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Betekenis

uitwendige straal van de tunnel
uitwendige diameter van de tunnel
gronddekking boven de tunnel
diepte vanaf het maaiveld tot een willekeurig horizontaal vlak
waarvoor een zakkingstogls bepaald (Z S 4+D12)
diepte van de tunnelas beneden maaiveld
horizontale afstand tot de tunnelas
volumegewicht van de grond
effectieve hoek van inwendige wrijving
effectieve cohesie
ongedraineerde elastlclteita (Youngs-) modulus
elasticiteitsmodulus bij verhindering van horizontale vervor-
ming (E zoals bepaald in een08dometer)
ongedraineerde schuifsterkte
ongedrairleerdePoissoWs-ratio
horizontale gronddrukcoêfflciênt voor neuta.le korrelspanning
de COêfficlênt vanpaUféVe gronddruk volgens Rankine
(formule 1.5)
de COêfflclêntvan actievetrtmddruk(11kp)
de één-asslge druksterkte. van een grondmonster (volgens
formule 1.4)
vertikale korrelspanning
wrijving fangs actief glijvlak (zie figuur 3.2)
steundruk aan het boortront
waterspanning
betasting op het maafveld
befastingsfaetor vofgensformule 1.6
belastingsfactor volgens.fOt'rnufe 1.1
belastingsfactor volgensfortnule 1.8
normaalkracht
buigend moment
maximaal optredend buigend moment
stljfheidsparameter (fOrmure4.10)
aantal voegen (;: aantal elementen) In een complete ring van
een lining bestaande ultprefabelementen
zakking van het tunneidak
~stabUityratio" of ·slmpieoverloadfaetof; volgensforrnule 1.7
volumeverlies (zie hoofdstuk 2)
volume van de zakkingstrog:perstl'ekendemeter tunnel
zakking to.v. het oorspronkelijke maaiveld
zakking boven de hartlijr'tvandetunnel
zakking direct na het boren vandetunnet
zakking lange tijd na hetboren van de tunnel
horizontale afstand van de tunnelas tot het buigpunt van de
2akklngstrog
konstante voor het aangeven van breedte van de zakkIngstrog
veiligheidsfactor
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kPa(KN1ml!)
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INLEIDING

In het najaar van 1993 1$door d&BouwdienstRiJkswaterstaat aan Grondmechanica Delft gevraagd om
een inventarisatie temal<envanontwerpmethodleken en praktische.rekenregels welke kunnen worden
gebruikt bij het onfvjerpvaneengeboorde tunnel. HierbiJgaat het specifiek om gebOorctetunneJsmet
een grote diameter (bljvoorbee1d ten behoeve van $poor- en wegverbindingen) in voor Nederland
karakteristieke omstandigheden. Deze karakteristieke omstandigheden zijn met name een hoge
grondwaterstand en eengronaopbouw bestaande uit slappe holocene klei- en veenlagen bovenop een
pakket vast pleistoeeerlzand.

De in dezestudiewe.,r~evenonfvjerpmethodiekenzijn. hoofdzakelijkafkOmstiguft literatuur. Hierbij
zijn steeds eenaal'lta'~nnf!8stelkaar geplaatst om een Inzicht tekrijgenln\\lelkerekenregf)ls
bruikbaar zqnvoordflfldEl~ndse.omstandigheden. Tevens .zqnPf)ronderwerp. voor zover
beschikbaar.metlt1g~gltdepraktiJktoegevoegd aan de theoretiSChmodellèn.
In het eerste ~èdeËllte~~nd~~tUdie. wordt Ingegaan op de. technisChe randvoorwaarden die de
diepteligging vandèturme.'oepatén ••Er worden enkele rékenregelsgegevenweJke kunnen worden
gebruikt voorhett~tlll~nvan.een gegeven dlepteligglng, dan wel het optimaliseren van de
hOQgteligg.tng·•••van •••~ ••tijnnel ••
In veelgevallfmzalee."ffjl'lne.tdiChtlangs bestaande constructies en lOfra8trl,lCtUurQeboord moeten
worden. HeffV\te(l(j, '_VtU1 ditrappcut.is dan ook9ewiJdaan~ die kunnen worden
gebruikt .ominhetqn~rpsttu.fiurninzlchUekrljgen In te verwachtenl'naai\teIdUkkingenenmogelijke
gevoigenvoorlt1t.t~~""'~I1!.~construeties enlof tunderlngen.
In hetderdedée'VtU1"~ft!I$~egevenwfiltvoor rnethodinin hetbuitenland gebruikt worden
voorhet0nt\\terpv~t1fJjt~J'lrlllllinif19.Hietbij valt te denkenaandel$ve.rwtlchl$nflOrrnaalkracnten,
dwarskrachten8lJ~?'ndElfiningen· de bijbehOrende.deformatiès.Bljdedlversemethoden
wordt aanQègeven.kËI~~V(U1sbeschikbaar moeten zijn vanu.lthetQt()ndortderzoek.
Dezestudfeomvafoöf(...,itWentarisatie van In hëIt buiteniandgebruikteveJfigheidsfilosofieên en
gE!bruikteteChtûS9I1O"9,.,.....,.
In dit· rapportls~itSltJ.~'1.yrverwerktwelkelsgepublceerdvO()rrnaart1194.

slot.lseen~rktelt1~risatietwmaaktV8llleemteslndekeMisomtrenthetontwerpèn van
geboordetunnel~irl~s.Hièraangekoppeldworden &anbe\'elingengedaan voor verder
onderzoek.
In debtjlagEmbQc;Iit~zij"enkeferekenregel$ voor een drietal karakteristieke cases uitgewerkt.
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ONTWeRP HORIZONTAAL EN VeRTIKAAL ALIGNEMENT VAN eEN TUNNEL

BIJ het ontwerpen vaneen boortunnells het vaststellen van het tracé en dediepteligging van de tunnel
één van de eerste dingen die moet gebeuren.
In de praktijk wordt meestal vanuit de gebruikersrandvoorwaarden •een voorstel gedaan voor het tracé
en de diepteligging van detunnef. De ontwerper zal dan deze gegeven diepteligging bij een gegeven
tracé. moeten toetsen op technische haalbaarheid. Dit komt allereerst neer op het bepalen of er
geboord kan worden.
Concreet betekent dit het vaststellen en toetsen aan richtlijnen van de onder- en bOvengrenzenvan de
steundruk welke tijdens het ontgraven van de tunnel op het boorfront moet worden uitgeoefend om de
stabiliteit. van het ontgravingsfront te waarborgen. Het boren •.Is. mogelijk •indien de onzeker-
heldsgebiedenrond de minimaal benodigde- en de maxJmaaHoeJaatbarésteundrukvoldoende ver uit
elkaar liggen. -
In veel gevallen zijn deze gebruikerseisen (bijvoorbeeld Ingeval van een spoortunnel maximaal
heUingspercentageen doorrijc:apacltelt) tegenstrijdig met de va.nuitde technische uitvoerbaarheid van
het project geziene.optitnaledleptéligging van de tunnel.

Nadat .is vastgesfelddathet bOre;n.mogelijk.is volgt de afschattingva.nde Invloed van het boren op de
in de omgevingvand,tunn"aal'l\yezige.lnfrastruktuuren bebOUWing.lndèNederiandse. vaak dicht
bebouwdesifuliti,kunnende~perkingen t.a.v. toe te laten def0l't1\8.tie~~rhçqeeisen.stellen aan
de beheersbaarheldvaohetbo()l'f)roces.lndlen de kans op het.opttadenvanontoelaàtbaré zettingen
te groot is moetena.aflVûlIendèl"fl8tr'eQelen(bijVoorbeetd het verstetkMvan oe Qrond•het afschermen
of ondervangenvan~n)wotdellgenomen of moet de hOriZOnta1ijel1/ofvettikalè1Wng van
de tunnel worden aang.past.

Tot stot Zijn er een aantal technische beperkingen die eisen stellen aan de ontwerp-diepte en de te
nemen maatregelen. omstablliteitvan het boorfront te kunnen waarborgen.

Oe "International TuhhellhgAs$OClatlOn" heeft een algemeen concept opgetteld •.voor het ontwerpen
van een tunnel:

FOl:lle llClualSlll:e m'f ---_
uroknewtl Sà!elyma'll-~

Het ontwerpproces van een tunnel (naar het rapport van een I.T.A.- werkgroep [34])

iNVENTARISATIE ONTWERPASPECTEN SOORTUNNELS 3
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1 Bepaling"andestllblliteit van hetboorfronttildens. het ontgmyen van de tunnel

In het navQtgehdeworden een aantal vanuit de literatuur.bek!nderekenregels en rektlnmodellen
beSChreven·welkeklJf'ne~worden gebrui.kt.omeen.$chattingte.rnaken.Vill'l~.mtnimaai· benodigde
ende maximAAltQQlaatbaresteundrukomstabilitelt vanhetbOèlrfront tijdenS.het ontgraven van de
tunneJ te waarborgen. Oe terminOlOgie van de drukken rond htlt boorkont ziln schematisch
weergegeven in de figuren ·1.1 en 1.2

Voor het bepalen van de minimaal benodigde steundrt.lk wordtuitQegaan van de volgende
vraagstelling:

1· Wat is de minimaalb~~ ~teundruk die op het boorfront.uit~fend.moetworden om
bezwqkenvanhétbOOl1ronfenlof· intrede van grondwater in·de tuMtMte voorkomen?

VoorhetbepaJel"lvallde maximaal toelaatbaresteundruk iS dIt:

2· Wat isdernaxirnaalt~~laatbare steundruk om het be%Wijkenvan de grond boven de tunnel,
opheffing varr het tnaaÎvekf of een "bloW'-out",te voorkomen?

Bij het bepalenvande toelaatbaregrensdrukken moet rekenlng\Y0rd$l1Q$f'\oudenrnetVariatieln
de grondeigenschaPPen en ~ekerheid welk beZwijkmechanisme~tg~~[J~I$de réden
dat voor de.rninfrnalEf"f1~~lestf~l'\gl'Ulc.caenC)~~~~Î~~~n.
TotsIOtWQrdt~p~ditrnethethandhavenvan destablUtêitmeta1.tt~àlnetsem voor
deformaties ronddefunnèlwordt voldaan.

Figuur 1.1 Terminologie van de drukken aan het boorfront

INVENTARISATfE ON1WERPASPECTEN ·BOORTIJNNELS
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Ooordatde stellndrukAAo het bQorfront groter is dan de waterdruk zal dejnt'l~tgeval van een
vloeIStofschltd.dê••boorspoeling ••proberen.·Il'l.degl'Ol1d.·te.·drlngen.··Oe.ln·de••boorSpoellrtg••aanwezlge
vaste deeltJes (bentoniet en eventuele grofkorrelige toeslagstaffenals mica} zijn te groot om de
porlên van·de·grondbinnen te dringen. Hierdoor ontstaat een .afplelsterende·laag.tu&sen de
boorvloeistof. enttet. zand ..Deze.afplèisterendelaag voork0rnteen ·te.grootdrukveriles aan het
boorfronten zal doorzl.ll'l cóheslelQCäte instabiliteitenhetpen .voorkomen.

In 1980 hebben Atkinson and Potts [21onder· en bovengrens van het o~ekerheldsgebied rond
de minimale stsurldrukbèpaald. In 199t>hebben l..eca&Dórrni8lJx1411vergl1ijkbate onder- en
bovengrenzen bepaald. echter nu met behulp van een drle-dfrnensionaalrnódefvoorde grond.
In belde studieswotdtde stabiliteit van het bóorfrontgerelateerdààn de VOlgendeparameters:

ree-

a,. •• steundrokaan het bOOtfront
as • belastihg op het.maaiveld
o • grondd8M<irlgbovendè tunnel

2R:::P.·.4ItWèn91ge ••çtl~~er·.vtl".·de.tunnel
1·V()ll.tl'T1Eêg~lÇfltVá.Fl(fe]Jl'()n<i
tt.·effèctleVéhóêkVarrinwendige wriMng
c' ••effeOfièvecohesie
kp coêffltiêntvan·passieve grondweerstand (zie farm. 1.5)

in figuur .1.3Jsdevereenvoudigde geometrie van tunnel weergegeven.

J_. z.;1_. _t _
I
I

I

I
hction.A-A

Figuur 1.3 S~b~~f~doorsnede vaneentunnel[41]

Atklnson en Potts[2} zijn voor het bepalen van de onder- en bOvengr~n van de minimale
steundrUk uitgeg$anvaofJen zlJiverplasti$Chgedrag van de grondlneentwÈiJfJ..(Iirrtensionale
situatie •. AlsveiJlge ontwerpwaardévoordé minimum steundruk(<>ndergrens van het
onzekerheidsgebied: de waarde voor de minimale steundruk waarbij het tunnelfrontzekerstabiel

INVENTARISATIE ONTWERPASPECTEN BOORTUNNElS 7



(1.1)

(1.2)

CI1B

Figuur 104 Verandering van ·het.ondergrenscriterJum.van demh'irnari·,teundruk met
de verandering van de verhouding 0lD (2)

Gebaseerd op de waargenomen bezwlfkrneoha.nismen gedurende laboratorium- en
geocentrifugeproeven geven Atklnson en Pottseen bovengrens van hetonzekerheldsgebied rond
de minimale steundruk (onveilige ontwerpwaarde: een waarde voor minimale steundruk waarbij

het tunnelfront zeker bezweken Is) afgeleid voor _RC>~..1 . - 1
SImp

OT • .' .... ,(-!- + <p'1t -!J..
2"{R 400$cp (taoep 180 2 ..

(1.3)

1~••••ft,~ur ••••1.,5.·.%iJn.· ••d~•.•gemeten ••••~teu~dnJkkèn••·.bij••••~et •••~ezwijl<en••••ya~•••het ••••tunnelfr()nt in enkele
proeven van·Atldnson en P6ttsweergegeven, samen met de theotètischberekende onder- en
bovëngrën.zen voor desteundruk.
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In hun artikel geven Atkinson en Potts aan dat. alhoewel deze proeven zijn ultgevo~rd met droog
zand. zijn de theoretlsoh afgeleide resultaten goed bruikbaar in een (beter met de Nederfandse
omstandigheden over~nkomende) situatie waar het zand Is verzadigd met water ..Indien wordt
aangenomen dat er geen stroming van grondWater richting de tunnel' plaats vindt kan O"T worden
berekend door de steundruk te verhogen met de waterspanning.
Wel moet de kanttekening worden gemaakt dat Atklnson en PaUSin hunproeven gebruik hebben
gemaakt van zand met een zeer. hoge hoek van inwendige wrijving (50Q

). Of een natuurlijke
grond ook binnen de bePaalde onder- en bovengrenzen blijft, blijkt niet ult het artikeL :.:':.:

e Laboru0'1models
A Centrlfupl moctels

low.r boundeqn 1.2

5>
Upper bound eCfn 1.3

o 2-0
Cl2R

,,~liJlck1gvandegemetert8teundrttkbij~JkentenOl1'Jchte vande
tbttf.)riti.CI1e on••••. en bövengrensvandemlnimalestet.lndruk [2]

Leca .en Dormièux .[411hebberi, .:op .basÎ8 ,van •.tijdens .onderlOek ·'lnEJtjtt .geocentrifuge
waargenol1lElllbezINiikrnechaniSrnen' voor een serie van waardénvan "enO/Danalitlsoh de
onder"enbOVéf\grenzenvan~.the()l'..ul(:hestet.lndruk bepaatdwaarbljhetboorfrontln8tOrt enlof
waarbiJ een "blow-otlt"oplreedt. Voorde grenswaarden van de steundrukkenter voorkomfngvan
e(lfl"~I()Y4-()tJt"wordtverwez.n naar paragraaf 1.2.1.

\lf)t)f" •••~ •••••••rudy$é •••~s ••••~aen··Dormieux·moeten"allereerstnog,.·_ ••• parameters en
ÇQêfftcl~en••worden••g.finleèrd:

de.ééb ..••• druk$t~ ••ya.n·een.grondmonsterO'tl·(betekende.8terkte.•welke ••zOtJ.votgenuit een
vrije prism8praef):

2..'C' cosep'0'".- ----1"'81mp'
(104)

1 +slnep'
1-sin<p'

(1.5)

OB. (kp-i) O's +1
0"

(1.6)

INVENTARISATIE OI'lTWERPASPECTEN BOORTUNNELS 9



(1.7)

(1.8)

(1.9)

(1.10)

(1.11)

Vergelijk ~ ..cleberekende minima" $t$lndruken de resultaten van
proeven in de geooentrifuge (41]

00 f9' c' Y: minimale steundl'Uk gemeten steun~

fkNlm3]
.... (KPa] druk bij bezwij•.

{Q] (kPa]
OT'"

kenoi ar'll<Pa]
.:".

.... I .... ........... . ........... . ....
1,.0 36.2 2.3 15.3 29 2:

. 6
........... . ..

1.0 38.3 1.1 .. 1lM .....29 3 3
.....

2.0 36.2 2.3 15.3 46 2 ~...
2..0 38,3. 1.1 16.1 44 3 4

10



Ref$t'entie
Datum
R$mie

: 00-3486701017
: 1994-08·25
: 1

.GRONDMECHAN IC)DEI.FT

0·5

0·4

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\,,
\
\
\
\
\
\ .•.,~

',"'b.
",' •..••..,

"
----- •.•..--.-~ -~ -- - -- -....
2 3

Figuur 1.6

Nt

..2(1"
." •.• 25"

" ••• 30"
" ••• 36"

. ,,' •• 40"
" ••• 45"o

o 2

Figuur 1.7 Coëfficiënt N., gerelateerd aan cp' en CID (41]
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1.1.2 Voorkoming V8n Ifl$UJrling van .e.ntull"!"tromJn coh•• ..,.IIForid

De·.fI'l,thl)Qe••v()Or•.het.b~pall~n.VfÏrt ••de••·millim~.·$teÛJ1q~.v~r ••It••haftd~ven ••van·ds. stabiliteit
v~n.•~~t ••~qQ~tc:)~t•.jn••.çq9~~I~y.e.·Qrqt\(i•.•I~~ .••~t!rl<••.qP••cü~•••y.~r••~f9m~· ...Y9C)r. de vel'ldaring. van
dè···~1UiJ<t••••g~m$1rI.·••~ ••··~l1l~t!~ ••WQrg••V~I'W.:z;en.·~alr.p~gr@a'••·1,1·~1••

In·dtt~y.()lg~~~IlOtJYJIP5)ènWQ~'.n.9~ ••~~~.~~~n.~~~...~'..QfQJ'l(i.t.dtg!drukt •.in
~OfIIllÏin.~I'f:f!~htitf~'rkte:C~·[)!~\t()rl~n._9W'!jll(l'rl."lI~~qakflqvql)r
<kJ9flgerJrQi~rg$Sltu.tiè.du$~~t)n~l'kte~rnfl.orJtg@~ll van,..'
·~rlt.><....................................< >................<..
_ftl1~?~~t>J)~rll3~~~~~[7I.~.P_.~1l11~(fit
st_~~91tl<~ly~~~ltJitirl,Jf't~Jt)I!."n.·frlflri •.rtI~t~t~~~~
~ •••~rl~rr1't •.rl< ••<Jjt ••(!ê•••~ttttatét) ••~".~~~ ••,.,.~~~~~ ••~ •••~n ••·m'1t.~••••.•.•
Wll~~ingen···in.··oe·••Pl1lktljk••·Hieruit ••·hl!bbért·.2:ij ••~~ •••e'ei(f.~t••••ll,.bOoffl'ónt· ~jkt
indien: . '"

(1.12)

"--. -- --"

In•.•veel.·UtellÏtyur••wordt ••verweten·.n •• rtf~.~l'$te ••P""II~p••~~••••~rptl•••ef) ••E3~OOerrna,f'k
HierbtjWQ1'dtveelg$tJruikgt)~ktv"e~~~~vet\ ••~""~"~~··1,1~

(1.13)

Hierin is de parameter N·de·zoosnauvnde"atability.taUd'· .

In figuur 1,8 is voor vijftien door Stoms.·en Bennèmlafk oncIèrZochte praktijkgevallende
theoretische versus de vastgestelde stabititelt Wéergegsven.

12

10

o No difflcum.s·
Cl Speçiq/ precOutions
• Follur.

8

'a "0

oo ..••00'800 1200 1600·· 2000
tJntkainl.d ·sheQr· $1".tt,rJJ.c~.:'l>lIt'

Figuur 1.8 StabUitelt van eenclrkelVQFmtge ontsluiting 'nkleigerelateerd a.ndeCtf [1]



Raf&tentle
Datum
FlEWIsle

: 00-348670/017
: 1994-08·25
: 1

Attewell et•...at. (1986) [4] geeft een verdere. det~leril'lgv~l1<tt~r8.f1"~tte grond bij een
gegevenstabllîtyratio. Bijeen stabllty ratio (N)kfeiner dan 11$ öe dêforrnatlevan net tunnettront,
en daar mee:samenhangend de zakking van het maaivetdiverwaarto~baar.· Bij· 1 <: N <; 2:zijn
de dèformalieselastlsch. De daaruit voortkomende maaiveldtakingen· zijn klèÎl'h·Met 2: <; N <; 4
gaat. de grond . zich ..elasto-plaitf$Çh .•gèdragen•..Het. tUl1nelfront ..blijft ..stabiel,. eohter de
maaivelddeformaties zullen toenemen. Bij een stabllityratlotussen4en 6 gaat de grond zich
pla~ti~~g~l'agEm' .•EEr•.k~ryl)~n..nu.o()k..looa:d~.·lnstÈlt>lIiUJiten."'f.l..hEtt.~9()~rorlt·()rlt~te.an.Alhoewel
.hèt·••tlJnt'lEllff()l'It•.•(in •••~~m.·OI'lge~nliM(lercle·.·situati~)·••~~I ••••I$·•••.~~rl.· ••~ ••••rfUl~~d~ingen· fors
Vi()rderl••.•Vq()1'.oncllepe.l'~g'"·t~nnelS.(~lne ••~t!l~t<iIls>'~~I'.Vt!lrl'\()~tti~g}.i$.~ns Ward en
Pènder··[641·een···maXirnaat··toelaatbare··sfabllJty·ratiOvan··e··aan·•••• 9nY1Ji.·.katlt.

Illtll~(è~.rlir\9t9f\'l8.tElr9ro •. enBenl'tt!lrrttarl(t\eerl_~r1Órln~cI'>rt:J ••vis et.a'. (10)•..,g_ tfe.t.•••••~ •••••~~f;)fJltI.·."an .••••fJèn••••·bOClrfront··.·.l1tede••·.;affl'.,jjf(· .•·f8·••··.~.· ••••Ckt•••Vsl'houdlng
dèkkil'.Tetèrvandetunhel(OID).. . ......<
t)()or ••tte ••grOrl(Î ••,~fJ~rl ••.elasti~~ •...pel'f~.plasti~h ••.rfUltetiEl.te ••~~.I1~b.h· ••DaVI$.et.aL
tJj~qretlsç~ •••()~t ••••~I'l•••~ngref')sçrit~··1)f3Pl1l1kJ.·.y<)9f·.·~.·.mi1't~ ••_Uhdruk. .

Voor·.de..·dri~·difM(lnslonale.spanningstoestSM··l'ond•.eert••çil'kéf\iQl11'\ig'••tunneffront·.nebben Oavis
ef.:alde-ondergrens (veilige ontwerpwaarde) van de minimalesteuhdrukbèj:)aafdvoor CIO Si 0.8a:

•.
(•.•.•.0'•.•.•..•.•.•••••$. - 0•.••..•.•..# 1B1..y........•...D..•...•.•.•.•...·.....••..·0•....••.••..·•.•........•..•.1.....•....•..•'•..•.•.·.·..•....•..•.•.·....•...•.•......•............•....•••.•.....•.•.•..•...~...•.•.•...••..·..~•.••..•.•....c 1•.••.•..•.•..•.•...•••.••.•.C

li
+ ~C;~D+2) lol 41i+'i

... "-." ..- ",." ...-' ",.".' ..-.-.-.

(1.14)

(1.15)

vlakke

(1.16)

Naast de totafe stablfitèit yan·het·tunnelfrontfaook defokale:·stablft8itvan belang. Cavia et.al
hebben numeriek bepaald dat voor een steun.nnlng ter grootte van: ..

c :a: JD
u 4

(1.11)

(1.18)

tn~.rtl1(~t~~~t>a~~t.aI· dezeop/o$$il1~.oPbasis~an~merteke berekeninge-naan de
stabifltelt·.van.·een·OI't~steunde··ontgravlng·.in··klei•.··verder·~ .•VOQr.een··steunspannlngter
grootte van:

O'T • 1(0 + 0.355D) (1.19)
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(1.21)

(1.22)
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Referentie
Datum
Revisie

: 00·3486101017
: 1994-00·25
: 1

GfRONDMECHANICf.
DElF"

De waardetlvanNsl\NyIr.Ntb+~nN~rzijnkunnen wordenatgeleid uilde figuren 1.9 en 1.10.
(D!ii/'ldé" b,"$t~tv()()rdeofl(iergrensvande maximalestelJndrukbljheto~nschetJrenvan het
t:;QQ!'frontrelQw"put"),Delndèxb+$taat vOQrbovengrensvan de maximaJesteundruk bij het
opensct'leurtl1 •••va,n••hefbo()rfront),

----- ~."
- N';+

~ ---- ~-

" •• 25"
.p' - 20"

2 3 CID

Figuur 1.10 Coëfficiënt Ny gerelateerd aan cp' en CID [41]
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(1.23)

(1.24)

en voor 0.86 < C/O < 3:

(1.25)
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Referentie
Datum
Revisie

: CO·348670/017
: 1994·08·25
: 1

GRONDMECHANICJ
DELFT

2 Minimaal benodigde steundruk voor het beperken van zettingen

Door het boren treden er verandering op in de oorspronkelijk in de grond aanwezige
spanningssituatie. Met name de gehandhaafde steundruk tijdens het ontgraven en de effectiviteit
van de groutinjecties (zie ook paragraaf 2.1.5) na het passeren van het boorschild zullen de grootte
van deze spanningsveranderingen bepalen. De spanningsveranderingen in de grond zullen zich
uiten in vervormingen van de grond of in de grond aanwezige constructies.
In paragraaf 1 is voor het berekenen van de minimale steundruk uitgegaan van de vereiste
stabiliteit van het boorfront. Echter hoe lager de steundruk, des te groter zijn de veranderingen in
de spanningstoestand van de grond en daaraan gekoppeld de deformaties rond de tunnel.
Afhankelijk van de gevoeligheid voor deformaties van in de nabijheid van de tunnel aanwezige
bebouwing en infrastructuur worden eisen gesteld worden aan de beheersbaarheid van het
boorproces. -

Om de spanningsveranderingen rond de tunnel te bepalen moeten eerst een aantal prameters
worden gedefinieerd:

aT =
u =
a' =v
k =
Eu =
Cu =
'llu =VT =
0 =
Zo =

steundruk aan het boorfront
waterspanning
vertikale korrelspanning
horizontale gronddrukcoëfficiênt
ongedraineerde Youngs-modulus
ongedraineerde schuifsterkte
ongedraineerde Poisson's-ratio
volumeverlies; het verschil tussen de werkelijke hoeveelheid ontgraven grond
en het volume van de tunnel (in procenten).
ultwendlqe diameter van de tunnel
diepte van de tunnelas beneden maaiveld

Om een schatting te maken van de totale vervormingen maken de meeste rekenregels een splitsing
tussen de invloed van het boren in op in de grond aanwezige constructies en de deformatie van
het maaiveld. Dit terwijl deze vervormingen niet onafhankelijk van elkaar zijn.
Verder is het mogelijk dat bijvoorbeeld maatregelen om paalfunderingen te beschermen (het hoger
leggen van de tunnel) leiden tot vergroting van de maaiveldzakkingen.

2.1 Schatting van de (maaiveld-)zakking

Voor het kwantificeren van de maaiveldzakking zijn de volgende parameters gedefinieerd:

z = diepte vanaf het maaiveld tot een willekeurig horizontaal vlak waarvoor een
zakkingstog is bepaald (Z s 20+0/2).

x = horizontale afstand tot de tunnelas
s = zakking t.o.v. het oorspronkelijke maaiveld
i = horizontale afstand van de tunnelas tot het buigpunt van de zakkingstrog
K = konstante voor het aangeven van breedte van de zakkingstrog
Va = volume van de zakkingstrog (per meter tunnel).

2.1.1 Volumeverlies

De deformaties die optreden als gevolg van het boren zijn voor een belangrijk deel te wijten
aan het optreden van volumeverlies. Volumeverlies zal altijd optreden, echter de grootte van
het volumeverlies is in hoge mate afhankelijk van de uitvoering. Voor het bepalen van de
invloed van het boren op de omgeving van de tunnel, is het volumeverlies VT de belangrijkste
invoerparameter.

INVENTARISATIE ONTWERPASPECTEN BOORTUNNELS 17
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Referentie
Datum
Revisie

; CQ.348$701011
: 1994-08•.25
: 1

GRQI\JDMECHAN IC)
DI 1..'1"

?
S.iJl"""'(- 0,044Sm.~

M••••itl>tttrt·l:lSMM •• ·h~"'·
•JfJ •0.446 Smax
dv' T

Y'

e":••l"",t,i·hotit:ontll.trlt'fI ttemil.J

• dW Iv.lt· 0.446 Sm.t
dv z

POinJol inlIetion Iv - i, S • o.lIóè
Maximum sfope • dS • 0;.606 S~I:.

<tv -r-

"W'yz'· $m.xlMI
• Maximum horizonuht1-fih·(@,n'tPtflsivel· :èfV,' ~-- - _:' - ~

zT~~.~J

I

~~"l

Figuur 2.2 1'). vorm YM.•een zakking.trog bijeel1tt1nnel beetaal1de uit twee
efZondfr'lfjlebuizen (49]
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(2.3)

(2.4)

(2.6)

(2.7)

40



Referentie
Datum
Revfsle

: 00'3486101017
: 1994-01Nl5
: 1

Sohatting. van de parameter i
.Cohesievegmnd

20

15

5

o
o 10 20 30

Zo (m- maaiveld)
•..•O'Reilly(1982) ... MaxirnumLèlch·(1985)

.:....Rtll'\kin(1Q88)

40

'.'-' ".::.--- -.. : :.:> :.--.< .':':':-->.:-:>::- .. ::".":.":::-:-:-:-:.".".:"."':".":.".".".:-::."

FiQlJtit· ••Z•• ·· ....•=•••J•• _"===.•=.~rog
Voor~"PP~,"~cfén'llalvétdZettittQèniSG(!"een~Vllnhétvolumeveriies
n~~,lijl( •••tlrt.Zi~l1 ••tit.~f1atting ••v8l1•••I'lèt.votu~ve~~.r~~~èt.lli9 ...is•.lijkt·voor
··t~sin~.~,..~.(~a~)d.rêlatiefSi~f()~van··~MJ··(2:7)··demeest
pnI~ •••~ •••I"•••<fI•••~ •••. ln••t$••"'~
\foor••~t •••~~~ttfIf:l••••~ •••I.~j·••~ét•.•~ ••frl••~d·IOpen .•.~ •.•~ •••~.·~I"1 ..•·Figuur 2.3
g~ •••~ ••g•••IlI••I"' ••!"'.in.·.tkt ••""'l'flttter.·t.\YfMIr •••.•t)é••.~ •••~ •••(,)'a;.PIy••••QMft een
d~ijl(._·_ ••~ ••<filn ••dê••~ ••V$rJ••~ ••~·.t4J ••~ ••·.an.·dtlt..bij·
~fOjmil'l~r1 ••ij.~.".fJ~.··vtiJ .••~ ••·tm.···~·••~~·~.~rmmomen.·I"'_'-.-=:==wa,à.rnElf!*lfittt\lll1lt\tt~d~cIezakkll'1J$trog ln~n~~~iIf!r~danin klei.
Waa~JrtIiJk ••j~~ •••~ ••••een••andér bezwijkmechanislTltt••~t_..·dari.·••de.Uitgébreid
ondé~()Cl1~.~tlSl11Ctrt ••v99r••tyl1tlels·.in.IdEli.·.DéZe.l'roltv(N1••~ ••dat.<fI.·VOml••van de
zakkil'lg_'99·.~·.l(M ••'!Pf'(fen.·~SCltf~ItI'l.·l1let•.·QEitO••.(i~IJ~fQ'cImm.•••~r •.••·ln·•.de·.fiteratuur
[4J.[4S1~~"'If.val"l."tlramètèr ImètdédièptêliggIDg\@1djtunrtel··wor<.tt· niet
bevè$tigçJ·.in.·.~•••próeven.
In deNecjll~~sJtuatifrzalniet snel een grondprofielvpprf«)meJ)~•• nnbovende tunnel
ail"t1~tlCJaEl~~I,. Jn(:f.ien·een.tunnelmaarn~inhétp~QCtJ~ ••zar1èllfgtl.dan·zal de
b~~Va.n~e~I~'tr()gaan ..het maaJVèldzakki~nntet~I··.VfJrscJ1Jllen van de
tak~inQltrc>gVfl~~"4IriilfiJlifkbal'8tunnel die·net bOvenhtt.tJ'l$VlakplèistóOene zand I
s~ell9f~rtltgJp~t1Jigt· .. -':". ..................•
NeW··en··O'FtEmty(,JJ)••Qf)vtn·vQOr··een··gelaagd··gronttprdfel.·een·fQri'nulè•.aan.·dtegecombineerd
iSuitfötrT1l.llè2•.3 èn 2.4:

j- OA·3Z. + O.28z. + 1.1 m

voor een tunn~tirldekfeimet·daarbovenzand. en:
(2.8)

I -O ..28z.• +0.43z.'" 0•.1 m

voor een tunnel in het zand,metdaarbovenkiel.
(2.9)
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(2.10)

100

Figuur 2.5
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Aeferentle
Oatum
Revisie

: 00-3486701017
: 19$4..()S-25
: 1

''''.ft 'il~ .r"'M.te:l'lI! •• t t(,,,•• nt •.t G.rl ••d'y
......... ....

•• ulo." ••Se"t\on "...... tunn.l ••••pt" Z• •. 8iIi ttil'i~f~lI!th%"',h
. ....

7-d.., U-y.a"a7-d.y. 11·y •••••

MltIth'''"' •• Ut •••••nt·(_) 65 110 34 8Q

t (.) 3.4 4.8 2.7 3.5

Tro\lllll.Idth p."••• t.•r (f:) 0.43 0.60 0.51 0.66

" ,ro~ to •• (V.(V •• &) 7.8 18.6 3.4 t.t

.

Een belangrijkecQlÎstaterlngvan New en O'ReiUy[49] was dat dezakkingsttogmet de tijd niet
alleendieperwer(J.. rnaaroo~breder.Hie~ blijven de helling van de %El~lngl$trogen de
horizontalett'fl(~en .:in ••••de··gl'Ond. ongeveer· gelijk. Voor oonsti'IJötk$diEt .reed$ in het
ir'ivl~etJledl/"llcl.tlJnnerlaoen· heeft .de tijdsafhankeftjkè zakking dall OOkmee&taJgeen
(extl'à).··iêtifldê.·tót •••~.

O&tld$aftla.nk~.MJtmlngenwordenvetoOrWlktdoOt~enkruip. Tengevolge
vanh8tbotén~eptmnil1gsverat'lderingen in dégt4ndOPjäaf'tfoóï'~iditl$··kàn
optr.,n.Erg~~fti!rIlijzijndegrouMnjeetledrukken(46)·Met~hoQe~lekunnen .
de pnmalt'éiê;ttÎfiÎéflw.lisWaar tot nul wot'dêl't ger~I"d~~tÜ1di8n~~ druk
gtQte'Pal"'lnlrlgsVé@~ngenteweeg brengt, dan kunnènextnlhogeseeundaJrezeftingenQpttèdètï( . . . .

Atteweft en 8e1by (4)[3] hebben een empirische relatie opgestèld om de tijdsafhankelijke
zettingen af te $Chatten.De projecten waarop deze reIatle Is gebaseerd zijn 4 tunnels met een
diameter van3-4rnJrtsiltof Slappe kiel.

De totale zaking(yis gedetineerd als:

s,.., •. (2sm.-)A·N (2.11)

Hler.!n ••s: ·~ ••cI'••~ •••~~ •••~ ••het.·bOren.··van·de••tUl1nefj
···f,J;•••~ •••~~*y••~q~.Qf•••~mP.k!l·.9\fetlQad••,,~·volgEffl$··fo~1·'"1~:q'Çi'litltgi.~~rg~.ä:· . .. .

(2.12)

Volgensh~al"tikEllkrllldept •..•meter RA" in deze formurelndètoek0111$t~((wordên afs
meetpraktÎjk.~ernI ••~~.liJtI .•.p\(er .•eerl·.dflrg~I'~ •••••~S$f~$J ••i••"9P ••rilets••bekend.

In [31 wordt formule 2.11 OOI<toegepast om de invloed opd$omgevlngtengevo1ge Van het
boren van$6ntUl1nelrll(tt~ •.11.~mql~~r Utat::~'AA.Pet9rmf.l •• ~ool<geschikt
VOOf··hêt••\löQ~llêri.·vall.·bet ••tlJd$.fI1ankêItjl<$•••(:feéJ•.vall.··m.~d •• kktn"tt.····

In..eenrecentarttkel\tanFagget.al[1S1over ..zettlngen .ten~ltJévanbet· boren met
gronddrukbatans.$Chll(;len,.·wordt.de.t~~nkèlljl<held·Van.dê·~Id"ldQnitn·in·oohesieve
grondondeFStreepf.Detotale Zakking van het maaiveld Is te splitsen lrl.dnedèlen:
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(2.13)

(2,14)
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Revisie
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: 1994'0$-25
: 1

CiRONC>MECHAN ICI
811..'1"

Recentelijk hebben Malt et.al.[42], oP.grondvan praktijkwaarn~J1'ÛnqeoaantfJnneISinklei en
ondElrz()tJ~iog~geo~ntrifug~vlln. Çambridge, aangetoond de.tdeiparameter K uit deze
forll'iUIeA'~t~~n~tanti~mlilarafhankeUjR ya.llde verhoudingztzcr VQQ(ee"'$ub-surface" profiel
hebbènzijlilfgelElfd:

K .•.
z0.175 + 0.325(1-_)
Zo. (2.15)

1 _ z
Zo

In . figuur 2.1·zjjn ·ae terunerekendé .waardEtn·voor K van een groteser/e cases en
centrtft.lgeprOeVEln.~ergEtQev,n.

Fi9Yqr2.7:v"~,,YanJ$""'.~"".".cI. cItep •• " ••••.•••••.• surtace
p•.•• I·~ ••t~l.

ElIj•••~~ ••~l)tl'if~,prê@~ •••• ~~•••In.Etktmlrlg.·",ordtlll.g~f$t ••<fa;t••lIit••~ •.artikel•van Malr
rl~ ••p'ij1q ••~~ ••~Ç)~••~i •••~•••~ ••f>~••• e••l?fflEtye~i.tJ~•.•EfflIarintl.V•..••($~~ha.nica Delft
blijkt ••Qltt ••het ••t~~st~ ••kfefrri.t~alivan.~rçte ••lnVfoed••kan••Zljn••op·••~· ••~13~ultkOff'l$ten.
DeZtl.waa.tdentljn.iUi.mogeIUkniet·representatlef ·voor·de·Nederlandse··situatie.

2.2 Gevolgen voor in de SrooQynwezigeconstMties

2.2.1 FunderinSJenop.taal
OPbas~valld&\lQrrnengeschattebreedte van de zakkingstrog hebben Attewefl_Yeates en
Selby{41 fi)rrnufe8Ç)f'9~efdvoorht!tberekenen vandegrondrekken aan fWJtmaaiveld.
Uitgang$p~nthJJfbii.wa$ii~at.de··veJV9rmingen•.geen.VOIumeverandeJ'ihg~••~al<en. ·Vanult
deteformWS$het.i)enziJeenaantafpraktiSChe ontwerpgrafIeken .LJitg$Werkt.welke kunnen
worden g~ruiktom daarmee de gevolgen van het boren voor een constructie te kt.lnnen
beoordelen.
Newen O'ReiUy .(49)QEtven een aantal gelijksoortige formules voor· het schatten van de
grondref<ken.
Aangezien voor het berekenen van de gevolgen van differentiêle zettingen t.g.v. het boren vele
formules en grafrekengebrutkt worden, wordt voor details van deze berekeningen verwezen
naar het boek van Attewelf, Yeates en Selby (4] en het artikel van New en O'Reilly [49].
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3StabUfteftvan de tunnelbuis

3.1 Opdrilven van de tunnelbuis

Het.gewiCht·van tUMelsmet. e~n gr.ot~diameter is veelal del'JlUlt.'aagdfJtVf~neer de tunnel
onder de grondwaterspiegel is gelegen er gevaar voor opdrfJvenvan de tunnel ontstaat. Om
dit te voorkomen moet er zowel in de bouwfase, als in de gèbruikstoestand voldoende
gronddekklng ..(ge'-Vicht).: boven de ..tunnm ..•aanwezig Zijn.. Voor de te . hanteren
veiligheidSCOêfficiêntenkunnen in debouwfase andere waarden gelden dan voor de
gebruikstoe.standvan de tunnel.
Voor het berekenen van het gevaar voor opdrijven van de tunnel w0rdtml$stal atfeen het
gewicht van dareent bov.n de tunnel aanwezige moot grond rnEtefj.nomen(Ziefiguur3.1). De
wrijving langs 0$. bezwijkvta.kwor9thierbljVEJl'Waarloosd(~kracht Tinfiguur 3.2).

3.2 Qpbrekenvand@S!9m:tbovendélYnoeI

Een.groot verschil in nod;zontale..nverticafebelastlngen op.de.lY~nt'llningtten~ van
de waterspanninQ.inçarnb'natie·met ••eengerinQe·.dekking•.kanovalfsertngvan •••cIé••tw'lnetiining
totQEJvoJ~h.bben•.fndÎene.rleweini~>~.boven dcItunttelaanwezigfs;kandOordeze
ovallserin9 •••d· •••~ron<:J.·.boven•••d•••tunnel ••opbreken.
Een· goede· afschfjttfngvan •hét opbreek-riSico kan. worden bepaald met behulp van een
eenvoudige elndl~e.~l~tn~nten b.rEikenlng. Het voorclée' va.oMt gebruik van EEM Is dat de.
stijfooki.vfjn. de.<tunnetlilllng.in·de.berekeningYJQrdt.meege~n.
Feder[191geett een methQdeom een ruwe SChattfngvanhet opbreek~aartemak$n' Feder
gaatuitvaneenzeers1appetunnel~ing(vet'QEIUJkmtatmet.n kunststofIekJlnQ)••Door
dit·.ultgangspunttekisztin i8. het.mogelljkeenvoudlg dé .(over de geheletunneldOOrsnede
constal'lte)norrnaalkraeht(FN) te berekenen:

FN = (ka'i'Zo + R'yJ'R (voor een tunnel onder de grondwaterspiegel) (3.1)

Fader (1918telf nu dat de .vel1lcalecomponent van de normaalkracht gecompenseerd moet
worden door.hetge.wieht van de driehoek.grond Wa en de wrijving T (Zie figuur 3.2). Voor de
hoek 2"P kan bijvoorbeeld Qelijk aan de duitse aanbevelingen voor het ontwerp van de
tunnellining (16] een 90°-100° worden gekozen.
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ONTWERP TUNNELLINING

4 Bestaandeon1Werp.richtl1[nen en rekenregels

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de internationaal gehanteerd rekenregels om de Iining van in grond
ingebedde tunnels te dimensioneren. Allereerst zal worden aangegeven welke belastingen op de tunnel
worden onderscheiden. Hierbij· zal de nadruk Jîggen op de in rekemngte brengen grondbelasting en
de modellering van de oombinatie van grond enJining. Teveaszalwotden.aangegeven hoe de Hning
in het algemeen wordtgedimensiQneerd. Aan het slot van het hoofdstuk zal een relatie worden gelegd
wSien de beschrevenmodeUen en in de literatuur beschreven rmmngenaandaadwerkelijk gebouwde
tunnels.

4..1 Qgtwemmethodiek

Voorde dimensionering van tunnels. in .grond..bestaan intemationaal.twee hoofdstromingen.
Over de eerste. de •Japanse .•stroming•• iI.relatiefweinig ·.gepubliceerd, ....De beschikbare
publikatiesgevendeindruk datdetunne1s vOOdllwordengedimensioneerd op grond van
ervaringen. ()pgedaanuit metingen aan reeds ·uitgcv.oetdewnnels .. Hiermede worden de
grootste (diameter 14.14.·m!).inslappegrondaangelegdetunnels··ter weroldgedimensiooeerd.
De tweede stroming, de Duitse stroming. maakt voornamelijk gebruik van rekenregels. die in
1980 door Duddeck [16] zijn gepubliceerd. Deze rekenregels waren het resultaat van een
gtOotscbeepsonderzoeJcdat door verscheidene Duitse universiteiten is uitgevoerd. De
resultaten van·dit·ondenoek .vormen.tezämen de.enige.integrale.l'raetische ontwerpmethodiek
voor tunneUining; deze methodiek is opgenomen in Duitsewnnelnonnen.
Indezestudie~metnamededuitse ontwet9methodiok.. met de in de loop van de tijd
gepubJiceerdeuitbroidingen,wOl'den beschreven.

IsJMting.·v,n.detunnel

In een aantal publicaties van het Deutsehe GeseUschaft fur Brd- und Onmdbau, (161. [31] en
[28] wordt aangegeven dat voor de dimensionering van' de .tunnelinmg de volgende
belastingen in rekening dienen tewordengebracbt:

ElfeetJevegronddrukken
De effectieve gronddmJdcen vormen overwegend een belasting op detunnellining in de
richting van bet middelpunt van ..detUnnel~ .DoordatdehorizontaJekorrolspanning veelal
kleiner is dan de verticalekorrelspanning, wordtdetunnelonselijkmatigbeJastdoor de grond.
Bove~dienneemtde korreJspanninginbetalgemeentoe rttetdediepte,zodatze1fs in het geval
waarln··de·.borizont""·en·.vemca1e.·korrelipannins·.aan·eJ.käär·.gelijk.zijn••·de·spanningsverdeling
nog steeds oogelijkmatig is. Benaddiûoneelprobleem is <l#tde effectievegronddruk op de
tunnel na afloop van.de bouw van detunnelvooreenaanzienlijkdeel wordt bepaald door bet
verloopvanhetboorproces. Hierin .spelen devolgendezak.en eenro!:

reeds 'voor het boorfront een bepaald punt van het tunneltracé passeert, wijzigen de
korrelspanningen; bij hoge drukken· aan bet boorfront treedt een toename van de
korrelspanning op. bijlage dmkken aan het boorfronteen afname ten opzichte van de
ongestoorde korrelspanningen
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overdrukken aan de ene tunnelzijde en onderdrukkell aaIlde andere tl,lt1t1elûjde,zodat een
horizontale belasting op de tunnel resteert.

Zeêtting&fQnd
AIsgevoîg vaneen(oude) spanningswijziging in de grond (bijvoorbeeld t.g.v. in het verleden
aangebrachte o~h?ginge~) kunnen kruip t?l cOllsoJida.ti~roce~$et1in v~()l1l~lijk kleien veen
tot grQttddeforW8.tieslc~i<ien.Indien een tunnel wordtlla.ngelegd in een dergelijke grondlaag,
zalzichdQo( liggrrwedd~gvan de tunnel in de .Ioop·van de.·tijd een verandering van de
be~ngQtt .~.tt1t1nelot1tst$ll1.

1le1~ •••Vltrtlllt.··ltet.·boor'SClûkl
~~è7i~tlcltild"'ordtaflbzettegen ..dettJJ1t\OJliningt\V0rtit de .t1JnneIIining in
Ia.n~~cbti~~belast door' eennopnaalkracht. VQQrnall1rIîjkte~pIlla.tsevanbocbten in bet
ge~tr.Cé,waarbijde;b~rkoll~ d~buitenzijdevtln de;bochl.een; hogere druk op de
l~ihJui~t'ent~ttalldebillnenzijde,leidt dittQt~ a~)'DlRlOtrisr1lebel~tin~vande lining.
T~vr~~()J1tsta!t~.asYm~rietdo0rd8.tde dru~ll.·.~ ..•het boortl'0~tinhet. algemeen
toenemen met .de diepte, zodat hetonder~te d~lva.ndelilling~"'aarder w()r(ltbelast dan het
ooven&tedeel.

Lucbtdndt .
• ~iP~~qnd~ud$Wer~ll.deruiIllteYoorbetbool'$Çbild.Onde( luchtdruk
.\V~~~~Vettdit~Qiale~lastingopdelUli,& •

•Ç~@l'a1k
}I~t~,~~vail~êhollerubllteaan· desta.a.rtyan 4eboo~inelevetteellradiale druk op
detlU)lJeJlining,Nahetaanbrengen van het grout zal betgrout barden en (dOOrontwatering)
~1ij~19i~,

~~c:llt ....•.....••.........••...
~~~i_~wiçtlt~alldetunne1(lflvànde afi>ouWÎll<ie tu.n~ •.vormt .eèn.beiasting van de
1illiJ!g~ . .

.. -.- .. - ..... -.- .. -.···ltve.·••!Ilf~II~ •••be~tinI:.
~U1~eti!i~evariabeIebelasting~bijvoorbeeld ·vetkeel1belutingof vloeistofdrukken. komen

. ...tqtc.9itillg••~s.~...~$Û~.~p4~ •..tIJJll1e1btûs.ln.&eva.I••V:Ç1i~~te9 ••QfWJiJ,ingskrachten,
...··~~" •••~" •.•f"~Il'·.~' .•Ç(:)I'llP9lle9tÏll.·de•••1AngKicllting·••'V••• ·.•~·.·bI,1~;··.·~...overige belastingen
W!~ ••~ij••4W~btiQg.

1'emPftatUutsbelastiDgen
Temperattmrverschillentussen de binnenzijde van de tunntdtmi~J~.tdegJ:q9d~ulteren in een
belastiDgvät1·dettJnnelbuis. .

....... - ---.- ... -. - ....:P,._i,..<) . . < ..•........•.••••.•.•.•..........•...•••..
~wi.vt1n~bQu\\tÎn~get\l9deerobo"enhetniveJ9vatldetJi~t(opstaat of met een
•~ptJ~trliV~a,~ ••bQ\tell·.de.•ttlnne1)~.ot.verk~rs1~ten .•opb~l11aa.iveId·.bQ~~.••de••••tunnel.leveren
~V~rlI9&i,l&\t...hetspÇlniIl8~i"eaufOt1ddet1Jlll1el,Hie~ron~8.t .een verhoogde
~1~~ ••.9J?·••de•.•"llillg.

Speçfale··.beIfl$Ullgen
Naast bovengonoemdebeJastinllen •.kUnnen zich. speciale belastingen. op de tunnel voordoen,
zoa1strillingen~.explosies. aardbevingen. etc.
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In formulevorm zijn de verticale- en horizontale korrelspanning als volgt gedefinieerd:

verticale korrelspanning aan de boven- en onderzijde van de tunnel a'v:

a~ = i'C (4.1)

waarin:
y' de gemiddelde waarde van het effectief volumiek gewicht van de grond boven

de tunnel
C de dikte van de gronddekking boven de tunnel

horizontale korrelspanning 'op het niveau van het midden van de tunnel ab:

(4.2)

waarin:
ka de verhouding tussen de horizontale en verticale korrelspanning in rust
R de straal van de tunnel

Het verschil tussen de horizontale en verticale radiale drukken is een belangrijke oorzaak voor
het ontstaan van buigende momenten in de lining. Constante· radiale drukken resulteren
theoretisch slechts. in het ontstaan van nonnaalk.rachten in de lining.

Vervolgens zijn twee gevallen onderscheiden met betrekking tot de diepteligging:

gevall C <2D
Voor tunnels met een dekking kleiner dan twee maal de uitwendige tunneldiameter mag,
indien de tunnel horizontaal oValiseert, niet op een verende ondersteuning Van het bovenste
deel van de tunnel worden gerekend. Dit deel, dat aan .bektezij(ien van de verticaal een hoek
van 45° beslaat (zie figuur 4.1) levert uitsluitendgronddrukken op. Door de geringe dekking
kan de grond boven de tunnel nauwelijks. stijfheid ontwik.kelen. In dit geval zijn de radiale
korreldrukken ad en de tangentiijle korreldrukken Oh als volgt gedefinieerd:

~. ~+.~ ~-~ (29)011 = -_+ 'oos2 2 o s 9 <21t (4.3)

waarin:
e de hoek ten opzichte van de verticaal (9=0 is de verticale richting omhoog;

rechtsdraaiend is positief)

De veerstijfheid in radiale richting Ierl is:

k '" Eli
r1 R (4.4)

waarin:
Es de elasticiteitsmodulus bij verhinderde horizontale vervorming (De E-modulus

zoals deze wordt bepaald in een Oedometerproef).
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In tllogentiëlericbtingis:

012 = 0

en

Duddeck [161 merktopda.tin debepalingvanhet verloopVande gronddruk:kener vanuit is
gegaan dat.de doorsnedeen de (mogelijkelverbindiQ__ lentussen delen van de lining
aan onder...eni)ovenzijdevan de tuntlelgelijkzijn.

Voor·gevaJlerkme.ngg~n,inhet~ied2DS C <~tllllllvolgenSduddeck (16) voor het
gunstige~eval~\y~~el<9~.indiende grondlagertbovCJtf.fetunnelreJatiefveelcohesie
bevatten(de~i~~~~aroot.zijn dat, ondanksdat.ernog~n boog",ctldngoptreedt,
de tunnelt()Cb~$~~n\1eondersteundmagwordenbesehQUWd).lrialleanderegevallenmoet
in dittu~engeb~geval.l. wordenaangehouden.
De ar0nd'\Vatetcltl*kkenwordena1seen loodrechtop de tunJlêldoorsnedewerkendebelasting
aang!bra.pbtf~~de grootte in het algemeenhydro$taû$Chtoeneemtmet de diepte.

De~~I&fht$weddngin.detunnelliningh.&tmbollD&tijkemateaf van:
de~va1tdeveef$tijfheid c.q~elamcitei~us ..VI.1l.aeomrin1endegond
dev•.•.•qgingtuften dehorizontaJeenverticalceffecûêVespanningenoptunnelniveau
debui~stijfheidvan de lining
de~teW"'Îlrde tangentil!lecomponentvandekOl1'eI$p.ningenin rekeningwordt
geb~ht·

Vanhetyenm.ltnhet verwante contie~aijlleD1pirisçhontwerpgrafIeken
gemaaktOllldeblli•. ~tltenen n~lae.tebepatenals gevolgvan
dek~~,:liIfîlflllr.4.2zij~zijn .~ ...on~voor ..gevai I (zonder
ond~lÛll.'Jl~~de) .~veJ11.gpde_"IlI.taa.teenfactor.m uitgezet.
waan11eCb~trnfx.inuullbuigendmo~"(M..l~_~lllel·behulp van de
relatie: . ..

(4.9)
....

waarin.O'\.de.~kortelspanning op het nivea.uvanbetmiddelpunt van de tunnel

I:le~r99~~~t~~~l11b~ig~~~Jl1()mèl1t ..istûh~~i]~anf.feverl1tlt1ding tussen de
buigstijt1lei~var.t••~ ••liml1g.~I1.ae••stijfl1ei~vande··~~: •••~~ •••• de.l'tldi.·stijtbeid van de
g~de',,~r~etdilinlv.spanningenoverderl.~kI1lopt.reden.du$des te lager
de. rn~itl1al~titi •. molllenten..in de lining. Dit eft$( .Wordt weergegeven via de
stijfMi~~r9P ••~ .•~()ntale·.as:

k-R4a ""····..·•.'Ër -_. (4.10)

tJitgang$puntY9Ordefigureniseendwarscontraeti~cientvanOf~eneen·ko van 0,5. De
figuren.zijng~t •.•VQOt•.vel'Schilltmde.ve["houdingen·tussen.de·~iepte.·van.~t.middelpuntvan
de tunnelZoend~sttaalvtUl detunl1el.R..llierbijkomenZolR=4cm.8oveteen met een CID
waardevan respectievelijkl,S en 3,5.
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ondiepe tunnels (CID = 1,5) (4.11)

diepe tunnels (CID == 3,5) (4.12)

Andere effecten. mals et eigen gewicht van de tunnel, leiden tot additioneiespanningen. die
niet in deze formules zijn verwerkt.

Naast voorg~andeempirisch relaties en ontwerpgrafieken bestaat·$'~R)I1tl1~r. waarmee
de invloed Van alle genoemde belastingen met behulp van een vere~lkan worden
berekend.

Het lijkt logisch dat door het boren van een tweede tunnel naast. een bestaMde tunnel de
belastingsverdeling op de eerste tunnel asymmetrischer wordt. Door een grotere asymmetrie
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voldoende is om de dwarskrachten over te kunnen dragen. Daarom zijn voor de.bepaling van
de maximaal toegestane dwarskracht geen rekenregels ontwikkeld.

Duddeek [16] beveelt aan om voor de stijfheid van de !ining geen rekening te houden met de
aanwezigheid van de voegen. Voor de dimensionering van de voegen mag vervolgens enige
herverdeling van momenten in verhouding met de buigstijfheden worden toegepast volgens
onderstaande relatie:

M '* IE IvtJ9fI ·2'M
IIIken

vtJ9fI IE 'fHllon + IE IvtJ9fI
(4.13)

en voor het naastliggende ~lement (volle betondoorsnede):

(4.14)

de buigstijfheid van de voeg
de buigstijfheid in het betonnen elementnautde voeg
het ftl()mentdat ter plekke van de voeg wordt overgedragen
het moment in het naastliggende element (volle betoncloorsnede)
helmetbelntlpvan hetrekenmodelzoRdetvoegenberekendëbuigend moment

Verdermagniettneer dan25~ worden herverdeeld, zodat:

en

Het oovenstatiJdihe.ft met name betrekking op de JaIIpvoegen, ··dáar via deze voegen het
buigendmp~tin.ringrichting wordt overgedragen. Buigende momenten in lengterichting,
die w6rdeD ÓVelJec1raIen via de radill1evoegen,zijnmeestälhepetkt.

ln·.sotnn'lig~f!ltëllprogramtna·sworden in delangsricbtillg~~mngemodelleerd,
waarbil(iêv9êmmyerspringend wordenaangebradtt (zieftguut4~4).Hierdoor ontstaat een
soortdrie41l11tWtïitlïÜÜêI11pdëlleringvan·debuis,··waarbij de tunnelbwseJastisehis ondersteund.
In datgêvalwordtdegecombineerdewerking vandesegmenteneorrectgemodeUeerd, zodat
geenrêketliJ1Î~tl11ag wordên gehouden met de bó'VcngenoerndêhetVerdeling van buigende
momenten.

Meermalèn worden de verschinendeelementen .ter plaatse van de voeg tijdelijk of permanent
voorgespannen.Ditiseenbelastinggeval,· dat in de·dbnensionenngvandevoeg moet worden
beschouWd.

Afhankelijk Vatn•.•de··. geometrie van de voegen wordt . rekening··. gehouden met
spanningsÇoncenttatiesin de voegen. Deze concentraties worden. veroorzaakt door het
loskomen van· een··deel van de voeg onder invloed van een momentbelasûng, waardoor het
contact met het andere element deels verloren gaat.
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4.4.3 Dimensionering (beton)doorsnede

De (beton)doorsnede kan empirisch worden gedimensioneerd op de met behulp van het
verenmodel berekende spanningen. In deze berekeningen dienen alle relevante belastingen te
worden geanalyseerd (de belastingen zijn in paragraaf 4.2 genoemd). De controle van de
doorsnede geschiedt volgens de relevante nonnen. In het algemeen wordt de lining
gedimensioneerd op grond een van lineair elastisch gedrag van de !ining. Dimensionering van
de lining op grond van plastische analyses (het ontstaan van vloeischamieren) is slechts
toegestaan indien de tweede orde effecten (knik en plooi) volledig worden meegenomen in de
analyse [16]. Het beschouwen van tweede orde effecten is tevens noodzakelijk voor een tunnel
in slappe grond (in Nederland: een tunnel in de holocene klei- en veenlagen).

Volgens Heierli [28] mag voor de dimensionering van de lining voor calamiteitstoestanden,
zoals explosies en aardbevingen, worden gerekend met een gescheurde lining en gereduceerde
belastingfactoren.

In bet geval van een dubbele wand wordt een afwijkende analyse toegepast. De berekeningen
worden uitgevoerd meteen stijfheid, die gelijk is aan de stijfheid van de buitenste schaal.
Hierbij mogen deg.-ondrukken worden gereduceerd of de.be1astingfaetoren worden verlaagd
([l6]).:oe.binnenlchaal kan worden gedimensioneerd door deze te koppe1enaan de buiten-
schaal. wila.rbiJde isolatie tussen beide schalen en de verbindingen op de koppelingspunten
als veren woMeninsevoerd.
De belasting opcle binnenschaal bestaat dan uit:

een deel van de belasting op de buitenschaal,
het eigen gewicht van de binnensehaal,
de volledige waterdruk,
via kruipeffecten van de buitenschaal naar de binnenschaal overgedragen belasting,
langs"··en·remlaacbten binnenin de tunnel.

Voor de invloed van tweede orde effecten op de spanningsventeling in de lining zijn
modellen ontwikkeld door Hain &. Falter [27] en Feder [19]. Feder·geeft een zeer complex
model voordeplooiveiligheid Van.buizen. belast doot'kotto1dl'uldceri.die venopen over de
doorsnede~··Hetrnodelgiatuit van een·· doorsnede 'zonder •YÓegen.Dit model is in
vereenvoudigde vorm bruikbaar om het gevaar voor opbreken te berekenen (zie paragraaf 3.2).
Hain &. Falter.geven een model voor elastisch ondersteunde ring met op regelmatige plaatsen
schamiereo,diewordtbelast door een· constante ··tadialebeluting.mfipUf 4.5 zijn de
resultaten Van vele numerieke berekeningen samengevat•.Deconfti\lrade'WUWOOF dit is
uitgevoerd, k<>lt'ltovereenmet bet eerder bescbreven geval 1 (geenbeddialaande bovenzijde
Vande tunnel). De knik•.c.q.plooilastvan de lîmngîsafhankelijkvandebuigstijtheid EI van
de tunnel, de radiale beddingsconstantek"detunnelstraa!vandeneumdelijll· van de lining
Rende· rekstijfheid BA. In de ·grafiek:enzijn de volgendê.Parameters gCbruW:

(X '" (4.10)

(4.15)

waarin:
0'0 de uniforme radiale druk
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(4.16)

Duddeck (161 geeft aan dat, indien de belastingen in langsrichting op de tunnel vanuit het
boorschild groot zijn, plooien de gehele tunnel in langsrichting zou moeten worden
beschouwd. .
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4.4.4 Vel"grotingsfactoren buigende momenten

Reeds voordat de knik.. of plooilast van de Uniag.wordt .be~ikt'Of1tstat't~.vergroting van
de buigende momenten in de liaing als gevolg van tweede orde effecten. Door Anrens et al
[lJ~ijn~ni.~~r~ek'et1.~et>reset1teerd mettoe te passen verg;totin'sfa~toren, dezegNlfieken
zij.n ()vergef19rrt~ind~figuur 4.6. Hierin isoPdeverticti1e as><levergrotlngsfactor
weergegeven en op de horizontale as de stijtheidsverhouding. De re.su~ten Djn ~geven voor
verschiUe~destralen .van detun1le1 R,. verscheidene.totale. vertiFa1eçrqndspanningcn op het
niveau. van de .bOvenzijde tunnel oven blligstUfheàen.BI;•.do g;rtlO(teJan de buigstijtheid in
MNm2/m is aangegeven via de getallen tussen de lijnen en uitgezet voor twee waarden van
de~ingv~Jlettun~dak Wvo

M~... MJl/P
1
.-"M

1
PI

1.20 1,20·

500

1,20

1,15

10 100 500 1000

Figuur 4.6 V.rgrotingstactorén voor buigende momenten als ge\'oJg van tweede orde
effecten [IJ
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aIsgtwolgvanbellrouten namen· de (totale) drukken op detunn.r toe van circa
176 kP. tot circa 235 KPa;
de wat~rdruk varieerde van 120 kPa aan de bovenzijde van dê tunnel tot J90 kPa aan
dconderzijpe;
de verticale druk •aan de bovenzijde van de tunnel· bedroeg circa 80% van de
oJlgestQOrde···'Vertica1e.·.gronddruk;
direct na hetgroutenbedroegde.totale horizonta1esronddmk cirea90%van de totale
verticalegronddruk;dete zakt in de tijd temgtotcitca6S%vande tOtale verticale
gronddruk;
bij het passeren van het boorfront van de tweede tunnel treedt eerst een fikse toename
met circa60%wndespanninICD op; na relaxatie 'Zijnde spanningeneitea 20% hoger
dan in het geval v~ de enkele tunnel. De druktoenamt is vooral_pvolg van het
grouten en uit·zich hoofdzakelijk in de horizonta1e.dmkken;
devariaûemwaterdruk!çen .:volgt. enigszins de variatie in ~en op korte
termijn; na twee maanden waren de waterdrukken gestabiliseerd tot het oude
hydtóS(atisehè ••ni'Vel1u;·
natlfl~()p. vanhet~btengenvan det\Veede ..t\lllDel.waren de •rnaximalebuigende
morJ1e1lten.~ ..CifCAl'70%t~80%t()égenomen ten opzichte van de maximale
l>•.•j~t1(I~m9megteJlm~en~mnQel~· .

De .•boriz()ntal~••en••v~tUe ••• en••öp.de··linilll••zijn.·redctijk·.«elij~ .•••n.••aelijldnatigheid
van. dedrukkenw0n;ftJé$tuUrdviade~tdrukten bij het opvultenvan~stlart$plêet. De
toe •.t"••••~~ •••~~el1 •••\Vqrden ...wÎat$CÀijnlijk....bepaald ...op ...grond .:van···ervarlng~ uit het .
verleden entnëtingenaantunntls.

KaJd
I~t~Vl()rdel1tfe.inte11$ieve rnedn~naan ..een diepgelegenaebQOrde tUnnel in
ovcrgeconso~ktei.besëbteien.··Het·bëtt()f·Mer·een·.tuJlnel.met·een.d~r·van 4.75 rn,
&elesen()~6Sm (()tSO I1t onder maaiveld en geboorde meteen EPB· machine. De
g~IiQCl •••~.·~~~.·."P·..~~.lli~.·v~.b~.maai'leld.
V•••• ~.~ ••~l1g ••~jP••~itl'ebte~ ••IQetÎfJIeIl•••~Ilt ••Qm.~ •.b~~.grondcondities
tebëpa1en ••Ile.·Qve1'C()l1so1iaa~ ••(qçR,) ••Van~ ••kIej·~I.{~ ••tot•.•ll)•••~.~waarde lag
tussen ·l~J.enl.3~;deleisbepaaldlnetbehulp. vaneenpressi0meter •.achtigeproet'. In tabel
4.1 zijAdec~~tfelJ~totaIehoriZOlltalegrotlddrgklcenopverschilleride locaties
rondom*~litl~qn~ItQordetoestand.juistna passage van de· boorkop en in de
eindtoestaD4vel'meld.

Tabel 4.1 G~~elltotBlehorizOlltaie grouddrukkelJ voor,djdens enu het boren Vtm
dêtûllöêl··· .

1000

Punt 3
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tunnel
1,65 m
1000

Punt 4

Boven
tunnel
2,S5 m

900
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Boven
tunnel
~l$m
1200

650 900

Af$tand.·.t()t.•lild~g •••
o.ótsptóï'dèeJ.ijkè
sPann.ng(JêPa)

SpanningnabQotfront
(kPa)
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(kPa)

1400 1900 1400 1600

INVENTARISATIEONTWERPASPêCTeN·BOORTUNNêlS 45



46



Referentie
o-tum
~vi$le

: 00:3486701017
: 1994-0&-25
: 1

In hetzelfde werk is bel verloop van de Ko~waardeindetij.:l~p~çl.~t resultaat is
weergegeven in figuur 4.7.

Naastmetill.genVal1St<>nd~.en w~terdt1Jkken.~jn metinSt\llatande linil1$i~~~ht. Het bleek
datde verdelin$van(j~buigend~m~ten en·ll()J'IDaa1knl.chtetls~~AAys:runetriscb WIlS.

l'evens •...ble~n .•.~ ••nl$J{ÎJ1'Ul1e•.~~11~inl'Ûlgt,içhtbtg •.eirça..4~~~lde berekende
waarde en4e~itna1ebuiS@l.:lenl()IIle1Uencirca.l~7nnutlde~lfk~\lVaarde.Deze
vergelijkiJ1gis\lVte~lJ~velljll~ur 4.tkne vef$Chillen\VOfden.· evcm~de.$ecQnstateerde
versçhinen.bil*Blgetlllltlel[1S1~'W~naasldeinstJ1llltiev,"~lillina(ltetplaatsen van
de segmenten en het·grouten). .

Uit de praktîjk~tingen bliJkt··dat mmeemeregevatleD wötdtleconsWeem dat de
dnJkvMdelill~••cm·.•ffl()~tl'JlYerlling ••m..•de··.JilÛDS•••$tOt~.·~.chis ....Hierdoor. ont3taan
gJ'OtemQtnel1tetl~~1lteIl~dèJmiDs;illM)~Sey~lell})edUidend .grotef.dan
VOIstllit4e~~lceflÏn$etl'~.Y~~Y~4eI~~en ..~. hoge
belastingen. Uitboudtin datdeUninSYQ1doetKfeY~~llseff'llÇiteit mODtte bezitten .
. ·BlijJWNg••ill..d~t··.~.··~.·.Y1lll· ••~ •.lJig,~PP\1~··vaA.·.bet••·~~ing@Qodel.

Rtlch del'
StCltik
(lfl)

~ 92S

Figuur 4.8 Vergelijking van gemeten (boven) kraclltsverdeling en berekende (onder)
krachtsverdeling in de tunnellining [351
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VEILIGHEID EN.NORMEN

Iedere tunnel moet aan een aantal criteria voldoen om "bruikbaar" en "veilig" te zijn. Een tunnel kan
zijn functie verliezen in de volgende gevallen:

,. De tunnellining is niet voldoende waterdicht.
- De deformaties zijn te groot.
- De sterkte van de lining is onvoldoende.
- De beton en/ofde wapening van de lining wordt aangetast.

Om te kunnen waarborgen dat ...e.en tunnel. tijdeAszijnontwerp-levensduur kan voldoen aan de
gebruikers,. en veiligbéidseisen zijn normen enon.twerprichtlijnenn"oodzakelijk.

5 Bestaande.normen

Aangezien er in Nederlandnogg~~;rervaring isopgedaanmetbélbQren van tunnels met een grote
diameter, bestaan erooknogg~~s~if'tek voor .het ~ntwerpenvantunnels.
Op aUegt'Ondonderzoekisde.~i40 vantoepassÎDI.Indê,..,norm worden tunnels aangeduid
als constr'UCÛes.in categorie3.n,~Ii~n van deturmellining~t volQöenaan geldende zoals de
VBC..1990.
In de. ontwerpriêbtlijnen/ yafîcté I.T.A..[341 wordt aangegevenaat .nationale normen niet altijd
geschikt zijn voorbet9ntwerpenvantunnels. De vaak~spreiding in de voor·bet ontwerp
benodigde parameters nQP4zakeneen probabilistische aanpak van bet ontwerp.

In dithoofdstukZijneenaantali~~etbuitenlandpbruikte normen en richtlijnen weergegeven die
toegepast worden opbetgebied .•••l!l.Udetunnelbouw.

5•.1 Ste\!!ldtuk ..bij ..•betgebruikvl.Q.êeD.vloeiggfWhUd

Vanuitgang$puntenalsdetiiêpte1iggi~'{ •.• ecmtunnel, en daaraan gekoppeld de •minimum
benodigdeenrnaximaal~I~.$~k.i$.·niet~innonnen··.Bllthaus .•[Sl.stclt.dat
Î11.Duitslanddcrnorm.voor.·bet·maken.vandiepwanden(DJN4126> aebruikt wotdt ••bet bepalen
'lande sta,bUiteitvanhetbQ0rt'ronttijdensbetboren. Voor het berekenen van de steundru1cbij
bet·••••gebnli1c·•••vllD••··een ••vloeistofschild.tunnelboormaebiPe •••$U~· ••~$ ••••de volgende
veiligheidsfaetoren (afgeleid uit DIN 4126):

de $teunclrukmoet minimaal 1.05 x de waterdruk zijn

.over degeh~ehoogte van betsehild moet womenvoldaan aandeeis:ll~ •• == 1.3
voor·.de··.minimaal···beltodigdé•.steundruk:

(5.1)

de hOr:}2;olttalekorrelspanning\yordt hier betekeJldJnet kt()".Indieridetunnel in het
zand ligt moet voor het berekenen van v~rtikaIekorre1sPanningrekening worden
gehouden meteen .reductie •van •.0'" door boögwerking.Dezered11ctie kan worden
berekend volgens Terzaghi (1954). In figuur 5.1 in het benodigde verloop van 1'\
weergegeven.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De hoeveelheid beschikbare literatuur over geboorde tunnels in het algemeen is enorm groot. Een groot
gedeelte van deze literatuur bestaat uit proceedings Vanallerlei tunnel-congressen. Helaas blijven veel
Vandergelijke artikelen steken in vage algemene termen of globale projectbeschrijvingen.

De ontwikkelingen op het gebied van de geboorde tunnels volgen elkaar in een hoog tempo op.
Hierdoor moet een grote· hoeveelheid beschikbare literatuur als verouderd worden beschouwd~
Daarentegen wordt er op het moment ook veel nieuwe inzichten gepubliceerd. Hierdoor is het van
belang om hetgeènin deze studie is samengevat. te blijven toetsen en aanvullen met recent beschikbaar
gekomenkenni$.

De meeste literatuur behandeld tunnelbouwprojecten in grond of gesteente met geheel andere
eigenschappen dan er op de meeste plaatsen in Nederland wordt aangetroffen. Vool"beeldenhiervan
zijn London Clay,keileetnj .Boomse Klei. mergelen zandpaketten. boven de. waterspiegel. ...tn. de
literatuuriserg~ene~kelevenYijzing te vinden over het boren door veèn.()ver met Nederland
vergelijkh~ sl~~peldeiiseenbeperlctehoeveelheid japanse literatuUrvoorhanden. In deze literatuur
wordtechter penbroikbare technische informatie verschaft.

Tijdens deZè.studir%ijn ••~.aantal. tot nu toe. onderbelichte aspecten naar boven gekomen welke van
belang zijp voor net ontwerpen van·een geboorde tunnel in nederlandse.bodem. Samengevat blijven
de volgende vragenonbeántwoord:

- Zijn de .rekenregels %Qalsdeze door Duddeck [16] zijn beschreven ook bruikbaar VOOrde
nedetlandseholoeene klei-en veenlagen? Meer in detail: Mag er met het systeem van twee
gek~ppelderin~en\Vordengerekend, ..of lnoet iedere segementring ook los aan. de. sterkte-. en
ve~kunnenvoldoen? Dit laatste .kan ook van belang %ijnom opbreken van .het
tunne1daktevO()rk0me~~ij~tunnel onder de waterspi~elt in slappe grond, secombineerdmet
een_" ••{jeldd9g(seringgewicht),

- Boe ilhetverlóopvandei-waarden over de hoogte van de tunnel ••goed te modelleren? Het
gebruikvtlDee~o~erde~ebele hoogte van de. tunne!constante. B-waarde is. niet realistisch.

• ErisgeenJitetatuur~lcend0ver de vorming •van •de .groutschil in zeer .slappe grond .Is het
bijvoo~eItJQo1(tn~ge1ijkom.~. tweede .Iining van staalvezelbeton te verpersen in veen?

• Brzijnb.îiJlfl!leenveili&heid$factoren bekend voor het ontwerpen van.eboome tunnels. De.veelal
gebroikté cnmiriSl:he>rnodellen hebben een in grootte onbekendeveiligheidsJ:1lllP .ingebouwd,
waardoor"tlijktof~zeerconservatief wordt ontworpen.

• Áanweikecisenmltdegrónd boven de tunnel voldoen (doorlatendheid en dikte van het pakket)
omhetbOOtftontonderluehtdrok te kunnen betreden? Dit speelt met name wanneer boven de
t\lnnel•••allee~•••z~d •••~n\\,ezig •..Is,

- WatisdeinVIoèdvanhetboren op in de grond aanwezige belaste funderingpaltn?HicrbiJ moet
zowel aan dtuk.. als aan trekpalen worden gedacht (bijvoorbeeld in het geval van de aanleg van
eeR gcboötde tunnel naast een bestaande. op·palen gefundeerde. brug ofmnnel).
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Inleiding

In het navolgende gedeelte van dit rapport zijn voor een drietal cases een aantal van de
verzamelde reken- en ontwerpregels uitgewerkt.
Hoewel gespiegeld aan praktijk situaties dient deze analyse toch als fietief te worden opgevat.
omdat van sterk geschematiseerde situaties is uitgegaan.

Een metrotunnel (twee parallelle tunnels met een diameter van 6.5 m en een
h.o.h.-afstandvan 13 m) in een voor Amsterdam karakteristieke grondslag. De
tunnelbuizen liggen gedeeltelijk in overgeconsoUdeerde klei (Allerröd) en
gedeeltelijk iohet pleistocene zand (~zandlaag).ln dezeC8se wordt Ingegaan
op het berekenen van de frontdruk en het bepalen van de omgevingsinvloeden
(maalvetdzakklng en zakking van in de grond aanwezige palen).

Een spoortunnel (2 enkele buizen met een diameter van 8 m en een h.o.h-
afstand van 18 m) in een stedelijke omgeving in west Nederland (uitgangs-
punten zoal&deze bijvoorbeeld In Delft worden aangetroffen). De tunnel rust
op het pleistocene zand maar wordt zijdelings gesteund door holocene zand-
enkleltagen. In deze case wordt ingegaan op het berekenen van de fronfdruk
en het bepalen van de omgevingsinvloeden (maaiveldzakking, rotatie van
funderingen opstaat en zakking van in de grond aanwezigê palen).

Een gtsehematlseerde situatie van het proefproject "Langzaam Verkeer Tunnel
HeinenQOrd-.In deze case zal met name worden gekeken naar de specifieke
aspecten ts.v, de kruising met de Oude Maas en zettingenlvervormlngen van
de tunnelbuis t.g.v. consoUdatIevan de holocene grondlagen rond de tunnel
(berekening van de fronfdruk, opdrijf. en opbreekgevaar van de tunnel,
liggerwerklng van de tunnel en een berekening van de tunnellining).

In deze cases wordt geen onderscheid gemaakt tussen de aanleg van een tunnel met een
vloeistofschild of .meteen gronddl'Ukbalans (lEPe) schild. Alleen de evaluatie of werken onder
luchtdruk mogelijkis,ÎsaIJeenuitgewerkt.voor een vloeistofschild.lndiende boorkamer van
eenEPB schJldrnoetW()rdenbetreden in een goed doorlatende grondlaag zijn aanvullende
maatregelen noodzake6jk(~nbronbemallng, jet-grouten, vriezen, spuiten van bentoniet op
het booriront orneerrloel'ltdlchte afpleisterlaag te cre~lrenetc.).

Case 1:

Case 2:

Case 3:

Een goed doorlatende grond kan, ondanks de aanwezigheid van een alplelster/aag van
bentoniet vaak onvoldoende worden gesteund door luchtdruk. Een voorziening in de TBM
waardoor de grond dóor stalen platen wordt gesteund kan hier een oplossing bieden. In het
buitenland wordt in een aantal gevallen een dergelijke voorziening geêist door de
arbeidsinspectie, om de boorkamer veilig te kunnen betreden.
In de hier gepresenteerde cases Is bij het berekenen van de luchtdruk die minimaal benodigd
is om de boorkamer veillgtekunneo betreden, uitgegaan van een TBM waarbij een mogelijk-
heid aanwezig is om dégrond met (tussen de graafspaken aanwezige) stalen platen te
steunen. In datgeval kan worden volstaan met een lagere luchtdruk. de luchtdruk behoeft dan
slechts de heersende waterdruk te compenseren.
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Ae1erentle
Datum
Revlste

B2



A.feren~ ; 00-3486701011
: 1994-08-25
: 1

CASE 1: AANLEG VAN EEN (METRQ.)TUNNEI..INAMS115RDAM

lh dit· voorbeeld worden aan de hand van de volgende vragenéèrtaal'ltat g$oteonnlsche
aspecten van·een tunnelontwerp onder de loepgenOl'l'leI1:

t. Kan er wordengeboord1
a.. Berekening van de minimaal ··bénodigde endè··rnaxlrnaaJ··toelaatbare

~tE.l4ndrukkèn(2};[5].[7J;[41).
b .; Kàn de boorkamer toegankelijk worden gemaakt m.b.v. luChtdruk?

.·..·a~· ·HOê ••flt()Qtj&.dQ·.invl~.of)·de·.orngeyjng?
a.. . Serek~flEtn v~nde ...verwachtte afmetingen.·.vande ••·zakkingstrogaan het

maalvQk;I[4].[42],[491biJeenaan~enornen~olurneverUes.
b ... Invloedopindégrond aan~funderiJ1g$~n •.

I•••...
I
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TOELAATBARE WAARDEN VOOR DEREGEI..DRUK

a • 1.3·1{ 'a' + Ur ...../. v (5.1)

&4



Referentie
Datum
~vlsie

: 00-3486701017
: 1994·0.25
: 1

Hier/nis Ka: ·1/K,meIKpgecüdtnreetd alé:

1 + slnm!K T_

p 1 .• slnql
(1.5)

Voor het berekenen van de aatiev~korreldruk Is uitgegaan van een gemiddelde Ka
(Gewogen gemiddelde over de grond tussen maa,Îveldendeonderkant van de tunnel).
Aangeziel1dètunl1èlgèdeltèlijklndekfelligtisdtinvlöEJdvarr böogWèrklng in het
zand, rond het schild. niet meegenomen In de berekening.
Naam deformu1ev811BattnfJUJstijrrOö1<de0l1Mr"·än··bóvengrel1_nvandè minimale
steundruk··bipaald···met··behu1p••·vaf'l·.·de.:formu1~ ••van··.Atkit:1$()h···en•••POI$ ••·[2}:

OndergrénéVändè minimätèstEKlf1druk:

k
(boorfront·nog zeker stabiel) (fr ••• 2yR· ....p

(kr-1)
(1.2)

OQQra8n_nemendat.tunnetgehèA;llinQV$~190deerde(Alé~ klélrnet
een CII:·100kPaligt.kan·metbehulp vanformule1.1S. van Broms en Bennermark [7]
de·.·.*undruk ••••Q@rekend•.worden ••.welkEJ·.·.t:Jenodlgd.••••~.··..om·••·.·de..•.VEH"VOrrniggtm aan het
tunn.lfront.k~ij •••EJn•••Ctl~· •••••hQUdetl.(uitgang$p\ll"lt:.•dEJ••·staQUlty·.•.•tic>.·N ••·~. 1):

(1.13)

Bijhét.bEltêkênen··van.de ··stêûrtdrIJkkêri··I'ri08t.men.êrop·bèdäeht.î.ift1·dät·dê·steUl'ldruk.
tengèvölge van het eigengewicht .van de bentonletspoeling,· over de hoögte·van het
schild verloopt.

Deze berekende minimale regeldrukken z1jnweergegeVênintäbelC ••1.2. Op de
onderste Jeg,'Van tabel 0..1.2 zijnde- achattingEm volgens.Atkll1sQr\enPotts[2) en
S(omsêtil3~nermark ···(7)Wêetge"vêrrmete.riVêil~Sfaótót~ ·Voor de
korrtijfijjrlI11rtg< ••ls ••·•••..•èéri.······i'WrtiêlEf.·.·••••Vébigf1Eticfjf.otór ••·····.väri····.·.·••1••3·····•• k~ ••·voor de
Wàtêrsp.nmti9 ••iêti ••faetÓï"·.1.os~···'n••<Jètè.tàbö1.i' ••~ ••w"mig~.WEJlkè··regeldruk
~~efiJ~ ••i'..Pf'r1••·~I" ••de••yollê.~i.V@f'I.·flit.i#lik:l ••mit1frriéàf ••tti••hiutak).grOflddruk
t•••h8ndhiwmw.·.Qp·•.dei ••·.tä•• t••••Wi.rdê.·.i •••O.Iri·••Vjilfjhet dlfáttór ••~St.

Tabel ••C"1~2 qCf~ •.I'YffI1I ••• te•••~rM~'n ••·(lri·.~P,)
fJllt ••.•• ,5l .

(5;1)
Neutmle
grondfuk

246
239 244
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Referentie
Datum
Revisie

: 00-3486701017
: 1994-Q&.2.S
: 1

GRONLDMECHAN IC)··1111.••

omdatêrge~rfharde cijfersovervolun'leverliezen op papier beschikbaar zijn. is voor
dezeoaseseenvolumeverliesvan.1%aangenon1$n.Q~merktwordtdat het feit dat
erindelecasEfmeteen vOlurneverlies.van 10/0wordt gewerkt geen enkele garantie
is dat hogere volumeverliezen niet op kunnen treden. Metingen tijdens de uitvoering
ven de .·eerste.in Nederland uitgevoerde tunnels. zullen in de.•toekomst een meer
betrouwbare voorspelling van het volumeverlies moeten opleveren..

Maaiveldzakking
Gebruikmakend van bijvoorbeeld de formule 2.9 van New en O'Reilly [49]:

I • 0.28zll + 0.43zb - 0.1 m (2.9)

(voor een tunnel In het zand, met daarboven klei) kan de breedte van de zakkingstrog
(uitg~drukt.in··h.w()(den.•bepaald.

IndezeformuJè$is!adediéptevandetunnelas beneden de overgang zand..f<lei(hier
1.75rn)'EH1~dediktevan fiefbOvEinstepakket(mer lam). Invullen van forrrll.de2.9
~t'teenwaam.voor i van a.1Sm.

DQ()r~VotLttl'lQvedi~van.1%aan te nemenkanded'tepte van dêzakkingstrogSmax
Wó~n •••bèpa.Id ••·met.·formuIê2.10:

• O.016m (2.10)

n.b. Qezepttingvoor Smu is recht evenl"êdig met het volurnevet1îes. dus
SmaIl(.2$).=O.OS2 m etc.

DeVOl1l1Vtlndezakkingstrog is vastgelegd door formule 2.2:

s 8.. 9(~)
1R8lt.

(2.2)

HierinÎ$)(deafstandtotd$tIJtlnelas.ln het geval van twee tunnelbuizen worden de
tweeonafhartkelijk~aaldezakkingstroggengesuperponeerd •

.lnftgUUf ••(t·1a~ ••~(i••~1(king$trog~(tf1(t)yitdezeschatting.voJgt.weergegevenvoor het
boren vaneenenkêlet envoorhelbClren· van·twee.tunnelbuizen.
DEl.tungvolQ~O~t.N$W.n ....(taeilIY(Jeeftten ..OQllchte....•van andere
&Cha.fti~{I","éthOden~nr~la~efs11lafIeEl"st9ne~kkinSJStroQ.[)jtkomt. omdat dit het
Cilli(Je ••_isdat .•rekenillQtîê».ltIt.~t.<:tEJ.·a..f1YiEt~d.~n~nd.·.Hetzand·is hier de
oorza.aK.voor.een smallere zakfdngstrog (Zie paragraaf2.1.3).
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Figuur C~1.2 Vergelijk van 4 verschUlende(empltl$çhe) methöden voor het
berekenen van maaiveldzakkingen
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Referentie
Datum
Revisie

: 00·3486101017
: 1994.;()8~25
: 1

Ter .vetQSlgkin~i~ljninfiguurO ..1.2vlcar,..* vetSChUIendeViij~ebetekende,. zak-
k1ngstroQgr;m··wee~v:enivoor·hetitJ()ren·.van·twee.·ttJrynel~ulzen·i.Innetgrondprofiel
ulttab$tC",t.1~Déschattingen van L.each en Ranldne·gaanultvan een tunnel in
cohesief·.materiaa.l.

Inv'oed··.op···paalfundérlngen

Voorhetinsctlalten v~ndelnvloedvan hetborenop~estaandepa.alfuryderingen moet
onderscn$id\NQrdéngemaakttu~~·.h()Utèn·pal..,.engEmelde .•pref8bbE)tcmpalen.ln
deze••••case· .••is.·.~ng$ry()men··••dat.·.·.dEJ···p$1én·.die·..~ijn.·.·~ndlerd .•·in.••de·•.•eftrlte zandlaag
allén1aal·.oouwn••pa1én ••z1jn. tétWip·.de···paten··m··d.·••tWtède.··zandlaag.·äUeMaal·geheide
prefab b$tonpaten zijfi{ .._
Doordathout..,paleneengroot gedeelte van hundta.agvermogen onttenenaan de
8Chachtwrljvinqlsalsschatting voor de zakking van de paalkopde ~akking van de
grondterptaat$evandepaalpul1t .aangenomen•.f\anu,zien de zakking van de grond
ter~~~l$~v~~cf~~lpul"ltrn~lmaal.IStls. (jeze.~ct\a.tt1nga.ls een maximaal te
\l~t\\taçl1tElP••p~~~l<it'lfl •••t~•••b~~'"
~held~.p~g ••~t()t1~I~ ..~n .•~t ••.g~.·~lte· •.van.·htm draagvermogen
a~n·.h~t~_I'I1~()Qén.DegrbOt~t"lifinetpaafpuntefre.aqyerrnogEJn ..18.te
dan~~f'\.lf1dEJPP~"'fI'VIlndEJ,r()tldron~~PlIlIpl.tl:lt8J$~van het· heien
".., •••.ge•••pgIW••••~ •••~'t.•."'r ••.••••~ •••.••••••~ ••el\••·bI••.1'tijJdJiJ ••~.,"··YOIUfn(Werlle.s,
lllri."~fii11"'~~rtöfét)(lan.DEI.tllJ~"~~,,t ntrmogelijk
~rtiiEtJllijk.,,~ztjJl~l'1f1J~~Y:~g_'J'Iä.a.tflin".lrnmEU·6l.door .het '
~rtkiJ~~V.fl~)Ît"'(l~ratElng~l~en~Elf~e~l1et'QvEltzakl<entotdat de
b~J~tJ' ••••~Jl ••••~Et•••Jla.t ••••VpltiO'~ ••••t'...~.n ••••(!?VEl~~ •••I1o()r.·..naa$t·gelegen
P'l~etl}••••_ •••ttKdelt •••tJ~•••Pe.aI·••PPI"IfElttW •••\f()J(f()f)~.··.~ ••·.·.~ •••·klèef .••.·••puntweer-
_ .•.Il~ .•gevp~",.

... -'." ".".".,- .. ,., ..-,.,"_.-, ..:-,.:,.,:-:.:1"~••rm·••~f;1IltJ"n •••(I1Puten •••palfIh).·m •••It.·."""' ••·ZIU1CIlaag
0rfi •••~!'••irl<Il1,I~••~••••~ ••• va.n.t.I~••~ ••v"' •••~t.t1~•••op ••ln.·ge •••omgeving van de
tl.tHrtfJI •••(iljwt~tI••fY~tirgat1~•••kè.n.·.hèt.bèit.gébn.ik.Wof'dèt1••~kt.vän.·.een.··elndige
elemEtntiJrt~~tlniO'''<.· ..•••.••.•...••..•..•....•.......••.......•.•..•....•..<..... . .. ... .. .... ...
Om ••~9flQèr••ee~••••e5~ere~Iry9 ••~EH1••Ülclr1Jk.t' ••_ •••vtln •••S1rqt\tlVerpIalitsinsen .Welke
optredèn.indeeel'Stè~agkanglf;)r"ik~~ktvandè formule van
Rankine[42]:

(2.7)

Dèb~èVande'zàkkingstl'Qg~YIlst~lttgd~'""'rt18ter 40Phet .niveau van
dEtpaalpunwrfkanwordenbepaaldrnetdêfótmutevanMàir et al [42]:

0.115 + 0.326(1 .•..!.)
Zo

(2.15)

.
Voor het funderingsniveau van palen in de eerste zandlaag 1Stûaraangenomen: NAP
- 13 m (z heeft dus de waarde 14 m).
Ingevuld in formule 2.15 volgt K:. 0.863
K ingavult in formule 2.1 levert dan weer I :. 5.83 rn
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Referentie
Datum
RèViste

: co.3486101011
: 1994-06-25
: 1

IC;

tunneldiameter:
tunnelas:
grondopbouw:

7m
mv -17.5 m
maaiveld tot mv -16 m:
mv -16 m tot mv -32 m:
gesloten buispaaleO.4 m
mv-18 m
75 % van het paaldraagvermogen

klei <1= 17 kN/m, <p = 23~
zand ('Y= 20 kN/m, <p :: 45~

paaltype:
paalpuntniveau:
paalbelasting:

De proefresu/taten mogen niet .zondermeer naar de situatie in Amstert:Jam worden
vertaa/dl DehieroncJerverme/de getallen geven niet meel dan een Indicatie van de
gmtevan hetinvloedsgebiecJ,

Uit deproevenblijktdàt er een zeer soherpeoverga~gisvanhelgebied waar
ontoelaEltbarepaalZettingen optreden en het .gEtoied.waargeenn()$menswaardige
inVl0edis\y~r.UI.nemen, .Indetestsituatie·inde.geocentrif~\V6tkehetbf:)st·overeen
komtrnf:)tdf:)sÎtuatie ••indeze·case ..ligt.deze.grensoPQirCEi8muit.detuone'as,. Andere
e)(periRlf:)rtte~in~e~ocentrifuge(waElf'bijde. die(>teUg",n~van>detûnnel en het
grondprofl.j1;ijf'[~ey~deerd) ••geven een.afstandttl$Siln •••dt.19·Clo 12m'
eenuit~ilbt~id~~scnriJving en interpretatie van ditçentrifugeonderzoèk zal!n 1994
wordengepuóJiQterdals .een •rapportag$vandeOUR~mml$$iec..89.

INVENTARISA1'1E.ONTWERPASPêCTI:N··BOOATUNNELS B 11
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ReferentJe
OliûUm
R$VÎ$le

; CO·3486701017
; 1994-()S·2S
: 1

CASE 2: AANLEG VAN EEN (SPOOR-)TUNNIEL IN·OELFT

In dit voorbeeldprojeCtworden aande handvan de volgende vragen een aamal géOfechnisohe
aspecten van eentunnelontwerp onder·de loep genomen:

1. Kanerwordengebooro?
a- Berekening van de minimaal benodigde endé·· rnaximaa,·toelaatbare

steundrukken[2];(5],f7],[41].
b • Kan de boorkamer toegankelijk worden gemaakt m.b.v.Iucl1tdruk?

2. Hoegrooti$~.invloecLop de omgèving?
~r~~~n"fl •..y.rt ..(f., ...••\l~~~ohttö·.••.aft1'\Et~n~~•••.~~ ••••••~!•••••••~~ •••·.aan het
maaiV~IcI{4Jit42]j[491.btl.·~~na~f'lgen.~rllenVOlümeverJiês~ .
IIlVIQElfjop ••in··n.tplels~ndragendefunderingspai.ln;

INVENTARISAÎIEONTWEAPASPEetëN SöORiUNNELS B 13
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Referentie
Datum
Revf$ie

: CO·348610f011
: 1994-0M!S
: 1

GFSONEJIVIECHAN IC}DI 1..,.

Deze berekende ·minimale regeldrukken zijn Wéergegèveofntabère.2.2. Op de
ondersta regal van tabel C~2.2zijn de schattingen volgens Atk~nsonen Potts [2] en
Brom$enSé;nnarmark[7]weergegeven met eenonzekerheidsfactor. Voor de
korrelspanning<i$··· .~ell.partiêle vEMligheidsfactQr.van .·1.3gE)koz~n, voor de
watel'$PttnningeenfaetorJ,05~ In· deze tabel is tevensweergEigeven welke regeldruk
noodzakelijklsQl1l0Verde volle hoogte van hetschlldminirnaaldenautralegronddruk
te handhaven. Op deze.laatstewaarde·.isgeenveUigheidsfactortoegepast.

Tabel C>2.2 Berekende minimale regeldrukken (in kPa)

AtkirIIOn [2}
(1.2.ondtrgren$)

132

145

Neutrale
SlfCndn.lk

156

Met.be.hwp·vanp,nUle 5.2 van E3althaus[5]ls de ·maximaal toelaatbare regeJdruk
bal'ék$nd.
Dadoorik\ftI1IQ,~seerdètotaleveiUgheidsfaetOf tegen·8loW-outvàn 1.1. levert
eenmaximäBItöelaatbareregeidruk van 168 kPa.

Op.•grondvartdeberekende steundrukken volgens aaltnaus. zou kunnen worden
geoof'tCIttd~rtI~t'1etbor(lO op deze locatie nognetrnogelijk is. De marge tussen de
mJn'rn~ltlm~e~tt.t~Etn<Je.maXimum toelaatbare druk,.metdaatbOVenop de_1I.1I,~~~::;.m;~~VOC
g~~'''t<I_.g:~k •••.ke.n.rnogelljk.ook.Ren •.'.~~ ••V~~••~.'teMndruk
t~.r•..tJr~ ••~rt ••tJ(t·.·~_ ••~r.l'\Jk •.••()it •••.is•.~~jn"jk ••VQf(lQit1de.•Yèiliglieid· ·tegen
instötting •••~·· ••~ •••'~ •••~ •.·lYtrnE)re··veitigheid·.·tegm1.blOw-out.

We~~~~!rrQ~~t.,r"'k . .. .. . . .......< .
Erdjrt.i~ti~r11~UjJ(waarbijhet ·noo<Izakelijkl$debO()rl(arn6rtebètrEkfen. ·10 een
der~Ujkgev.'~dt(lesteUndruk aan. het ...boof'front~eYE)rddoor'uchtdrok .. De
mir1irTItltfi•••~~ ••••(Jif)•••••I1()(fiSJ ••••is·••.om·.de.·••gehele·•••boorkarner.••f.Oft~nJ(elijk..•te.maken Is
gelijk ••~~~_~~I1il1$iJ(fi~C?"e.rhetf)Q()rfrQnt~.
Als vui$tr~g~l~nitü'voorveeläJdewatarspanningop 1.mbenedfjndé onderkant
~11"E)t~il~~~dén, ....••••.......•....•.•..i····· .......•.....• -: •..•...•.......•.••..•.•...•.•.••........•..•.•..•.«<
tn.ean•.aatlt8I ••~mUer1••(bij\lOomeeld·hat Vérv~ngert.·V••.•••(I••~rt>~~"").behoeftSlechtS
de·helft.·vall·.··nit.··söhlJci.·toegankelijk··te.•worden··gemaakt·.m.b.v.•···I~k .•

lr1dèZe~i.tJ(t\\'äten;panr1ingOpNAP .. 1.,im~1t:ll~(tdende.v.n de TaM)
160kPa.[)e~:t~rtJ~llgt.lnçluslef5kPa regetonnatNlkeurigheidWlnde TBM, nog net
benadendèmäXimaaltoelaatbare druk van 1SBkPa.
D!boorfal~,r{«(lf)~~z.~iEtPtelig$lnllvan .•dfJ•.tunnel (erval'luitQ~andedat. aneen
deYlat.r(Jtuk~~()efttew()rdtJngeC()lTlPfJn~rd)$leQtlt8.0vttt •..de!••.hatve .hoogte
toe"a~kelijk·\lVOrd~n~rnaakt<rrhb.v; . lUChtdruk,·il1(fierld~.gat'1eleboorkamer
toeganketijkmoet.wordengemaaktZijn ·in ·iedergevalaanvultende·· maatregelen
n()6dZák$lijk~

INVENTARISATIEONTWERPASPECTENBOOATUNNELS B 15
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Referentie
Datum
ReVisie

: CO-341il6101017
: 1994·08 •.25
: 1

CSRONC>rxtlECHAN ICt
DEI.FT

Tel' ·vergelljkingzijrlin .··fl~uurO-2.2 •.vier, .:oP .verschUlende\Vijzeberekende, zak-
kingstroggftnWeetgegeven .voor het boten van tweetunnetbuiz~niflhetgrondprofiel
uit tabel 0-2.1. De schattingen van Leach en Rankine gaan uit van een tunnel in
cohesief materiaal.

Maaivelcfzakkingen tg.v. 1% volumeverlies
4 verschUlendeschatting$tnethoden

o

..25····-20 .•15•••.••-10 -5 0 5 10 15
Afstandlo.v. linker tunnefas (m)

30 35 40

2ttm""~t. ~.o.b''''''~~izen:1&m
dtam~er.t~t·· ••()•.Ql; ••.••4j~.·lI.I~·.~lf;I ..•16iO.·tl'I

....

'" Leach (maximum I) (4}
~.,~nldnt 142]
~-teach (rmnimum i) 14]

. :...Nèwen O'Reltly (49}

Flguure-2.2y ••.• "ilçv.,4YtftSçhln'"~'(.qU~lrJ.pflt)m••~llvf)Or .:het~i1ViQm~'~t'itftf····· .
:::::::::::::::::::::::-:::::::::':'-:-:::-::::<::::.:::-- .:>::::::::::-.:'::-:::::::-::::::-<:'.'::-:-::-.::-:-::::::::::::::<:.:' ::-:::::-::::>:::-:::::-:::::-::-:::: --.:::::.:.-.: -'-:-::.':-:::::::::-::::::::::::::' "'::::::::::::>:.:.::~."".I11__ "~'~~tboroo

Indien•..Yi9rdt••.~r9ry~~t~(d ••dat••.•de.f~fld~erl.··op·.$Ula' ••cIEl ••rn.ElIllVé~~1ddngen.•.yorgen
en. uitQ((a~V"?~!1~imaaltoé~tbar., ·höékVérdt~i~fl~rt1~(~tvOr"
min9sei&lJitN~~?4()'k!lndemlnimaal. benodigdé afstflndtUllenc;fttuo~las en
de zijJ(antv.fldG~rinQ\yord$nberekend. .............................•........................<
Bileenv()lllftl.@~~Ii,~v.nQircEl1°"~raagtde ·minlrt'la"~~IJ(iJElflJ~f:1d .Ios.n
tunnetasen~J~otv(lrldefundering 17m. Voor eenvolumeverl1e$vaoCirc,S% wordt
dit 19m.
Indien wordt·uitgegaan van een toelaatbare hoekverdraaiingvan.dêfûfidering van
1:100,danmgetbiJfiJenvolumeverlies van 1% een minimafe.afsfand van 14 m
(tunnelas totzijkantfundéring) worden aangehoudèn.
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R~téienUe
O.tool
Revisie

;99~I36?'~lQf7
;.·.1.~9+OS"~
:1"

In••fl{auur•.<:-2·9 ••·is••~, ••~kklfl~trog •••an•••~t ••maalv~q••W&~~~V~l'l .••.•qit.d~·.·tlguurkan
cf~•••l11il'lÎl'TIl,lm ••~r1()qig~ •••~f$t~nd..tU~~I) .•ge··.tul'1n~I~~•••~O.cI~.·illjk~l'1t.·Y~l'1•.••een fundering
qp~m~IWQrp~.f~J~i9" ...< .. < ....••....••.••

~~r:tiç@'~grQnQ~~rP:f~~_i~~~~;lI~ÎÎtJl1ii~etd
.~ttl~Y91,~O'!~~~e·aM'J~J...

FJguur C-2.3 Verticale grondverplaatsingen aan het maaiveld

II1V1o.d •••Qp•••,n•••d••·.·ÎroQl•••~.Z•.•.,II1~•••......•...
In.Delttzunen •.•·.~•.•.•~ësQ)paaffUHderingenhund~~cIlt.Qtiu.nen aan..het
pl~ifll~ ••'~~ •••••.•i(tr:'l'@(t••~~ •••~~t••P.~pt.ln:trl~.~••~iph .•~~.1 •••rll~r ••~t1 .•••~••·.rn.•ondér de
QrtrJ~~n~ •••va~ •••••~ ••·.tut1nêl•••·t>eVIOgel)••••wa@ttjoQt ••~Ult ••.•(tn••·••Urimu••·z~ng·. van de
~len.z.,pptt~~nJ.g.'1.hétbQreo~ .
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Réferentle
Ollltuó'l
F\evlsle

: 00-3486101017
: 1994-0S·~5
: 1

CASE 3: LANGZAAM VERKEERTUNNEL.H6INENOORD

fn dit voorbeeld project·worden aan de hand van de volgendevrageneenaantalgéOtech ..
ntsche aspecten vaneen tunnelontWerp onder de loep genol'nén:

1. Kan er worden geboord ter plaatse van het diepste punt vande~Maa$?
a • Berekening van de.minîrnaal benodigde····en ··d$·····max1maat·.·.·toe1aatbare

steundrukken [a].(51,[71,[4~1.
b···.. Kan•.de··.boorkamer.·töegarlkelijk·worden··gernaakt·.m~bN.··.fuchtdl"Uk?

2. -a - ~stEl!~~r~fJ,!~r.,!oor()pcIrii'l~~~~~I?
b·..sestaatergéVaar vooropbrêkerlvan het tunneld8k7

HPf)gtQ<)tzijn~~)(trfi6êt~$tjngen.d~()pC!tllinll1gY.fl.~ttfl1tlelkYn(ltlnp.p.tfEl(j6n,
indie~d()C)r (;,elnbela~tiI19verho~lng«)~hog1ng·maaiveld, bel1Ulllrlg~rt%.)~88l'nén.
drUkQlVe·.grondl,gen•••Orider.de·.wnnel.~n ..%etten7··.(öffecten·.·van··ftgge~rking••·van.·de
tunnéQ

INVENT'ARISATIl$··ONTWEF{PASPECTl$N··BOORTtlNNELS B 19
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Referentie
Datum
Revisie

: CO-348&101017
: 1994-OS~26
: 1

<iRüNlJ IVIECHAN ICt
DELFT

Tab.IC-3.i. .Berekende minimale regeldruldtetJ (illkPa)

...
..

... ........ I

$~~sl1\èthOde ~ltI'Ulust5} ••. AtklnsOl'l12] AtkltlsonI21 ... Neutrllie
(fótmUls) ..'.

(15.1) (Ul.onoelllrelÏs) (1.3,bov..,Qtèl'ls) grondl'Uk
......

201geval a: 215 .... k 248
zonder Otlzekemeld$faCtOr

geval a: 236 233 215
rnetonzl!lktmeidsfactor .. ......

~alb: 250 236 288
••.•~I'~~~~ !

.. . ... ......
. ...

....
. . . ... ....

~b: 215 270 252
rn.onzéke~actor

InTa»~ly.~.2 .valt Op.~at de minimale steuntiruk ...volgens ...Balthays.dicht .bij de
·bEt%VAj~~~~n••~a~••Atldn~ •••(ihd.••.•~eiligbeid~aetor)•••Iiqt.•••t)it••is·.té••~rktaren.·d()()rdat de
~~~ngtpN.dèOUdeMä.hoog isto.v.dèkOtr&lspannillg.

•MEJt.·pehttlf)•••••~~ ••fort11ttte.~.~··••~· ••~U$.[S) •••i$••·dè·.·mäXlmaal••tQeiaatbate regeldruk
~r~ncl~r~O\Vtftge\tal···.tI •••alf$·~geyal··.b.
1tl(fi1'~~~rfil.ä.hJ1e,~s~ald~rtfetotaJevlil~ei(lfsf~otortegen~l?:vv-OUt van 1.1 .
ton.~~rV\lqrcHtotgcap..wot'Cfendê··Vólgendéwaardènvoor ···dé maximale
-Üf1(;JrukrPJVOfiden:

238kPä
27SkPä

IndMmdêrfiJgeh1aUWkeurigheidvan deTBM In~ngWórdtgenomenzou de
mtninlaall:$nodigcle~teundruk de maximaal tofJIaatbJresteUndrukQVEUlappen.
O&oort~kvanckl:!elage •.lTlaximum.toelaatf)are$telJndruk· .d9ttHJ(Ie (t.(),v. de
kOtrèlspanl1in,,)••hog~••~al~r~I'lflJrlJJ ••.In.~ ••tij•••• ~ ••",r(JIl •••~ •••()tJI'I'tV\f~~rstand.en
de"rondWa~tand~inueWQrdengetfietefitoukunnenwotdênvd.methet
~en •.\l~neenpartiëleveili~ldsfactor· 1.1.."()()r~,J'()n(ti~~rt ..partlêle
v~~~~Jd$.fal~()rv~ ..1.0 voor watersp~nlng,··Dérnaxtln"ltoèt •• tbäÎ'EléteW1druk
neerntdantóèkm . . . .

ge\lsla:
gevat b:

246kPa
290 kPa

aeçOncludeerql(eu,\vvor~$ndat.er.g~f)nenkele>speelrulmte in de te .hanteren
steundrUk·~tir1(;f ••n(J~tunl'lelworQtgêt»oorctop dehiergekozendiêpte en/Ofin .het
hier aangenomen bOdemprofiel.

In dehJerbêscnOUWdêSftttatiezOtlèè.lc:fièPetêliggingvarl d$ wnriêlófb&t verzwaren
van débOdemtUdenshet boren overwogen moeten worden om derislcotstljdens de
uitvoering te verkleinen.

In ieder geval Is aan te bevelen om de waterspannlnpn en~ttltenwaterstanden
continue te meten en deze gegevens middels een autornatischeterugkoppeling naar
de TBM te gebruiken om de benodigde steundruk te berekenen.
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Referentie
Datum
Revisie

: CO-348670/017
: 1994-08-25
: 1

GRONDMECHANIC)
DELfT

Per strekkende meter tunnel wordt dit:

(0.5*8.32*(1-0.251t)*10 + (19.5-12.0)*8.3*10 + (12.0-10.7)*8.3*9 = 794 kN/m

Opdrijvende kracht (wet van Archimedes) per strekkende meter tunnel:

0.25*1t*8.32 * 10 = 541 kN/m

Eigengewicht van de tunnel per strekkende meter:

0.25*1t*(8.32-7.62) * 24 = 210 kN/m

Veiligheid tegen opdrijven:

T)opdrijf = 794
541-210

== 2.4

Opbreken van de grond boven de tunnel
Voor de berekening van de veiligheid tegen opbreken is gebruik gemaakt van formule
3.2:

T'loPbreek I:

W1+W2+T

2 .F N -tanv + Fopdrijf
(3.2)

In figuur C3-1 is de betekenis van de symbolen in formule 3.2 nogmaals weergegeven.

NAP·23.65m

Figuur C3-1 Schematische weergave van de berekening van het opbreken van
de bodem.

INVENTARISATIE ONTWERPASPECTEN BOORTUNNELS B 23
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598.kNlm

299kNlm
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Referentie
Datum
Revisie

: C04486101017
: 1994·08·25
: 1

CiRONDMECHAN IC;DILF..•..

Hetvoor dezeberekeningenbenodigdegrondprofi~fisa~~ld~it8ancktring 6 tlm 8
van het ..".·Factu~lReportVefdonderzoek· Langzaam\terk~.n~fteHeinenoordh ,
opgesteld. door Grondmechanica .Delft .mettéferentie0Q.34.EJ600, ...Oedateerd 2
december1993.Delocatiesvande sonderingen 6 tlm8 zijn weergegeven In figuur
C3-2.

sonderfng8

I

I

Figuur·03-2 Langsprofiel van de Noordzijde van de voetgangers- en
fietserstunnel

INVENTAFUSATIEONTWERPASPECTEN eOORTUNNELS B 25



Réferentle
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Revisie

5.500

2.300

4.000

EI * 012 1.. l!tunnel ::: 2.56 1 ,.•m
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