [7],is.alsnogde sluitsteen vlulMeetring Zuid uitgevoerd metrekopnemers. Er
zijn vier tangentiële opnemers geplaatsten twee. élX.ialeopnemers. De sluitsteen bevat geendrukdoos.

In Figuur 2 zijn deposities van de diverse opnemers schematisch. weergegeven. De tweede meetring is
op dezelfde filaniergeplaatst. als de .eerste, zodatdt posities .overeenkomen met de posities in de eerste
ring. De opnemers worden in dè uitvoer uniekge<iefinieerd met behulp van de polaire coördinaat <po
Deze loopt rechtsom en is nul bij de doorsnijding van dey-as, die is gebaseerd op het lokale x-y-
stelsel dat Herrenl<nechtgebruikt.De voeg tussen segment 2 en 3 ligt precies op 90 graden.

De positie van de setjes verplaatsingsopnemers is ook aangegeven in Figuur 2. De segmenten worden
in 'halfsteensverband' geplaatst. Elk setje bestaat uit de axiale voegverplaatsing tussen twee ringen,
de radialevoegverplaarsingtussentwee ringen en de tangentiële verplaatsing binnen de meetring
tussen twee segmenten. Zie voor een nadere beschrijving de meetkastlegenda.

Elk segment, uitgezonderd de sluitsteen, heeft 10 rekopnemers, 6 in tangentiële richtingen 4 in axiale
richting. Zie Figuur3\,oi)r deposities van de opnemers: de nummers 1 tot en met 6 zijn tangentieel,
nummers 7 tot enmetJQaxiaal. De afmetingen in tangentiële richting zijn steeds gegeven zoals ze
gelden op het rniddeI:lvand.oorsnede over de hoogte. Opnemers 3en 6 zitten in het midden van het
segment. Opnemers 1 en 2zi~ngespiegeld ten opzichte Yan7 en8 opeen kwart van de rand. Figuur
6 zoomt in op de doorsneden metopnemers.Bijdemontagevan de rekopnemers zijn deze
vastgemaakt aan het wapeningsnet. Hierbij is bij de tangentiële opnemers een andere methode
gebruikt dan bij de axialeopneJ:'Ile.rs,l)ientengevplgeiS;depositie van de opnemers in de doorsnede
verschillend, zoals Figuur 6 laat zien. Een en ander is belangrijk bij de bepaling van de momenten in
de doorsnede zoals dat in paragraaf 2.2 zal worden behandeld.

De rekopnemerszijn zogenaamdesnaarrekopnemersvan defirntaGeökon. Eènbeschrijvingvandeze
opnemers kan men vinden in het afname rappon[2].Desnaarrekopnemers geven een frequentie en
temperatuur als outpUt. Deze frequentie is afhankelijk van de rek van de snaar en als zooanig een maat
voor de optredende rek in het beton. De twee voornaamste bronnen van rek inhetbetOnzijribelasting
en temperatuurverschillen.

Daarnaast ZijDde seg~entenaan de1)u1tenkantvoprzienvandmkdozen. DeZè zijn ook gebaseerd op
het principe v;Wd~s~~kopn~Itler~~d~01ltput~s~tdaar9nluiteenfrequentieen temperatuur~
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sluitsteen

321

309

116

231 129

Legenda:
Sl ..7 == segment 1 tim 7
a..g == vijzelgroep a tirn g
1..6 == verplaatsingopnemerset 1 tim 6
- -- - == doorsnede met tang~tiele rekopnemers
........ :;:::;doorsnede met axiale rekopnemers

==begrenzing segment
- == positie drukdozen

Figuur.Z:. Dtx;t"$nede.van ..de ..~etrtng ....KiikriChting:.naar.de. boormtzchinetoe.·(Zuiden) ..Posities·van ..aUe
opnemeT's.zijnscFJ,ematischweergegev.en, De segmenten zijn aangetiuidrnetltet· referentienummer. Per paar
opnemers. isdePQsitie in graden weergegeven. Deze gradenverdelingwordt in de grafieken gebruikt als
identificatie. Assenstelsel-x-yisherlokale s.telseldat Herrertknecht, de aannemer voor het boren, gebruikt. De
vijzels grijpen in paren aan. Elk paar betast via een verdeel plaat de segmenten.
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18
tenlperatlilur Er zijn dus

Parallel hieraan zijndebestanden.vanHerrenknecht geconverteerd. De aandacht is daarbij vooral
uitgegaan naar de vijzeldrukken en depositie van de boormachine. Daarnaast zijn de groetdrukken
bepaald.

Een gedetailleerdebeschnjving van de meetprocedures, conversies en uitvoer is gegeven in TNo..
rapport 97 -CON-R0481 [3}.
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Hoofdstuk 3

MEETR.ESULTA!I'EN
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Hoofdstuk 4

VERPLAATSINGEN

De tijdgrafieken vaÏl de voegverplaatsingopnemers bevinden zich op pagina 23 tot en van
referentie [10] (figuur 20 tot en met 25). De meeste opnemers vertonen een stabiel beeld, zoals ook uit
het numerieke overzicht van de minimale en maximale geregistreerde waarden in Tabellen Tabel 2
van bijlageA blijkt (de periode 17~27/3/98).ln deze tabellen is ook een vergelijking getrokken met de
metingen uilde eerste weken na plaatsing van Meetring Zuid (de periode 6-26/11197), waaruit we een
beeld krijgen van de ontwikkeling van de voegverplaatsingen na een aantal maanden. Een nader
onderzoek van de tijdsafhankelijke ontwikkeling van de voegverplaatsingen volgt later in dit
hoofdstuk, eerst zullen de belangrijkste waarnemingen bij de TBM passage worden behandeld.

Meest opvallende waarneming is dat de voegverplaatsingen van set 4 en van set 6 wel enige variatie
vertonen, dit in tegenstelling tot de overige opnemers. Daarbij lijken ze grotendeels dezelfde
ontwikkelingdoorte~~iöals Figuur 7 illustreert. In dëze figuur zijn de axiale verplaatsingen ter
plaatse van opnemer 4 en 6 naast elkaar weergegeven. Opgemerkt wordt dat uit Figuur 2 blijkt dat de
setjes 4 en 6 vrijwel tegenover elkaar liggen. Een voegverplaatsing staat nooit op zichzelf, maar moet
elders in de constructie worden gecompenseerd. Mogelijk dat dit verklaart waarom de ontwikkeling
van de axiale verplaatsing bij opnemerset 4 grotendeels gelijk is aan die van opnemerset 6.

Een indruk van deont~~litlgv~ulde vçegverplaatsingen krijgtIllendoor Tabel 1.en Tabel 2 van
bijlage A te bestuderen. HetJ>lijktdat in het algemeen de voe,sverplaatsingen iets kleiner zijn
geworden. Teril1ustra~eisjJlFiguur8grafisch. weergegeven hoedeaxiaIevçegverplaatsingen zich
ontwikkelen. Ook blijktUÏtdezefiguJjfdatbij set4en 6de grootste fluctuaties optreden in de
voegverplaatsingen (de balîdbreedte,bepaald uithet verschil tussen minimale en maximale waarden,
is daar het grootst).
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1998.

10



Hoofdstuk 5

DRUKKEN

Belangrijkste waarneming uit de tijd .•drnk grafieken (figuren 26 tot en met 32 van referentie [l0]) is
dat de gronddrukken bij segment,5 tot en met 7 duidelijk reageren als op 19 maart 1998 de TBM dicht
bij de Meetringkornt~i~'Eliguur9vooreenc1ose;.upvan de drukontwikkeling in de
'linkerbovenhoek'vanMeetring Zuid. Het is niet verwonderlijk dat de gronddrukken daar toenemen,
want dezesegrnenten zijn naar het Oosten geörienteerd, waar de tweede tunnelbuis wordt geboord.
Daarnaast voorspellende gangbare theorieën dat zich een dmkboog instelt, hetgeen op de bovenzijde
van de tunnel totdrnkverhqgblgdoetleiden.

Verder valt op in Figuur 9, dater 'golfjes' in de drukontwikkeling optreden. Deze komen overeen met
de wateroverspanningindegronddie wordt veroorzaakt door het boren van de TEM. Soortgelijke
golfjes zijn ook waargenomen direct na plaatsing van Meetring Zuid, zie daartoe [SJ.

Het dient opgemerkne worden dat de tijdgrafiekeninhetmeetrapport laten zien dat de drukopbouw
in segmenten 5 tot en met 7grotendeels wegvloeit als de TEM zijn weg vervolgt.

Ook voor de gronddrnkkenisintabelvorm een vergelijking getrOkken tussen de minima en maxima
van respectievelijk november 1997 en maart 1998. Grafisch is dit gebeurd in Figuur 10. We zien dat
de bandbreedte in 't algemeen minder is geworden, hetgeen op twee zaken wijst:

• Het effect van de TEM passage op de gronddrukken is gering ten opzichte van de overige
optredende fluctuaties in de groaddrukken.

• De gronddmkken lijken zich te stabiliseren. Met name de opnemers van 0 tot 200 graden, waar de
invloed van de drnkboog nihil is, is de bandbreedte orde 10 kPa. Deze bandbreedte komt overeen
met de invloed van het getij, zoals die door GD is vastgesteld in haar meetpunten in de bodem.
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Figuur 9 Drukken inde 'linkerbovenhoek' van Meetring Zuid tijdens naderen en passage TBM. Passage op
20/3198.
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Figuur 10 Ontwikkeling van de drukken rondom de ring: de periode november 1997 vergeleken met de periode
1998.
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···Hoofdstuk 6

MOMENTEN.EN.·NOHMAALKRACHTEN

De waarQetningenv8Ildetijdgrafiekenvandekrachtenenmomenten indemeetriIlg (hoofdStuk 6 van
[lO])geveneen~ld(latQ~reenk(}mtmetdeWaamemingenaan degronddrokdozen:deinvlOed van
dedrukl>oogopdettaç0tsmerkingisgering.Zoa!ste verwachten, zie het vorige hoofdstuk over de
gmnddrukken, zitten~gtQQtsteeffecteninsegrllenten5totenmet 7 in tangentiële richting. De
krachtswerking in. axiale richting wordt nauwelijks verstoord door de passage van de TBM.

Een en ander blijkt ook duidelijk uitde tabellen in l>ijlage A. Over 't algemeen zijn de fluctuaties in
de krachten en momenfengering. Nog opmerkelijker is dat de verschillen met november 1997 niet
groot zijn, waarbij de ttleeste krachten en momenten in maart 1998 iets zijn afgenomen ten opzichte
van de corresPQnderendeWaarden in november 1997. Beschouw, ter illustratie, Figuur 11,waarin
grafisch een vergelijkingisgetrokkeri voor het geval van de axiale normaalkrachten in Meetring Zuid.

Verder bevestigt Figuur 11dat de montagespanningen een belangrijk deel van de krachtswerkiag op
de lange duur bepalen. BiJde tweede orde evaluatie deel 1 en 2 [7], [8] werd reeds opgemerkt dat een
groot deel van de montagespanningen in de meetring aanwezig bleven. Ook na enkele maanden blijkt
dit nog te gelden.
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Figuur 11 Ontwikkeling van de axiale no1'11'liUJ,lkrachtenin Meetring Zuid: de periode november 1997 vergeleken
met de periode 1998.



Hoofdstuk 7
CONC:r.;USms

De effecten .van het passeren vlUlde tunnelboonnachine langs· deMeetring Zuid als gevolg van het
boren ..van ..de ..OQsteliJke.ttmnelbuis.van .•de .Tweede.·Heinenooronmnel blijken. constructief ·gezien
gering tezijn.Boo~erkingiswaargenomen, maar de verhoogde drukken. op de liniag die daarvan het
gevolg zijn.:2:ijnsleçhtsçirca 10% hoger dan de.teeds bestaande drukken.
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BULAGEA: NUMERIEK OVERZICHT

Tabel]: Minimo. en maximo.voegverplaatsingen voor sets] tot en met 3, in mm.

periode 1 1ax 1rad* .Hang. 2ax 2rad*2tang 3ax 3rad* 3tang

17-27/3/98 -0.28 -0.46 -0.40 -1.07 -1.27 -1.32 -0.43 -0.27 -0.40

6-26111197

Tabel 2: Minima en maxima voegverplaatsingen voor sets 4 tot en met 6, in mmo

Periode 4ax 4rad*..•4tang 5ax 5rad* Stang 6ax 6rad* 6tang

17-2713198 min -1.8t -t.55 -0.91 -0.55 -0.22 -0.43 -5.47 -3.51 -3.43

6-26111/97

I De nummers bij de verplaatsingen verwijzen naar de nummering van de setjes zoals is aangegeven in
Figuur 2. De afkortingen ax, rad* en tang staan respectievelijk voor de axiale voegverplaatsing tussen
twee ringen, de radiale voegverplaatsing tussen twee ringen en de tangentiele voegverplaatsing tussen
segmenten van de meetring. Het sterretje bij de radiale verplaatsing geeft aan dat deze verplaatsing
niet direct wordt gemeten. Er zit een axiale component ingesloten in het signaal.
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Tabel 3Groutdrukten op drukdozen inde rechterhelft van de meetring, in kPa.

periode 180

-185

6-26/11/91

Tabel 4: Gr(.)ut(J!ruk'ken

periode

6-26111/97

2 De nummers bij groutdruk.ken, bacbten en mOmeutenyenvijzennaatdëpolaire c()Ordinaat van de
doorsnede waarin zicboPnetnersbevilide~zoalsgedeffuieerd in Figuur 2. Hetsymb90I. ~N/A'geeft
aan dat bet signaal voorde bewuste opnemer onbetrouwbaar was endieutengevolge is verwQrpen ..Zie
ook referentie [10]



Tabel 5: Axiale normaalkrachten in de rechterhelft van de meetring, in kN.

!
IPeriode -6 19 45 71 97 122 148 173

17-27/3/98 min N/A . -1012 -130 -130 -775 N/A -1062 -577

: max NlA -633 -87 -74 -666 N/A -982 -507

6-26111197 min N/AI -784 -70 -175 -963 N/A -1355 -940

.max N/A -604 -1 -48 -513 N/A -1111 -683
I

Tabel 6: Axiale normaalkrachten in de linkerhelft van de meetring, in kN.

Periode 200 225 251 276 303 328 344

17-27/3/98 min -865 -763 N/A -282 -336 -407 -424

!max -824 -615 NlA -201 -305 -369 -352

6-26111/97 min -1082 -913 N/A -230 -788 -299 -502

max -928 -680 N/A -141 N/A -154 -294

Tabel 7Axiale momenten in de rechterhelft van de meetring, in kNmlm.

Periode -6 19 45 71 97 122 148 173

17-27/3/98 min N/A 71 -25 -5 -28 N/A -1 -242

max N/A 91 -16 2 -20 NlA 8 -236

6-26111/97 min N/A 71 7 19 -26 N/A 25 -218

max NlA 90 31 39 49 NJA 47 -210
I

Tabel 8: Axiale momenten in de linkerhelft van de meetring. in kNm/m.

Periode 200 225 251 2761 303 328 344

17-27/3/98 min -8 -49 N/A -36 -48 -25 -11

max -2 -32 NJA -31 -42 -19 -2

6-26111/97 min 13 -42 N/A -25 -71 -2 2

max 26 -15 NlA -8 414 23 40
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Tabel9: Tangentiële normaalkrachten in de rechterhelft van de meetring, in kN.

Periode

-26/11/97

Tabel 10: Tangentiële normaalkrachten in de linkerhelft van de meetring, in kN.

Periode

17-27/3/98

-26/11/97

Tabel} J: Tangentiële momenten in de rechterhelft van de meetring, in kNm.

Periode

17-27/3/98

-26/11/97

Tabel 12: Tangentiële momenten in de lirtkerhelft van de meetring, in kNm.

Periode

17-27/3/98

-26/11/97

344(2

-11
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BDLAGEB: VERSLAG DERDE ORDE EVALUATIE

Inleiding

Het verslag van(1e derde or(1e.evaluatie is een bundeling van de perioderapporten die door de
evalueerders van detunn~lconstructie zijn opgesteld na afloop van elke meetperiode. In tegenstelling
tot eerdere pasS(l,gesbeeft de derde orde evaluatie bij de derde passage alleen gedurende de dag
plaatsgevondell. Geziende snelheid van hf:t boorproces (circa 15 mper dag) en de invloedslengte van
de boormachine is de det(1eorde evaluatie beperkt gebleven tot 2 periodes, waarvan hieronder verslag
wordt gedaan.

Perlede-I

Datum: vrijdag 20 maart 1998

Tijd: 9.00 -17:00

Evalueerden Blom

Storingen

Geen storingen waargenomen.

Opvallende waarnemingen

Onderzocht zijnde periode waarin nog geen invloeden zijn. waar te nemen van de naderende
boormachine en daaropvolgend·de periode waarin de directe invloed van de boormachine
waarneembaar moet zijn. Opvallend is dat debemvloeding van deTBM op de meetring gering is,
zoals overigens wel was te verwachten.

Grafieken zijn gegenereerd van de gronddrokken, tangentiële en lokale axiale momenten en de
tangentiële en axiale normaalkrachten.

Gevoerd overleg

De resultaten van deze evaluatie zijn overlegd met Jevanovic,
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Periode 2

Datum: maandag 23 maart 1998

Tijd: 9.00 - 17:00

Evalueerder: van Oosterhout

Storingen

Bij aankomst te Barendrecht bleek dat vanaf 20/3/98 8:00 geen uurfiles meer te zijn gemaakt. Het
blijkt dat het (Windows) besturingsysteem van de meet PC hangt. Onduidelijk is waarom de storing
bij de vrijdagse evaluatie niet is opgemerkt. Hier zal nog overleg over worden gepleegd.

Opvallende waarnemingen

Data van een aantal tijdstippen op verschillende dagen zijn tegen elkaar uitgezet. Voegverplaatsingen
nemen circa 100 micrometer toe. In de axiale richting nemen de normaalkrachten circa 100 kN toe.
Algemene beeld is dat de veranderingen relatief klein (ten opzichte van de reeds bestaande toestand
van de Meetring Zuid) zijn.

Gevoerd overleg

Wijnand van Leeuwen, Intersec (beheerder van meet PC) is gebeld. Na overleg is besloten het
systeem opnieuw te starten.'s Middags is Wijnand langs geweest. Vermoedelijk is de meet PC
gecrasht door een Windows schrijfactie naar het netwerk, hetgeen niet mogelijk was op vrijdag
vanwege werkzaamheden aan hetzelfde netwerk. Opgemerkt wordt dat TNO Bouw van deze
werkzaamheden niet op de hoogte was.

Met Brokking van RWS is afgesproken dat in het vervolg van Oosterhout of van Staalduinen direct in
kennis gesteld worden bij werkzaamheden aan het netwerk.
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