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Kennis en ervaring op het gebied van ondergronds bouwen in zachte grond is belangrijk als Nederland
de actual.iteit wil volgen en de (inter-)nationa1e positie van de Nederlandse ontwerpers en bouwers wil
handhaven.
Door een breed forum van partijen uit bedrijfsleven, overheid en kemrisinstituten is :in 1994 het
hnpulsprog:ranl'ma Kemrisinfmst:ructuur Ondergronds Bouwen opgesteld.

Het doel van dit Impulsprogran:nna is te komen tot een dnurzmne versterking van de kenms-
in:frastructu.ur,i)e kem l'3:ndeze kentrisinfrastructuur vos het Centrum Ondergronds Bouwen
(COB), dat onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van ondergronds bouwen initieert en
coördineert. COS maakt gebruik van de welkwijze en i:nfrastrucmur van het Civieltechnisch Centrum
Uitvoering Re$~ch en Regelgeving (CDR) te Gouda. De activiteiten van het COB worden uitgevoerd
~~ ~~~er CUR/COB. Een leerstoel"Ondergronds Bouwen" aan de TU Delft is nauw gelieerd

In eUR/COB participeert een breed scala aan bedrijven, branche"'Ofgauisatics,
wetenscbappelijke instituten en overheden.
Via een bijdnlievan de Interdepartementale Cmnm.issie voor het Economisch Stroctuurbeleid (leES)
in het ~gramma st:inmleert de overheid de totstandkoming van deze kennisinfras.tmctuur.

Het onderzoek: en ontwikkelingswerk van CUR/COB worden verricht in het kader van een omvattend
uitvoeringsprogramma.
Dit uitvoeringsprogramma. kent in eerste instantie vier thema's, te weten "Boren in zachte grondlI,
"Verkennen, voorspellen en monitoren", "Economischetnnnelbouw" en "Construeren, beheren en
onderhouden ".
De thema's: worden ingevuld met uit te ,,"Oeren onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Een belangrijk project binnen het eerste thema is het "Praktijkonderroek Boortwmels" (CUR/COB-
uitvoeringscommissie K 100). De kern van dit project bestaat uit een intensieve monitoring van de
twee Praktijkprojecten Boortu:nnels, de Tweede He:inenoordtunnel en de Botlekspoortu:nnel Door
middel van de= monitoring worden bestaand instrumentarium voor verkenning van de ondergrond en
voorspellingsmodellen voor het gedrag van constructie en grond getoetst.

Voorliggend werkdocument "Eerste Orde Evaluatie Kloo - BT -A Boorfrontstabiliteit" is onder
verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand gekomen en moet gezien worden als
uitvoeringsonderdeel van het predictieplan.



COD:J.lJ.UlSsie,die dit rapport heeft v()(}rbereid, was:

lid

CURJCOB

uit het Supercluster Boorteehnologie van KIOO en de Werkgroep

Projectbureau Boortmmels



COB:KIOO-Wl02
GD: CO-384780119

definitief

INHOUD

SAMENVATTING 1

SUMMARY 3

Hoofdstuk .......... 9
steundruk 9
... .. ...... .. ... ...... .... ... ... .. 10

Hoofdstuk 3 UlTGEVOERDEMETINGEN 13
3.1 Siablliteitboorfront -metingen steundruk -................................................. 13
3.2 Stabiliteitboomont - metingenwaterspanning - 13

............................................... 5
5

.................................................................................... 5
........ 7

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 4 AANPASSING 1ONl'WIKKEUNG NIEUWE MODELLEN 17
4.1 Consequenties. water(over)spanning voor boorfrontstablliteit 17
4.2. Àmlgep<iStelnieuwe rekenmodellen 18
4.2.1 MOdelGeöDelft 18
4.2.2 Model 'lial:1Broere 19
4.3 VOQr~l~rekeningen 20
4.3.1 AnalJtischemodellen GeoDelft I Broere 20
4.3.2 Nlnneri~eberekeningen 22
4.4.. Kritischetwschouwing modell~ 22
4.4.1 Invloedafpleistering .•.................................................................................... 22
4.4.2 Overeeilkomsrenen versdrillen 23
4.5 Voorstel te gebruiken rekemnodellen '" , 23

Hoofdstuk 5 MAXIMAAL TOBLAATBARE BOORFRONTDRUK 25

Hoofdstuk 6
6.1
6.2

........................................ 21
27

Ma:3,dm::tal toe1aa1:hate bOOJrfrOltltdrlLJk '" .

1 33

Hoofdstuk 8 CONCLUSIES &,

37

Bijlage 1 RElKEr~8:TIIOI)E STABILITEIT BOORFRONT MBT WATEROVERSPANNINGEN 1



SAMENVATTING

Dit

B",04: bepaling
B..()8:

B-B:

van het hoorfront

hoorfront

e'W)~Wlltieis dat. deze onderzoeksdoelen gekoppeld zijn, De TBM
van invloed op de stabiliteit. Bijeen stilstaande TBM

de

het boren, bemvloedt de minimaal toelaatbare
wordt voor de bij deze evaluatie

en
worden, Op dit moment is er met name nog onzekerheid over hoe>wanneer de

de boogwerlrlng van de grondlagen boven
worden en het verloop vanher bezwijkfront
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following research questfons/objectives:
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B~08:
B~13:

drilling face
TBM
faee.

by the Wntonlte sbmy. According

is JlO drilling). This

oo:l:1lditi.ons a
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over en inzicht te krijgen
is besloten het praktijkproject

evaluatie

· boortoohnologie (BT)
- geotechniek (GT)
· tmmelconstructie (TC)
· p~enkostprijs.

van de 2'"orde en
gerapporteerd,

Het
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door middel van een evaluatie a:m:wo()rdk;rijgenQP de onderzoeksvragen en -doelen in het
fustmlnentátie- en Meetphm [13];
door middel van een evaluatie beoQrdelenvanmooellen voor ontwerp- en wetenschapsdoel-
einden.

'Boortechnologie' zijn de onderzoeksvragen en-doelen verdeeld intwee
bijiJel,aorende onderz0eks<içelen, t.w.:

Voorde

ontgravingsproces9P de reactiekrachten van op het

van.d.:e•.·..in.v.•.10edvan.•••......•.de slurry..•dt"uk..•........QP.9.e.sta..•..b...iljt .:e.It...·..•....van het boorfront
.. . ."" .. "" .", . ' ,' .. ,,'," '",",','

grondmassü;:fenbo()rvloeÎ§tofiJij.~d TaM
en tangentiele wrijving langs de omtrek van de TBM

van de beinvloeding van het grondwater bij het boorfront

Bepaling van de effectivitett van het boorproces:
Bij dit onderzoeksdoel speelt een aantal facetten een rol, waaronder voortgangssnellieid TBM, rotatie-
snelheid graafwiel, mengselvorming in de mengkamer en effectiviteit pompen en leidingen. Hiertoe
zijn de volgende onderzoeksvragenl-doelengefomruleerd [13]:

B-02 van het ontgravingsproces op de grootte en vervormingsgraad van de productie-

transportB-03
B-05
B-06

Ei1èctivit:eitvan pompen
van snijelementen

aan de

op de metiagea en bell~k.eJlting~;:n
postdjctie worden

Tijdens de predicties is een berekening gemaakt voor de te verwachten minimale boorfrentdruk en een
bereke:nmgvoor de te verwachten wateroversparming. Deze

onderzoek dat ·daama.is
en de Technische Universiteit

wateroverspanning ook een invloed heeft op de stabiliteit van van de
boorfrontstabiliteit dient rekening worden gehouden met het optreden van wateroverspanningen in

6
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analytische berekeningen van de minimale steundmk meteen rekenmodel zoals opgesteld door
Jancseçz [5}. Aangezien het hier ging om predietiesën l1ietOrtIöï'ltWerpberekeniligënis de
spann~ooUCtie.ten.gevolge·.van ••silQ'Wetking in deze·bereketriDgen••wel·rn~gtnomen.· Hoewel

.·ditdoor:J~cscÇZYoor omwerp-\>eteketrlng! niet wordt geadviseerd;
een··~en.tele·.predictie·.voor ..zowel••~e •.als.·ma.xil:nale·.steundruk.•vool: meetveld ..NQOrdin
deg~ëheoo:l:1tJ:.ifUge·vanGeoDeltl[61;
n~eberekenhlgenvanzowelminimälealsmaxin:lalestmndnlk mJ)/v; hetEBM.opfogramma
PLAXIS, waarbij gebtuik··~·is.·.van.een·2D,,;model.·(zie·l15]).

~t~~hettwJerwnCURI(;OB.OQmmissieL52()eenhack-amûysisuitgevoerdnaar de
res~.v~ ••de·gello~ ••c~eptQeVen..Deze.berekeningçn·.zijn·uitgVoetd ..rn.b.v ..·het·EEM-
pr~.DlANA,·.vváätbij··gebmk·g~is.van •.een3D-model.(zie .[10]) ••Bij·.deze·berekeningen
iSlevens-desitl.:latievanpassiefbezwijkenvanhet fmtltbek.ekea Intabel2dwordettderesW.taten van
de verschillende betekeningen samengevat:

9
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de goede overe~~defSXPerimentele predictie en.het Jaaescecz
Bijeen latere centrifugeproefis dit bevestigd, het door Jaacseez ontwikkelde model is

alS~p~~rqver~ge:o.inb.et~sief aanwezig zijn. PLAXIS
te grote waarde voor debezwijkdruk Dit is te verwachten aangezien de toen gebruikte

versie is en hienneegeen 3-dimen.siona1e effecten in rekeninggebracl1t
DIANA levert een.wattela,gewaardèvOQrdeiIl1ÎJ.1i1tla1e1)QQrfr~.Dit isoçk in

VQQr(1estah.itYM-het bo()rf{ont8ev{):o.d~.l)eoo~hi~ iSP}ldit

voor

er in zatld •voor het
bo()r:fi;on1t~;nwateroverspannmgaanwezig zijn,verQOtzaaktdoor:mst:roming_b09rvloeistof tussen
d(~p()riêfl.][ri••~ien(lettld rapport word gemeld dat deze watetoverspan:nitlgyaninvlO«i k:an. zijn op de

boorfront,:m.aardît wordtUiêt;nadergekwantifiçeërd.

liet wate~gsvedoopvolgen.sdepredi~wordt weërgegeveninûguur2, len 2,2,FïgqQr.2.1
geeft.·het~entiddelde·.verloop.op.grotere.afstand.voor··he;t·.hQ()ffront, •.figuur ••2,2.·toont.het ••gemiddelde
verloop·.~·.de ••volgens ..•de.predictie.tê .v~hten ••~t:lS •••~ ••voor ••hçt.boorfrottt •.·I>eze••predictie
is··slecl1ts·geldig.wanneer.er geboordwm-dt·in·za:nd, .Et.:ïs·geen.prediQti(}·voorde.·waleroverspanning
voor het boorfront wanneer in klei wordt geboord.

In het

Het is

of

ter plaatse van
van enkelekPa ·8

waarden gegeven en maximale steundruk, waarhij
t.g.v. het snijdenintekelling gebracht is. Te zien is dat de

de

IS
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Dit komt
omdat er iJ.iet afieen Stroming en is van de maarerookëen verstopping
optreedt van de poriekanalen door de bentonietdeettj6s.Deze verstopping is alleen empirisch te
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zijn
dat het geval zou

zou de piekfrequentie hogermooten te verklaren uit het
op verschillende afstimdenvan de as van de TBM zitten en dus één snijtand

deWSM komt dan de andere en daarom een ovemeersende invloed heeft op de
van het signaal
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meti~5en in zand geldt dus dat tijdens het boren tot ver voor het boornoot wateroverspannin-
wor,detL Dit boorfront.Beschouw de

met de rechthoek daarboven, Figuur 4.1.
de door Jancsecz ontwikkelde rekem::netlilodlev\lordt aangenomen dat de boorfrontdrok direct aan het
boorfront wordt overgebracht op de l~on:eis.Op de een horizontaal gerichte kracht F
uitgeoefend, ook Figuur4.1.Wanneerer echtervoor eenwateroverspatmingwordt
gemeten, zoals ook in Figuur 4.1 is aangegeven, zal de netto kracht op de wig bepaald worden uit het
verschil tussen de druk aan het boomont en de waterspanning aan de andere kant van de Alleen
dit drnkverschillevert een bijdrage aan de korrelspanning. Anderzijds zal de wateroverspamri~ een

17
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opwaartse kracht opleveren op het b1o}{b9y~4ewig>waardoor de belasting van het blok op de
kleiner wordt.

Uit bc"Vi~nstaandeblîjkt,euhet bl6k d~arboven anders wordt
wanneer erwateroverspanningen voor het boorfront zijn. Om te zien hoe dit uitwerkt op de benodigde

4.2

(zie

eel1lvoll!digrekemnodelontwikl<eld om de invloed van de wateroverspamring op
scbiMten. Dit model is geschreven als een spreadsheet· en gaat uit van een

homogeen.materîaaJ. worden in eerste instantie de door Jancsecz
opgesteld voor de verschillende vIa.kken van hetbezwijklichaam

de ingebouwde 'solver' wordt bepaald bij welke: hoek de
van dit gedeelte van bet programma.zijll

Hl 1999 GeoDelft
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De
erboven
hierdoor
de

aan de bovenkant van de driehoek
het verschil in stijghoogte over het blok.

minimale van de steundruk wat
groot, maar blijkt: in de praktijk mee te

boogwerking heeft wel een significante

van

In het progrmm:na wordt de wig verdeeld in 100 partjes en
totale evenwicht van de wig berekend. Hierdoor kan dus
grondsoort~l1. Hierin is het programma dus duidelijk
ontwikkeld~model, dat uitgaatwn gemiddelden.Voor elk
horizontäalVeronderstehl Hetd:ru.k:verschiltussen de voor
door de formule waarmee het potentiaalverloop .in een

x

de aisiand tot het boomont
destijgb.Oogte bijhetboorftont
d~stij~oogteopafstandx
de leldengte, de lengte waarover d.edmKiridè d.oorläten.d.elaág a.fiieemt.

[m]
[m]
[m]
[m]

de doodate1îdheidvan deondoodat~ndeb?venste laag(k'),de
waarin wordt geboord (k) en de dikte van deze beide lagen,:resp ..do en do,

deverticalebe~\)q)aal(1
dewateroversp~ó~2ie V~-g~!ljlij.t'n

modellen GeoJ)eJft I B1'oere
Om de resultaten van beide modellen te vergelijken en daaruit conclusies te kwmen trekken over de
invloed van waterspanningen op de stabiliteit van het boorfront is een voorbeeldsituatie met beide
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vlies

de

kPa.

'wanneer boogwerking in rekening wordt gebracht.
met wareroverspanning, boogwerking en veiligheid één (175 kPa).
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bOOgvverlO:ngisdemethodevanGeoDelft (~deboogwerkingberekend
gebruikt Het resultaat van deze methode is,

4.3e .2Nu_meke berekeningen
In het kader van het BTL onderzoek zijn 2.-dimensionalebetekeningennitgevoerd met PLAXlS [2].
In een eerste berekening werd de boorfrontdrok als
tweede berekening werd de boorfrontdrok.
stromings~sterkteberekening uitgevoerd. Omdat
boorfrootliat afuemen, was voor het boorfront een
aa:ngebr~h:t.Ben geheel optimale simulatie bleek niet
grond vOQtlletboorfront strekt zich slechts uit over
brengen~teenbeperkt aantaIelementeR. is
lageredoQt1a.tendhe:id,De gekozen afname van de
d~(l~~ande4°or~D,dh~jd idic:te1lg~olge y~itetjll.(fun.gel\vanbentoniet texe~a.c~is. De
bereketl~~rzijll ~eyoerd v()Qr~Iltun11etvanlOtn~geb()()~djn. ~dn1et een.drkk~diameter
Y~YdjTl~VatlJ,2.Dflzeble~k ..d,us.aehte~ll()gerdlUl indeandere1JerekeIlingenendec~ge
proefYV~9,8isgc:b~.'Uitdeberekenitlg~bleek.qatdetni~elx>orfro~. in4etyveede
~l;}ke~:I1g(lan~~lllij~lloger yvas~jndeeerste: 225 tegen 183~,a.

Tabel 4.2 .. R.espltaten.llereketliugetLllerekendemmlmale boorfrontdfUk
verschillende··rekêttnlethodeu

bij~·iaande stabi~it.

22 GooDelft
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0.8

0.7

0.6
Ê___ 0.5
-Er

0.4

0.3

0.2

4.5
wordt geboord

te bepalen vol.geliS· ontwikkelde rekemnethode. Aangezien.het
hier gaat om postdicties en niet om de bovettl.iggende
grond in alle gevallen in rekening worden gebracht. Ook al. adviseert Jancseea dit niet te doen in

23
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ontw~êt~ire!ljn~f)nl>ijeengeringede~Qiatnçter~verhoudjng;.~ de~~detelam11en
gebmike~.~()Qr·.de.vefschiUend~.gro~en.·bPvenhetboofftoot·.~· ••eI"·.9~1Wk9~.WQ~yan
het.in.de ••=1'.de.~s$ie ..L52Q•.van.h~.COBontwikkelde .•sp~~.~ •.de.bovenbe~·.9P de
prisma.4J3c;PBFmfiguur ••4;1 ..te•.b~31~ Pit.spleadsbe~.isbijna·ge~ ..vemelij~~.~~.·.d~ .•d()or
OeoDeiftQIJ,twikkeldespreadsbeetw~edepl'edi~~j:nuitgev~d[$],
Plaxis levettte hoge waarden voor de mini.l:naai benodigde verscbiidmk. 3-D Plaxis is niet gebruikt,
dus kan geijl uitspraak worden gedaan over de mogelijkheden van dit model.

De· stabiliteit met ·wateroverspanning wordt dan echter berekend:met de door GeoDelftvoorgestelde
uitbreiding om de waterspanning in rekening te brengen. In die gebieden waar hoofdzakelijk door klei
wordt gebOol'd,wordt de oode rekenmethode gehandhaafd en wordt met de door L5200ntwikkelde
spreadsh.eet gerekend.

Omde~~evQOr7$1dte~uitv~~ren,isverond~~lddatdewater~vool' het
boorfrOJit111derdaadbesehteven kanlNürden met de in de prediotie BOID [51aangegeven
rekenm.e, ...~ij.·.dan.·de ..werkelijk ••g~etell.boom~·.als ...mvoorpar~.wQl'<tt •.gebnûkt.
Hiervoor ••Ûlreçdseenp~uitgevoord; •.Hetr~ti~weergeven·mfiguur4.4.waamitblij1ct dat
de besch#j~vandewateïspanningvoorhetbooJitönttijdenshetbol'ellvold9ende~llwk~g is.
Tijd,elïS·~.p1Mts$l.van.de.ringen is.de··wateJ;spàWling.1ag"f .(do()r·.de.~b:~is~ring);·.·Pe ...s~bi1iteit
tijdens het boren is echter maatgevend.

De resultaten van de postdicties zullen besproken wordeninhoof~6vandit

WSM
llIll

afstand(m)
Figu.ur4.4 Vergelijking tussen meting en postdictie;

24
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Reeds bij de beoohrijving van de rekenmodellen is aangegeven dat de berekening van de m.aximaal

toelaatbare boorfront druk sterk afb.angt van het aangenomen bezwijkmechanisme. Wanneer een naar
boven gerichte grondwaterstroming opdrukken kan veroorzaken, is de maximaal toelaatbare
boo:rftontdrak laag: ongeveer gelijk aan de verticale totaalsparming. Wanneer de passieve grondruk
overwonnen moet worden, is de ma.ximaal toelaatbare boorfrontdruk heel erg hoog.

Uit de litetatuur blijkt dat er een aamal rekenmethoden
cilindervormige nrimte berekenen, bijvoorbeeld:

die m.roriroale druk in een bol~ of

het al eerder genoemde mechanisme waarbij opdmk:ken door grondwaterstroming wordt
beschouwd. Dit geeft een absolute ondergrens voor de maximale boorfrontdruk. Deze methode
geen rekening met: de radiale spreiding die zal optreden en zal daarom alleen realistische
uitkomsten geven bij een tunnel met een relatief kleine dekking. Bij een goede afjlleistering is het
onwaarschijnlijk dat dit mechanisme optreedt, Zoals gebleken is uit de gemeten
wateroverspanningen voor het boorftoRt, treedt een dergelijke goede afpleistering niet op tijdens
het boren, maar alleen bij het plaatsen van de ringen.
bezwijken doordat de bovenliggende grondlagen worden opgedrukt zonder grondwaterstrom:ilm.
Hiervoor zijn verschillende berekeningsmethoden in de literatuur beschreven (12]. De berekende
bezwijkdruk hangt af van de verhouding tussen het oppervlak dat wordt opgelicht en de diepte, de
aangenomen vorm. van bezwijken, het type grond (cohesief of niet cohesief) en de mechanische
eigensdlappen daarvan. Voor een tunnel met een dekking/diameter verhouding van 1 leidt de
meest pessimistische benadering (de benadering die leidt tot de kleinste waarde van de :maximaal
toelaatbare boorfrontdruk) tot maximaal toelaatbare boorfrontdrnk die gelijk is aan de
waterspanning plus 2 maal de korrelspanning.
berekening van het moment wanneer plastische vervorming optreedt bij een cilindervormige
expansie, zonder dat bezwijken naar het oppervlak hoeft op te treden. Dit blijkt het geval te zijn bij
een druk die ook ongeveer de waterspanning plus twee maal de kotrelspanning is. Gebruik
makend van deze methode wordt echter een eneIvormige plastische zone gevonden rondom het
boomont. Er is dan theoretisch nog geen reden waarom het front echt passief zou
cilinder~ Dit leidt tot drukken die gelijk zijn aan
plus 6 tot (afuankelijk van wrijvingshoek en B-modulus);
puur passiefbezwijken, de centrifuge en doorgerekend door Leca en Dormieux

Dit leidt tot zeer hoge waarden voor de toelaatbare druk.

Conduder~d .Kan.worden opgemerkt dat er aantal. rekenmodellen is echter geen van alle
het problOOmcompleet beschrijven en onderling zeer 'Verschillende resultaten geven.
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De van de maximale boorfro~it;~1:lt2ich ook niet erg voor een numerieke aanpak. Het
is dat er een scheur ontstaat en .àit laat zich in Eindige Elementen berekeningen slecht

In het volgende hoofdstuk (Paragmaf 6.2) zal de gemeten druk worden vergeleken met de berekende
drukken;
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rss
192
212
291

264
233
161

AL
De positie van de verschillendeg(ond1agenisuitdeze~~n()pg~rneten.

die zijn gebruikt bij de verschillende berekeningen zijn overgenomen uit het
[14].

als de postdicties zijn uitgevoerdJ;netbehW,p~hetbmn~llCl.JRJCOa"'Coll11lli:$sie
waarbij uitgegaan wordt van de modellen van Jancsecz en Prater.

verschill.eJ!lde lagen kunnen worden aangebracht, rekent de ~readsheet of met granlil.aU'
gebruikt dan de methode Jaaesecz, of met cchesief materiaal en gebruikt dan de methode
bij veel pr(~lematis(:homdat in de doersaede bij die ring zowel gr13w:uJlair

materi.aaI voorkens; Daarom voor alle situaties 2 berekeningen ge~ één met de
en met de methode Prater. Als de berekening voor materJiaal. de laagste

voor de boorfrontdrnk kan deze waarde worden aangehouden voor de minimaal
de methode conservatief is. Wanneer de methode

~~e boorfrontdruk oplevert, dan kan dit resultaat eveneens worden gebfl.likt als de
laagste Wanneer sommige lagen uit klei bestaan, lijkt. een granlil.aU'ebenadering niet
geldig. Echter, daar de totaalspanning in de grond voor tunnel alleen maar afneemt (zeals berekend

28
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wordt met de formule van Termghi), is het een veilige benadering door met granulair materiaal te
rekenen.

De berekende
waarde in deze evaluatie. Deze waarde is door de gelijk te stellen aan
~ toelaatbare boorfrontdruk. Van de in Hoofdstuk 5 genoemde modellen is dit dus het model
dat de laagste maximaal toelaatbare boorfrontdruk voorspelt.
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Tabel 6.3

tijd na begin 28~8~9700:00:00 (uren)

28 augustus
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te

wordt het drnkverloop tijdens de blow-out getoond in Figuur

500ái'D.e450
!I)

: 400
c::
~ 350
~
~ 300
2
"E 250oo
~ 200
$
~ 150
(I)
0) 100

50

o
11rOOO

_ ••••••••• _ •••• " __ ,, •••••• ,, ._ ••• _ ••••••• _ ••• __ ••••_........ 9""''' •.•_ ••'' __ •• __ ••.•• _···_· ._" "'••••• <1""'''

11,500 12,000 12,500 13,000
tijd na begin 28-08•.9700:00:00 (s)

13,500

Detail verloop boordruk op tunnelas rondom blow oot.

voor de blQwoot de druk in de mengkamer weer allangzaatn aan het dalen
de druk worden weerstaan door de afpleisterlaag die zich heeft gevormd in de tijd

Wanneer wordt gestart (volgens overlevering
wordt de afple:isterlaag door het mes verwijderd, zodat er

een het grondmassief o:ntstaat. Hierdoor aemea de korrelspamringen juist
onvoldoende om de blow-out te weerstaan. De latere

drnkpieken kunnen ontstaan. door :instorten van (een gedlee11te het boorfront.

Uit de ftgtll"enblijkt dat het analyseren van een gebeu.r:teuis als een blow-out op basis van gemiddelde
dnlld<:errtot verkeerde conclusies kan leiden. De druk was in de paar :m.imrtenvoorde blow-out veel
hoger dan de waterspanning plus de verticale korrelspannmg. De boomontdmk was op het moment
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vertiçalekprrel$panning ..Er is dan dus
v<:rvo~van.~srond(Àedebesçhrijvingaan

Hoe deze invloed in

Uit deze gegevens moet derhalve worden geconcludeerd dat de gebruikte druk zo hoog is dat het niet
noodzakelijk is een zwakke piek in de grond aan te nemen om de blow-out te verklaren.
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.Hoofdstuk 8
.CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

de

Op duidelijke onzekerheden aan te wijzen, t.W.

in de huidige rekenmodellen is aangenomen dat ondanks de
in de grond voor het boorfront, de vorm van het boorfront nauwelijks
invloed van wateroverspanning is in centrifugeonderzoek de vorm van. het

en dit blijkt in grote lijnen (overigens niet in detail) overeen te
model van Jan.csecz gebruikte vorm. Of dit met wateroverspaming ook nog

is niet bekend en dient te worden onderzocht. Dit kan met behulp van gekoppelde 3-
elemenrenberekeningen. De eindresultaten hiervan zijn echter niet te verwachten
waarin de late orde evaluatie dient te worden afgerond. De eerste resultaten van

aan dat de numerieke berekeningen een vergelijkbare toename geven van. de
stabiel boorfront als de hier beschreven analytische methoden.
de naar boven gerichte grondwaterstroming is van invloed op

invloed op de horizontale korrelspamring. Hierdoor zal de
worden. Ook deze invloed zal in de in de vorige paragraaf genoemde studie

is noodzakelijk om deze onzekerheden weg te nemen. In de literatuur ook
mogelijk maken om de bezwijk.vJ.a.kken,zoals beschreven door

voor grond met cohesie. Een uitbreiding van de L526 spreadsheet voor deze
verhogen. Op dit moment loopt een dergelijk onderzoek in eerder

commissie

De maxim~ toelaatbare boorfrontdmk bleek bij de boring van de 2de Heinenoordtmmel aanzienlijk
hoger tekijnnen zijn dan de .~ van water plus grond bovenop detw:mel Ook
geldt echter·da;t er geen getoetste rekenmQdellen ~. kan worden gekwantificeerd hoeveel
hoger de ~le· druk kan zijn . .A.nalysevan de metingen geeft aan d.atmogelijk ook mer
grondwaterstroming van invloed is op het resultaat.
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en proeven statische4

5 stabiliteit boorfront, PtedictieBOIDvan cluster
1996.

6 boclffr()ntSU\b1Wte:it. Experimentele predictie VlO Meetgebied
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Bijlage 1
REKENMETHODE STABILITEIT BOORFRONT

WATEROVERSPANNINGEN

Hoewel erin heta!gemeen spraakgebruik altijd gerefereerd wordt aan het rekenmodel van Jaaeseez,
wanneer het gaat om eenanaiyt:isçh rekenmodel op basis van bezwijkvlakken figuur 1), is voor de
besebrijvingvan het. rekenmodel gebruik gemaakt [1].
dit m.pportis .vanwege dehekendheid toch de naam van beide
l"~kenmodellenzijngeheel vergelijkbaar.

lis



freatische
eDER

op C meter boven de de verticale korrelspanning op het vlak

Hierin

over de tunnel
van de waterstand

het natte soortelijk gewicht

r

c de cohesie

waarbij:

r = O.SDI (1 + tauJ])

In de hier beschreven rekenmethoden wordt het evenwicht van de prisma ABCDEF berekend.
De wrijving langs het tunnelfront (het vlak ABCD) wordt daarbij verwaarloosd.

)

[m]
[kN/m3]

[kN/m3]

[m]

H
[kPa]

De wrijvingskracht op de driehoeken ADE en BCF wordt berekend volgens de Duitse Norm (DIN,
1986). Uitgangspunt is daarbij dat de verticale spanning lineair toeneemt met de diepte de totale
verticale spanning een combinatie is van de bovenbelasting e; en het eigengewicht De
gemiddelde wrijvingspanning is dan te verkrijgen door integratie en luidt:

de gemiddelde schuifsp<:mIlingop de driehoeken ADE en
de veihgheidscoëfficiënt

[kPa]

De zo volgens de Duitse norm beschreven oo<)ms:tre<len De.verticale spanning zou
lager kwm.en zijn. In de in deze bijlage beschreven rekenmethode wordt dit echter opgelost door À

voor lager te dan voor de silo da2trb()VfjJ!1.

is áangenomendatderichting 'van deze gemiddelde spanning gelij:kisaan de richting
ofBF.
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sine
:::::

cos IJ + tane sm IJ

Evenzo geldt voor horizontaal evenwicht:

+

of:

:::::F; (sin IJ -tan e cos IJ) - cos IJ



Ieeeren kracht (Ft) en de boorfrontdruk worden berekend.
effectieve spanningen.

Hiermee
Hoewel

ging er

onl>eken<!le.Wanneer
meestal

deze hoek zal

de

zal mogelijk ook de korrelspanning op de driehoekenADEen BCF béÏ1l:vloooen.
is echter onduidelijk en hangt af van de elastische eigenschappen vah· de grond. Bij

is deze invloed niet meegenomen.

Het om. een evenwichtsbeschouwing op te stellen. waarin de invloed ·van·.grondWater-
is gebracht. Daarom is de volgende procedure gevolgd:

miJlllJ1Jlafeboorfrontdmk zonder wateroverspanmng wordt met een zekere factor
Met deze druk wordt berekend ofhet prisma stabiel is. Zo niet dan wordt de berekening

kracht op de bovenkant nnhet prisma
27 [3]is doör vergelijking van een analytische oplossing voor een vergelijkbaar

een numerieke oplossing voor de werkelijk te ve~J:1ten$9n:lipg
het horizontale verhang direct voor het boorfront beschreven kan wordena1s:

waarbij:
i het horizontale

ooêfficJientathankelijk
destraal (is
de overdruk aan het boorfront
de soortelijke massa van het water
de versnelling van de ~ht

H
H
[m]

[kPa]
[kg/m"]

[mls2
]

R
8P

IJ
g
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Op grond van dit gegeven wordt verondersteld dat het verticale verhang aan de bovenkant van het
prisma geschreven kan worden als:

. l1P
1 :;:::;--._-
v pgC D

met:

H
[m]
[m]

Invullen van de voorlaatste formule in de laatste en integreren over x van 0 tot de voorkant van de
prisma op D/tanf3 voor het bcorfrom leidt tot de totale kracht Fvw :

wordt in mindering gebracht
dan nul

de resulterende

deze

formules
rekenen die

vervangen wordt door (Fv •.Fvw).
in

wOlden bepaald door deboorftontdruk met het
bo():rfrlont~Jrertnet1[i~'lÛdllgel'i..Het gaat erom welke kracht op de prisma wordt overrge1braA"ht.
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F . D'J. 0,5D
t PfJlh tanp

in is het horizontale verhang en wordt met de eerder gegeven formule uitgerekend.

Deze Ft kan worden vergeleken met de Ft die volgt uit de beschouwing over het horizontale
evenwicbt.Delen van deze beide getallen geeft deveillgheidtegen afschuiving. Omdat het hier gaat
om een evaluatie en niet om een ontwerp is gezocht naareeuveiligheid 1

Een evelwele de die ingedrongen in het boomont heeft geen
van

is beperkt als de dikte van de ingedrongen s.luny beperkt Deze wordt
uitl~er,eke:nd. Daarbij wordt er vanuit gegaan. dat in één omwenteling elke positie van het front

wordt afgeschraapt. De gemiddelde penetratiediepte is dan gegeven door:

met:

n

depenetratiediepte
de doorlatendheid vanhet zandpakket
de porositeit van het ongestoorde zandpakket
de tijdsuur tussen twee mes passages

[m]
[mis]

H
[sj

.Xp

k

wordt dan gegevel1 door:

Aps=

met:

r~a]
[-]

berekenin,gen is gebleken dat de 10-3 mis)
nog slechts enkele centimeters is en dat de drukval over de slurry bij deze zeer grote doorlatendheid
nog kleiner is dan 20% van de totale drukval. In praktische gevallen is de drukval over de slurry
kleiner dan 5%, zodat genoemde benaderingen toelaatbaar zijn.
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Figuur 7.1:

Figuur 7..2:

Metingen en postdicties boorfrontdrukken buis 1.
Plot 49020 nx.i 00 1.

Metingen en postdicties boorfrontdrukken buis 2.
Plot 49020 ux.i 002.



GRF/TEK 001-002



Eerste Orde Evaluatie KI00
BT-Á Beorfrontstabilitelt

CO-384780/19
september 1999



Eerste Orde Evaluatie KiOO
ST-A BoorfrontstabiUteit

definitief

september 1999

COlt
GD: CO-384780119

Opgesteld in opdracht van:
CDR/COB

Postbus 420
2800 AK GOUDA

AFDELING FUNDERINGSTECHNIEK EN ONDERGRONDSE WERKEN
Projectleider: ir. BezniJen

Projectbegeleider : ir, Hergarden I ir. P.P.T. Ligems

3500
0821

Rek.nr.



COllform de predicties wocdt dan ook een

voor het boorfront neemt dan



P.P. T. Uljens

fmal

oonpl~ The TBM infiuen.ces· tb.e poIe water
stabllity. Dnring drilling thîs· infI.uence is ditIerent

the bentonite slurry. According 10 the
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Kennis en ervaring op het gebied van ondergronds bouwen in zachte grond is belangrijk als Nederland
de actual.iteit wil volgen en de (inter-)nationa1e positie van de Nederlandse ontwerpers en bouwers wil
handhaven.
Door een breed forum van partijen uit bedrijfsleven, overheid en kemrisinstituten is :in 1994 het
hnpulsprog:ranl'ma Kemrisinfmst:ructuur Ondergronds Bouwen opgesteld.

Het doel van dit Impulsprogran:nna is te komen tot een dnurzmne versterking van de kenms-
in:frastructu.ur,i)e kem l'3:ndeze kentrisinfrastructuur vos het Centrum Ondergronds Bouwen
(COB), dat onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van ondergronds bouwen initieert en
coördineert. COS maakt gebruik van de welkwijze en i:nfrastrucmur van het Civieltechnisch Centrum
Uitvoering Re$~ch en Regelgeving (CDR) te Gouda. De activiteiten van het COB worden uitgevoerd
~~ ~~~er CUR/COB. Een leerstoel"Ondergronds Bouwen" aan de TU Delft is nauw gelieerd

In eUR/COB participeert een breed scala aan bedrijven, branche"'Ofgauisatics,
wetenscbappelijke instituten en overheden.
Via een bijdnlievan de Interdepartementale Cmnm.issie voor het Economisch Stroctuurbeleid (leES)
in het ~gramma st:inmleert de overheid de totstandkoming van deze kennisinfras.tmctuur.

Het onderzoek: en ontwikkelingswerk van CUR/COB worden verricht in het kader van een omvattend
uitvoeringsprogramma.
Dit uitvoeringsprogramma. kent in eerste instantie vier thema's, te weten "Boren in zachte grondlI,
"Verkennen, voorspellen en monitoren", "Economischetnnnelbouw" en "Construeren, beheren en
onderhouden ".
De thema's: worden ingevuld met uit te ,,"Oeren onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Een belangrijk project binnen het eerste thema is het "Praktijkonderroek Boortwmels" (CUR/COB-
uitvoeringscommissie K 100). De kern van dit project bestaat uit een intensieve monitoring van de
twee Praktijkprojecten Boortu:nnels, de Tweede He:inenoordtunnel en de Botlekspoortu:nnel Door
middel van de= monitoring worden bestaand instrumentarium voor verkenning van de ondergrond en
voorspellingsmodellen voor het gedrag van constructie en grond getoetst.

Voorliggend werkdocument "Eerste Orde Evaluatie Kloo - BT -A Boorfrontstabiliteit" is onder
verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand gekomen en moet gezien worden als
uitvoeringsonderdeel van het predictieplan.



COD:J.lJ.UlSsie,die dit rapport heeft v()(}rbereid, was:

lid

CURJCOB

uit het Supercluster Boorteehnologie van KIOO en de Werkgroep

Projectbureau Boortmmels



COB:KIOO-Wl02
GD: CO-384780119

definitief

INHOUD

SAMENVATTING 1

SUMMARY 3

Hoofdstuk .......... 9
steundruk 9
... .. ...... .. ... ...... .... ... ... .. 10

Hoofdstuk 3 UlTGEVOERDEMETINGEN 13
3.1 Siablliteitboorfront -metingen steundruk -................................................. 13
3.2 Stabiliteitboomont - metingenwaterspanning - 13

............................................... 5
5

.................................................................................... 5
........ 7

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 4 AANPASSING 1ONl'WIKKEUNG NIEUWE MODELLEN 17
4.1 Consequenties. water(over)spanning voor boorfrontstablliteit 17
4.2. Àmlgep<iStelnieuwe rekenmodellen 18
4.2.1 MOdelGeöDelft 18
4.2.2 Model 'lial:1Broere 19
4.3 VOQr~l~rekeningen 20
4.3.1 AnalJtischemodellen GeoDelft I Broere 20
4.3.2 Nlnneri~eberekeningen 22
4.4.. Kritischetwschouwing modell~ 22
4.4.1 Invloedafpleistering .•.................................................................................... 22
4.4.2 Overeeilkomsrenen versdrillen 23
4.5 Voorstel te gebruiken rekemnodellen '" , 23

Hoofdstuk 5 MAXIMAAL TOBLAATBARE BOORFRONTDRUK 25

Hoofdstuk 6
6.1
6.2

........................................ 21
27

Ma:3,dm::tal toe1aa1:hate bOOJrfrOltltdrlLJk '" .

1 33

Hoofdstuk 8 CONCLUSIES &,

37

Bijlage 1 RElKEr~8:TIIOI)E STABILITEIT BOORFRONT MBT WATEROVERSPANNINGEN 1



SAMENVATTING

Dit

B",04: bepaling
B..()8:

B-B:

van het hoorfront

hoorfront

e'W)~Wlltieis dat. deze onderzoeksdoelen gekoppeld zijn, De TBM
van invloed op de stabiliteit. Bijeen stilstaande TBM

de

het boren, bemvloedt de minimaal toelaatbare
wordt voor de bij deze evaluatie

en
worden, Op dit moment is er met name nog onzekerheid over hoe>wanneer de

de boogwerlrlng van de grondlagen boven
worden en het verloop vanher bezwijkfront

1



GD:

2



GD:

following research questfons/objectives:

B..04:
B~08:
B~13:

drilling face
TBM
faee.

by the Wntonlte sbmy. According

is JlO drilling). This

oo:l:1lditi.ons a
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over en inzicht te krijgen
is besloten het praktijkproject

evaluatie

· boortoohnologie (BT)
- geotechniek (GT)
· tmmelconstructie (TC)
· p~enkostprijs.

van de 2'"orde en
gerapporteerd,

Het
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door middel van een evaluatie a:m:wo()rdk;rijgenQP de onderzoeksvragen en -doelen in het
fustmlnentátie- en Meetphm [13];
door middel van een evaluatie beoQrdelenvanmooellen voor ontwerp- en wetenschapsdoel-
einden.

'Boortechnologie' zijn de onderzoeksvragen en-doelen verdeeld intwee
bijiJel,aorende onderz0eks<içelen, t.w.:

Voorde

ontgravingsproces9P de reactiekrachten van op het

van.d.:e•.·..in.v.•.10edvan.•••......•.de slurry..•dt"uk..•........QP.9.e.sta..•..b...iljt .:e.It...·..•....van het boorfront
.. . ."" .. "" .", . ' ,' .. ,,'," '",",','

grondmassü;:fenbo()rvloeÎ§tofiJij.~d TaM
en tangentiele wrijving langs de omtrek van de TBM

van de beinvloeding van het grondwater bij het boorfront

Bepaling van de effectivitett van het boorproces:
Bij dit onderzoeksdoel speelt een aantal facetten een rol, waaronder voortgangssnellieid TBM, rotatie-
snelheid graafwiel, mengselvorming in de mengkamer en effectiviteit pompen en leidingen. Hiertoe
zijn de volgende onderzoeksvragenl-doelengefomruleerd [13]:

B-02 van het ontgravingsproces op de grootte en vervormingsgraad van de productie-

transportB-03
B-05
B-06

Ei1èctivit:eitvan pompen
van snijelementen

aan de

op de metiagea en bell~k.eJlting~;:n
postdjctie worden

Tijdens de predicties is een berekening gemaakt voor de te verwachten minimale boorfrentdruk en een
bereke:nmgvoor de te verwachten wateroversparming. Deze

onderzoek dat ·daama.is
en de Technische Universiteit

wateroverspanning ook een invloed heeft op de stabiliteit van van de
boorfrontstabiliteit dient rekening worden gehouden met het optreden van wateroverspanningen in

6
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analytische berekeningen van de minimale steundmk meteen rekenmodel zoals opgesteld door
Jancseçz [5}. Aangezien het hier ging om predietiesën l1ietOrtIöï'ltWerpberekeniligënis de
spann~ooUCtie.ten.gevolge·.van ••silQ'Wetking in deze·bereketriDgen••wel·rn~gtnomen.· Hoewel

.·ditdoor:J~cscÇZYoor omwerp-\>eteketrlng! niet wordt geadviseerd;
een··~en.tele·.predictie·.voor ..zowel••~e •.als.·ma.xil:nale·.steundruk.•vool: meetveld ..NQOrdin
deg~ëheoo:l:1tJ:.ifUge·vanGeoDeltl[61;
n~eberekenhlgenvanzowelminimälealsmaxin:lalestmndnlk mJ)/v; hetEBM.opfogramma
PLAXIS, waarbij gebtuik··~·is.·.van.een·2D,,;model.·(zie·l15]).

~t~~hettwJerwnCURI(;OB.OQmmissieL52()eenhack-amûysisuitgevoerdnaar de
res~.v~ ••de·gello~ ••c~eptQeVen..Deze.berekeningçn·.zijn·uitgVoetd ..rn.b.v ..·het·EEM-
pr~.DlANA,·.vváätbij··gebmk·g~is.van •.een3D-model.(zie .[10]) ••Bij·.deze·berekeningen
iSlevens-desitl.:latievanpassiefbezwijkenvanhet fmtltbek.ekea Intabel2dwordettderesW.taten van
de verschillende betekeningen samengevat:

9
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de goede overe~~defSXPerimentele predictie en.het Jaaescecz
Bijeen latere centrifugeproefis dit bevestigd, het door Jaacseez ontwikkelde model is

alS~p~~rqver~ge:o.inb.et~sief aanwezig zijn. PLAXIS
te grote waarde voor debezwijkdruk Dit is te verwachten aangezien de toen gebruikte

versie is en hienneegeen 3-dimen.siona1e effecten in rekeninggebracl1t
DIANA levert een.wattela,gewaardèvOQrdeiIl1ÎJ.1i1tla1e1)QQrfr~.Dit isoçk in

VQQr(1estah.itYM-het bo()rf{ont8ev{):o.d~.l)eoo~hi~ iSP}ldit

voor

er in zatld •voor het
bo()r:fi;on1t~;nwateroverspannmgaanwezig zijn,verQOtzaaktdoor:mst:roming_b09rvloeistof tussen
d(~p()riêfl.][ri••~ien(lettld rapport word gemeld dat deze watetoverspan:nitlgyaninvlO«i k:an. zijn op de

boorfront,:m.aardît wordtUiêt;nadergekwantifiçeërd.

liet wate~gsvedoopvolgen.sdepredi~wordt weërgegeveninûguur2, len 2,2,FïgqQr.2.1
geeft.·het~entiddelde·.verloop.op.grotere.afstand.voor··he;t·.hQ()ffront, •.figuur ••2,2.·toont.het ••gemiddelde
verloop·.~·.de ••volgens ..•de.predictie.tê .v~hten ••~t:lS •••~ ••voor ••hçt.boorfrottt •.·I>eze••predictie
is··slecl1ts·geldig.wanneer.er geboordwm-dt·in·za:nd, .Et.:ïs·geen.prediQti(}·voorde.·waleroverspanning
voor het boorfront wanneer in klei wordt geboord.

In het

Het is

of

ter plaatse van
van enkelekPa ·8

waarden gegeven en maximale steundruk, waarhij
t.g.v. het snijdenintekelling gebracht is. Te zien is dat de

de

IS
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af

in

Dit komt
omdat er iJ.iet afieen Stroming en is van de maarerookëen verstopping
optreedt van de poriekanalen door de bentonietdeettj6s.Deze verstopping is alleen empirisch te

14
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bepalen en daarom in dit
bepaald met behulp van proeven.

verloop,

-..
!-1
~
2

""0

122.5
120.0
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is te

zijn
dat het geval zou

zou de piekfrequentie hogermooten te verklaren uit het
op verschillende afstimdenvan de as van de TBM zitten en dus één snijtand

deWSM komt dan de andere en daarom een ovemeersende invloed heeft op de
van het signaal
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meti~5en in zand geldt dus dat tijdens het boren tot ver voor het boornoot wateroverspannin-
wor,detL Dit boorfront.Beschouw de

met de rechthoek daarboven, Figuur 4.1.
de door Jancsecz ontwikkelde rekem::netlilodlev\lordt aangenomen dat de boorfrontdrok direct aan het
boorfront wordt overgebracht op de l~on:eis.Op de een horizontaal gerichte kracht F
uitgeoefend, ook Figuur4.1.Wanneerer echtervoor eenwateroverspatmingwordt
gemeten, zoals ook in Figuur 4.1 is aangegeven, zal de netto kracht op de wig bepaald worden uit het
verschil tussen de druk aan het boomont en de waterspanning aan de andere kant van de Alleen
dit drnkverschillevert een bijdrage aan de korrelspanning. Anderzijds zal de wateroverspamri~ een

17
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opwaartse kracht opleveren op het b1o}{b9y~4ewig>waardoor de belasting van het blok op de
kleiner wordt.

Uit bc"Vi~nstaandeblîjkt,euhet bl6k d~arboven anders wordt
wanneer erwateroverspanningen voor het boorfront zijn. Om te zien hoe dit uitwerkt op de benodigde

4.2

(zie

eel1lvoll!digrekemnodelontwikl<eld om de invloed van de wateroverspamring op
scbiMten. Dit model is geschreven als een spreadsheet· en gaat uit van een

homogeen.materîaaJ. worden in eerste instantie de door Jancsecz
opgesteld voor de verschillende vIa.kken van hetbezwijklichaam

de ingebouwde 'solver' wordt bepaald bij welke: hoek de
van dit gedeelte van bet programma.zijll

Hl 1999 GeoDelft
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De
erboven
hierdoor
de

aan de bovenkant van de driehoek
het verschil in stijghoogte over het blok.

minimale van de steundruk wat
groot, maar blijkt: in de praktijk mee te

boogwerking heeft wel een significante

van

In het progrmm:na wordt de wig verdeeld in 100 partjes en
totale evenwicht van de wig berekend. Hierdoor kan dus
grondsoort~l1. Hierin is het programma dus duidelijk
ontwikkeld~model, dat uitgaatwn gemiddelden.Voor elk
horizontäalVeronderstehl Hetd:ru.k:verschiltussen de voor
door de formule waarmee het potentiaalverloop .in een

x

de aisiand tot het boomont
destijgb.Oogte bijhetboorftont
d~stij~oogteopafstandx
de leldengte, de lengte waarover d.edmKiridè d.oorläten.d.elaág a.fiieemt.

[m]
[m]
[m]
[m]

de doodate1îdheidvan deondoodat~ndeb?venste laag(k'),de
waarin wordt geboord (k) en de dikte van deze beide lagen,:resp ..do en do,

deverticalebe~\)q)aal(1
dewateroversp~ó~2ie V~-g~!ljlij.t'n

modellen GeoJ)eJft I B1'oere
Om de resultaten van beide modellen te vergelijken en daaruit conclusies te kwmen trekken over de
invloed van waterspanningen op de stabiliteit van het boorfront is een voorbeeldsituatie met beide
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vlies

de

kPa.

'wanneer boogwerking in rekening wordt gebracht.
met wareroverspanning, boogwerking en veiligheid één (175 kPa).

21
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bOOgvverlO:ngisdemethodevanGeoDelft (~deboogwerkingberekend
gebruikt Het resultaat van deze methode is,

4.3e .2Nu_meke berekeningen
In het kader van het BTL onderzoek zijn 2.-dimensionalebetekeningennitgevoerd met PLAXlS [2].
In een eerste berekening werd de boorfrontdrok als
tweede berekening werd de boorfrontdrok.
stromings~sterkteberekening uitgevoerd. Omdat
boorfrootliat afuemen, was voor het boorfront een
aa:ngebr~h:t.Ben geheel optimale simulatie bleek niet
grond vOQtlletboorfront strekt zich slechts uit over
brengen~teenbeperkt aantaIelementeR. is
lageredoQt1a.tendhe:id,De gekozen afname van de
d~(l~~ande4°or~D,dh~jd idic:te1lg~olge y~itetjll.(fun.gel\vanbentoniet texe~a.c~is. De
bereketl~~rzijll ~eyoerd v()Qr~Iltun11etvanlOtn~geb()()~djn. ~dn1et een.drkk~diameter
Y~YdjTl~VatlJ,2.Dflzeble~k ..d,us.aehte~ll()gerdlUl indeandere1JerekeIlingenendec~ge
proefYV~9,8isgc:b~.'Uitdeberekenitlg~bleek.qatdetni~elx>orfro~. in4etyveede
~l;}ke~:I1g(lan~~lllij~lloger yvas~jndeeerste: 225 tegen 183~,a.

Tabel 4.2 .. R.espltaten.llereketliugetLllerekendemmlmale boorfrontdfUk
verschillende··rekêttnlethodeu

bij~·iaande stabi~it.

22 GooDelft
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0.8

0.7

0.6
Ê___ 0.5
-Er

0.4

0.3

0.2

4.5
wordt geboord

te bepalen vol.geliS· ontwikkelde rekemnethode. Aangezien.het
hier gaat om postdicties en niet om de bovettl.iggende
grond in alle gevallen in rekening worden gebracht. Ook al. adviseert Jancseea dit niet te doen in

23
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ontw~êt~ire!ljn~f)nl>ijeengeringede~Qiatnçter~verhoudjng;.~ de~~detelam11en
gebmike~.~()Qr·.de.vefschiUend~.gro~en.·bPvenhetboofftoot·.~· ••eI"·.9~1Wk9~.WQ~yan
het.in.de ••=1'.de.~s$ie ..L52Q•.van.h~.COBontwikkelde .•sp~~.~ •.de.bovenbe~·.9P de
prisma.4J3c;PBFmfiguur ••4;1 ..te•.b~31~ Pit.spleadsbe~.isbijna·ge~ ..vemelij~~.~~.·.d~ .•d()or
OeoDeiftQIJ,twikkeldespreadsbeetw~edepl'edi~~j:nuitgev~d[$],
Plaxis levettte hoge waarden voor de mini.l:naai benodigde verscbiidmk. 3-D Plaxis is niet gebruikt,
dus kan geijl uitspraak worden gedaan over de mogelijkheden van dit model.

De· stabiliteit met ·wateroverspanning wordt dan echter berekend:met de door GeoDelftvoorgestelde
uitbreiding om de waterspanning in rekening te brengen. In die gebieden waar hoofdzakelijk door klei
wordt gebOol'd,wordt de oode rekenmethode gehandhaafd en wordt met de door L5200ntwikkelde
spreadsh.eet gerekend.

Omde~~evQOr7$1dte~uitv~~ren,isverond~~lddatdewater~vool' het
boorfrOJit111derdaadbesehteven kanlNürden met de in de prediotie BOID [51aangegeven
rekenm.e, ...~ij.·.dan.·de ..werkelijk ••g~etell.boom~·.als ...mvoorpar~.wQl'<tt •.gebnûkt.
Hiervoor ••Ûlreçdseenp~uitgevoord; •.Hetr~ti~weergeven·mfiguur4.4.waamitblij1ct dat
de besch#j~vandewateïspanningvoorhetbooJitönttijdenshetbol'ellvold9ende~llwk~g is.
Tijd,elïS·~.p1Mts$l.van.de.ringen is.de··wateJ;spàWling.1ag"f .(do()r·.de.~b:~is~ring);·.·Pe ...s~bi1iteit
tijdens het boren is echter maatgevend.

De resultaten van de postdicties zullen besproken wordeninhoof~6vandit

WSM
llIll

afstand(m)
Figu.ur4.4 Vergelijking tussen meting en postdictie;

24
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Reeds bij de beoohrijving van de rekenmodellen is aangegeven dat de berekening van de m.aximaal

toelaatbare boorfront druk sterk afb.angt van het aangenomen bezwijkmechanisme. Wanneer een naar
boven gerichte grondwaterstroming opdrukken kan veroorzaken, is de maximaal toelaatbare
boo:rftontdrak laag: ongeveer gelijk aan de verticale totaalsparming. Wanneer de passieve grondruk
overwonnen moet worden, is de ma.ximaal toelaatbare boorfrontdruk heel erg hoog.

Uit de litetatuur blijkt dat er een aamal rekenmethoden
cilindervormige nrimte berekenen, bijvoorbeeld:

die m.roriroale druk in een bol~ of

het al eerder genoemde mechanisme waarbij opdmk:ken door grondwaterstroming wordt
beschouwd. Dit geeft een absolute ondergrens voor de maximale boorfrontdruk. Deze methode
geen rekening met: de radiale spreiding die zal optreden en zal daarom alleen realistische
uitkomsten geven bij een tunnel met een relatief kleine dekking. Bij een goede afjlleistering is het
onwaarschijnlijk dat dit mechanisme optreedt, Zoals gebleken is uit de gemeten
wateroverspanningen voor het boorftoRt, treedt een dergelijke goede afpleistering niet op tijdens
het boren, maar alleen bij het plaatsen van de ringen.
bezwijken doordat de bovenliggende grondlagen worden opgedrukt zonder grondwaterstrom:ilm.
Hiervoor zijn verschillende berekeningsmethoden in de literatuur beschreven (12]. De berekende
bezwijkdruk hangt af van de verhouding tussen het oppervlak dat wordt opgelicht en de diepte, de
aangenomen vorm. van bezwijken, het type grond (cohesief of niet cohesief) en de mechanische
eigensdlappen daarvan. Voor een tunnel met een dekking/diameter verhouding van 1 leidt de
meest pessimistische benadering (de benadering die leidt tot de kleinste waarde van de :maximaal
toelaatbare boorfrontdruk) tot maximaal toelaatbare boorfrontdrnk die gelijk is aan de
waterspanning plus 2 maal de korrelspanning.
berekening van het moment wanneer plastische vervorming optreedt bij een cilindervormige
expansie, zonder dat bezwijken naar het oppervlak hoeft op te treden. Dit blijkt het geval te zijn bij
een druk die ook ongeveer de waterspanning plus twee maal de kotrelspanning is. Gebruik
makend van deze methode wordt echter een eneIvormige plastische zone gevonden rondom het
boomont. Er is dan theoretisch nog geen reden waarom het front echt passief zou
cilinder~ Dit leidt tot drukken die gelijk zijn aan
plus 6 tot (afuankelijk van wrijvingshoek en B-modulus);
puur passiefbezwijken, de centrifuge en doorgerekend door Leca en Dormieux

Dit leidt tot zeer hoge waarden voor de toelaatbare druk.

Conduder~d .Kan.worden opgemerkt dat er aantal. rekenmodellen is echter geen van alle
het problOOmcompleet beschrijven en onderling zeer 'Verschillende resultaten geven.

25
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De van de maximale boorfro~it;~1:lt2ich ook niet erg voor een numerieke aanpak. Het
is dat er een scheur ontstaat en .àit laat zich in Eindige Elementen berekeningen slecht

In het volgende hoofdstuk (Paragmaf 6.2) zal de gemeten druk worden vergeleken met de berekende
drukken;

26
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rss
192
212
291

264
233
161

AL
De positie van de verschillendeg(ond1agenisuitdeze~~n()pg~rneten.

die zijn gebruikt bij de verschillende berekeningen zijn overgenomen uit het
[14].

als de postdicties zijn uitgevoerdJ;netbehW,p~hetbmn~llCl.JRJCOa"'Coll11lli:$sie
waarbij uitgegaan wordt van de modellen van Jancsecz en Prater.

verschill.eJ!lde lagen kunnen worden aangebracht, rekent de ~readsheet of met granlil.aU'
gebruikt dan de methode Jaaesecz, of met cchesief materiaal en gebruikt dan de methode
bij veel pr(~lematis(:homdat in de doersaede bij die ring zowel gr13w:uJlair

materi.aaI voorkens; Daarom voor alle situaties 2 berekeningen ge~ één met de
en met de methode Prater. Als de berekening voor materJiaal. de laagste

voor de boorfrontdrnk kan deze waarde worden aangehouden voor de minimaal
de methode conservatief is. Wanneer de methode

~~e boorfrontdruk oplevert, dan kan dit resultaat eveneens worden gebfl.likt als de
laagste Wanneer sommige lagen uit klei bestaan, lijkt. een granlil.aU'ebenadering niet
geldig. Echter, daar de totaalspanning in de grond voor tunnel alleen maar afneemt (zeals berekend

28
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wordt met de formule van Termghi), is het een veilige benadering door met granulair materiaal te
rekenen.

De berekende
waarde in deze evaluatie. Deze waarde is door de gelijk te stellen aan
~ toelaatbare boorfrontdruk. Van de in Hoofdstuk 5 genoemde modellen is dit dus het model
dat de laagste maximaal toelaatbare boorfrontdruk voorspelt.
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Tabel 6.3

tijd na begin 28~8~9700:00:00 (uren)

28 augustus
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te

wordt het drnkverloop tijdens de blow-out getoond in Figuur

500ái'D.e450
!I)

: 400
c::
~ 350
~
~ 300
2
"E 250oo
~ 200
$
~ 150
(I)
0) 100

50

o
11rOOO

_ ••••••••• _ •••• " __ ,, •••••• ,, ._ ••• _ ••••••• _ ••• __ ••••_........ 9""''' •.•_ ••'' __ •• __ ••.•• _···_· ._" "'••••• <1""'''

11,500 12,000 12,500 13,000
tijd na begin 28-08•.9700:00:00 (s)

13,500

Detail verloop boordruk op tunnelas rondom blow oot.

voor de blQwoot de druk in de mengkamer weer allangzaatn aan het dalen
de druk worden weerstaan door de afpleisterlaag die zich heeft gevormd in de tijd

Wanneer wordt gestart (volgens overlevering
wordt de afple:isterlaag door het mes verwijderd, zodat er

een het grondmassief o:ntstaat. Hierdoor aemea de korrelspamringen juist
onvoldoende om de blow-out te weerstaan. De latere

drnkpieken kunnen ontstaan. door :instorten van (een gedlee11te het boorfront.

Uit de ftgtll"enblijkt dat het analyseren van een gebeu.r:teuis als een blow-out op basis van gemiddelde
dnlld<:errtot verkeerde conclusies kan leiden. De druk was in de paar :m.imrtenvoorde blow-out veel
hoger dan de waterspanning plus de verticale korrelspannmg. De boomontdmk was op het moment
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vertiçalekprrel$panning ..Er is dan dus
v<:rvo~van.~srond(Àedebesçhrijvingaan

Hoe deze invloed in

Uit deze gegevens moet derhalve worden geconcludeerd dat de gebruikte druk zo hoog is dat het niet
noodzakelijk is een zwakke piek in de grond aan te nemen om de blow-out te verklaren.
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.Hoofdstuk 8
.CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

de

Op duidelijke onzekerheden aan te wijzen, t.W.

in de huidige rekenmodellen is aangenomen dat ondanks de
in de grond voor het boorfront, de vorm van het boorfront nauwelijks
invloed van wateroverspanning is in centrifugeonderzoek de vorm van. het

en dit blijkt in grote lijnen (overigens niet in detail) overeen te
model van Jan.csecz gebruikte vorm. Of dit met wateroverspaming ook nog

is niet bekend en dient te worden onderzocht. Dit kan met behulp van gekoppelde 3-
elemenrenberekeningen. De eindresultaten hiervan zijn echter niet te verwachten
waarin de late orde evaluatie dient te worden afgerond. De eerste resultaten van

aan dat de numerieke berekeningen een vergelijkbare toename geven van. de
stabiel boorfront als de hier beschreven analytische methoden.
de naar boven gerichte grondwaterstroming is van invloed op

invloed op de horizontale korrelspamring. Hierdoor zal de
worden. Ook deze invloed zal in de in de vorige paragraaf genoemde studie

is noodzakelijk om deze onzekerheden weg te nemen. In de literatuur ook
mogelijk maken om de bezwijk.vJ.a.kken,zoals beschreven door

voor grond met cohesie. Een uitbreiding van de L526 spreadsheet voor deze
verhogen. Op dit moment loopt een dergelijk onderzoek in eerder

commissie

De maxim~ toelaatbare boorfrontdmk bleek bij de boring van de 2de Heinenoordtmmel aanzienlijk
hoger tekijnnen zijn dan de .~ van water plus grond bovenop detw:mel Ook
geldt echter·da;t er geen getoetste rekenmQdellen ~. kan worden gekwantificeerd hoeveel
hoger de ~le· druk kan zijn . .A.nalysevan de metingen geeft aan d.atmogelijk ook mer
grondwaterstroming van invloed is op het resultaat.
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1996.
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1, C08: KIOo-W-023,februari 1996

38



BIJLAGEN'

L520



Bijlage 1
REKENMETHODE STABILITEIT BOORFRONT

WATEROVERSPANNINGEN

Hoewel erin heta!gemeen spraakgebruik altijd gerefereerd wordt aan het rekenmodel van Jaaeseez,
wanneer het gaat om eenanaiyt:isçh rekenmodel op basis van bezwijkvlakken figuur 1), is voor de
besebrijvingvan het. rekenmodel gebruik gemaakt [1].
dit m.pportis .vanwege dehekendheid toch de naam van beide
l"~kenmodellenzijngeheel vergelijkbaar.

lis



freatische
eDER

op C meter boven de de verticale korrelspanning op het vlak

Hierin

over de tunnel
van de waterstand

het natte soortelijk gewicht

r

c de cohesie

waarbij:

r = O.SDI (1 + tauJ])

In de hier beschreven rekenmethoden wordt het evenwicht van de prisma ABCDEF berekend.
De wrijving langs het tunnelfront (het vlak ABCD) wordt daarbij verwaarloosd.

)

[m]
[kN/m3]

[kN/m3]

[m]

H
[kPa]

De wrijvingskracht op de driehoeken ADE en BCF wordt berekend volgens de Duitse Norm (DIN,
1986). Uitgangspunt is daarbij dat de verticale spanning lineair toeneemt met de diepte de totale
verticale spanning een combinatie is van de bovenbelasting e; en het eigengewicht De
gemiddelde wrijvingspanning is dan te verkrijgen door integratie en luidt:

de gemiddelde schuifsp<:mIlingop de driehoeken ADE en
de veihgheidscoëfficiënt

[kPa]

De zo volgens de Duitse norm beschreven oo<)ms:tre<len De.verticale spanning zou
lager kwm.en zijn. In de in deze bijlage beschreven rekenmethode wordt dit echter opgelost door À

voor lager te dan voor de silo da2trb()VfjJ!1.

is áangenomendatderichting 'van deze gemiddelde spanning gelij:kisaan de richting
ofBF.

1-2



sine
:::::

cos IJ + tane sm IJ

Evenzo geldt voor horizontaal evenwicht:

+

of:

:::::F; (sin IJ -tan e cos IJ) - cos IJ



Ieeeren kracht (Ft) en de boorfrontdruk worden berekend.
effectieve spanningen.

Hiermee
Hoewel

ging er

onl>eken<!le.Wanneer
meestal

deze hoek zal

de

zal mogelijk ook de korrelspanning op de driehoekenADEen BCF béÏ1l:vloooen.
is echter onduidelijk en hangt af van de elastische eigenschappen vah· de grond. Bij

is deze invloed niet meegenomen.

Het om. een evenwichtsbeschouwing op te stellen. waarin de invloed ·van·.grondWater-
is gebracht. Daarom is de volgende procedure gevolgd:

miJlllJ1Jlafeboorfrontdmk zonder wateroverspanmng wordt met een zekere factor
Met deze druk wordt berekend ofhet prisma stabiel is. Zo niet dan wordt de berekening

kracht op de bovenkant nnhet prisma
27 [3]is doör vergelijking van een analytische oplossing voor een vergelijkbaar

een numerieke oplossing voor de werkelijk te ve~J:1ten$9n:lipg
het horizontale verhang direct voor het boorfront beschreven kan wordena1s:

waarbij:
i het horizontale

ooêfficJientathankelijk
destraal (is
de overdruk aan het boorfront
de soortelijke massa van het water
de versnelling van de ~ht

H
H
[m]

[kPa]
[kg/m"]

[mls2
]

R
8P

IJ
g
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Op grond van dit gegeven wordt verondersteld dat het verticale verhang aan de bovenkant van het
prisma geschreven kan worden als:

. l1P
1 :;:::;--._-
v pgC D

met:

H
[m]
[m]

Invullen van de voorlaatste formule in de laatste en integreren over x van 0 tot de voorkant van de
prisma op D/tanf3 voor het bcorfrom leidt tot de totale kracht Fvw :

wordt in mindering gebracht
dan nul

de resulterende

deze

formules
rekenen die

vervangen wordt door (Fv •.Fvw).
in

wOlden bepaald door deboorftontdruk met het
bo():rfrlont~Jrertnet1[i~'lÛdllgel'i..Het gaat erom welke kracht op de prisma wordt overrge1braA"ht.
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F . D'J. 0,5D
t PfJlh tanp

in is het horizontale verhang en wordt met de eerder gegeven formule uitgerekend.

Deze Ft kan worden vergeleken met de Ft die volgt uit de beschouwing over het horizontale
evenwicbt.Delen van deze beide getallen geeft deveillgheidtegen afschuiving. Omdat het hier gaat
om een evaluatie en niet om een ontwerp is gezocht naareeuveiligheid 1

Een evelwele de die ingedrongen in het boomont heeft geen
van

is beperkt als de dikte van de ingedrongen s.luny beperkt Deze wordt
uitl~er,eke:nd. Daarbij wordt er vanuit gegaan. dat in één omwenteling elke positie van het front

wordt afgeschraapt. De gemiddelde penetratiediepte is dan gegeven door:

met:

n

depenetratiediepte
de doorlatendheid vanhet zandpakket
de porositeit van het ongestoorde zandpakket
de tijdsuur tussen twee mes passages

[m]
[mis]

H
[sj

.Xp

k

wordt dan gegevel1 door:

Aps=

met:

r~a]
[-]

berekenin,gen is gebleken dat de 10-3 mis)
nog slechts enkele centimeters is en dat de drukval over de slurry bij deze zeer grote doorlatendheid
nog kleiner is dan 20% van de totale drukval. In praktische gevallen is de drukval over de slurry
kleiner dan 5%, zodat genoemde benaderingen toelaatbaar zijn.
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Figuur 7.1:

Figuur 7..2:

Metingen en postdicties boorfrontdrukken buis 1.
Plot 49020 nx.i 00 1.

Metingen en postdicties boorfrontdrukken buis 2.
Plot 49020 ux.i 002.
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Samenvatting rapport:
In het kader van de Ie orde evaluatie van de metingen die verricht zijn bij de aanleg van de eerste geboorde tunnel in
Nederland, de Tweede heinenoordtunnel, wordt in onderliggend rapport een overzicht gegeven van de uitgevoerde
metingen voor het onderdeel 'Geotechniek'. Het onderliggend rapport bestaat uit 2 delen. In het eerste gedeelte worden
de uitgangspunten/onderzoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast wordt een inventarisatie gegeven van de
beschikbare gegevens. Op basis van eerder uitgebrachte rapportages in het kader van de 2e en 3e orde evaluatie wordt
een kwalitatieve vergelijking gemaakt tussen de resultaten van de metingen en de predicties.

Om een inzicht te krijgen in de gevolgen van de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel op de spanningen en defonna-
ties in de ondergrond zijn voorafgaande aan het project predicties uitgevoerd. Hierbij is zowel gebruik gemaakt van: de
empirische formule conform Peck, de analytische formule conform Sagasera en eindige elementenberekeningen met
Plaxis (2D) en DIANA (2D/3D). In deze rapportage wordt niet ingegaan op de resultaten van laatstgenoemde
berekeningen, Deze worden afzonderlijk behandeld in een document van TEClFugro. In het tweede gedeelte van de
rapportage wordt een kritische beschouwing van beide empirische/analytische methoden gegeven. Op basis hiervan
wordt gesteld dat de voorspellende waarde van deze modellen sterk afhankelijk is van de benodigde invoerparameters.
Onzekerheid met betrekking tot de bepaling van deze parameters vooraf, maakt dat de waarde van de modellen in de
praktijk beperkt blijft. Vergelijking van de predicties met de metingen bevestigt dit beeld. Getracht is op basis van de
metingen te komen tot een relatie voor de veel gebruikt Peck-parameter i.

Verder is getracht de invloed van de verschillende aandelen van het boorproces te relateren aan de gemeten
verplaatsingen aan het maaiveld en in de ondergrond. Hierbij wordt geconcludeerd dat de belangrijkste zakkingen
onstaan tijdens en direct na passage van de tunnelboonnachine. De tijdsafhankelijke effecten spelen met name ter
plaatse van Meetveld Noord geen rol van betekenins. Ter plaatse van Meetveld Zuid zijn wel tijdsafhankelijke effecten
te onderscheiden,. Door het aanwezig zijn van de kanteldijk, de aangebrachte ophoging van het Meetveld is het moeilijk
duidelijk te maken of deze effecten een direct gevolg zijn van het boorproces en zo ja in welke mate. Tot slot is
aandacht besteed aan het groutproces bij het vullen van de zgn. staartspleet. Op basis van een vergelijking tussen
groutdruk en geinjecteerd volume kan geconludeerd worden dat de het sturen van het groutproces op volume weinig
zegt over de injectiedruk. Deze laatste parameter is belangrijk als invoerpararneter bij de tot op heden ontwikkelde
modellen om 00. zakkingen aan het maaiveld te voorspellen.
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VOORWOORD

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

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

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

Voorliggend werkdocument "Eerste Orde Evaluatie Kl00 - Beschouwing boor-/volumeverlies en
deformaties (analytisch) GT -A" is onder verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand
gekomen en moet gezien worden als uitvoeringsonderdeel van het predictieplan. Het rapport vormt
een uitbreiding / vervolg op het eerder uitgebrachte rapport in het kader van de eerste orde evaluatie,
onder dezelfde titel met kenmerk CO-384780/18 d.d. april 1999.
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Hoofdstuk 1
INLEIDING

1.1 Projectomschrijving
Om meer kennis over en inzicht te krijgen in het boren van tunnels onder typisch Nederlandse slappe
bodemcondities, is besloten het praktijkproject Tweede Heinenoordtunnel uit te voeren. Het onderzoek,
dat aan dit project is verbonden, wordt begeleid door CURlCOB-uitvoeringscommissie KlOO
'Praktijkonderzoek Boortunnels'.

Bij de aanleg ende exploitatie van de tunnel is een groot aantal metingen en experimenten uitgevoerd.
De metingen en experimenten zijn beschreven in het 'Instrumentatie- en Meetplan' [1]. Voorafgaand
aan de metingen is een groot aantal predicties uitgevoerd. De resultaten van deze predicties zijn
samengevat in het 'Predictierapport Tweede Heinenoordtunnel' [2]. Bij de evaluatie worden de
resultaten van de metingen en experimenten vergeleken met de resultaten van de predicties. Voor de
evaluatie zijn de onderzoeksdoelen verdeeld in een aantal hoofdgroepen:

boortechnologie (BT)
geotechniek (GT)
tunnelconstructie (TC)
planning en kostprijs.

De evaluaties worden op verschillende momenten en niveaus uitgevoerd:

1e orde: totale evaluatie voor het Evaluatierapport;
2e orde: tussen-evaluatie voor een goede afstelling en eventuele bijstelling van het instrumentarium

voorafgaande aan een volgende passage van een meetveld;
3e orde: snelle evaluatie voor noodprocedures en calamiteiten.

Dit deel van voorliggend rapport bevat deel I van de rapportage ten behoeve van de 1e orde evaluatie
voor de hoofdgroep 'Geotechniek', onderdeel GT -A. In dit eerste gedeelte van het rapport worden de
uitgangspuntenlonder-zoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast wordt een inventarisatie
gegeven van de beschikbare gegevens.

In het tweede gedeelte van het rapport zal ingegaan worden op de empirische en analytische methoden
die gebruikt zijn bij het uitvoeren van de predicties t.a. v. deformaties voor de genoemde hoofdgroep
'Geotechniek'. Allereerst zal een kritische beschouwing gegeven worden van de gebruikte
empirische/analytische modellen ten behoeve van toekomstige predicties. Verder zal in gegaan worden
op de eventuele mogelijk tot 'fasering' van de optredende deformaties naar verschillende aspecten /
facetten van het boorproces. Tot slot zal in het tweede deel met name aandacht besteed worden aan de
invloed van het groutproces op de deformaties.Dit deel van voorliggend rapport bevat deel I van de
rapportage ten behoeve van de Ie orde evaluatie voor de hoofdgroep 'Geotechniek', onderdeel GT -A.
In het rapport worden de uitgangspuntenlonder-zoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast
wordt een inventarisatie gegeven van de beschikbare gegevens. Ook zal een kritische beschouwing
gegeven worden van de gebruikte empirische/analytische modellen ten behoeve van toekomstige
predicties.

© 1'999 GeoDelft 1
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De resultaten van de 2e orde en 3e orde evaluatie voor de hoofdgroep 'Geotechniek' zijn in een eerder
stadium gerapporteerd [8], [9], [10] en [11].

1.2 Doel van de evaluatie

Het doel van de evaluatie staat in de inleiding van het Evaluatieplan van het CaB omschreven [12].
Het doel van de evaluatie is tweeledig en kan als volgt worden samengevat:

door middel van een evaluatie antwoord krijgen op de onderzoeksvragen en -doelen in het
Instrumentatie- en Meetplan [1];
door middel van een evaluatie beoordelen van modellen voor ontwerp- en wetenschapsdoel-
einden.

Voor de hoofdgroep 'Geotechniek' zijn de onderzoeksvragen en -doelen verdeeld in twee evaluatie-
clusters met bijbehorende onderzoeksdoelen, t.w.:

Deformaties en spanningen:
Uitgangspunt voor dit onderzoeksdoel is het gedrag van de ondergrond en waterspanningen in de
omgeving als gevolg van het gehele boorproces. Belangrijke aspecten die hierbij meegenomen worden
zijn de deformaties en spanningen in de omgeving, ondersteuning van het boorfront, staarteffecten,
lekkage en grondwaterpotentiaal bij zowel het naderen, passeren als het gepasseerd zijn van het schild.
Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen/-doelen geformuleerd [1]:

G-05 Vaststellen invloed grondwaterpotentiaal op deformaties tijdens het boorproces
G-06 Vaststellen van de invloed van stagnatie op de grondwaterdrukken
G-07 Bepalen van het gedrag van grondwaterllucht tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet
G-08 Opsporen van deformaties tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet
V -02 Detectie van wijzigingen in de bodemstructuur
V-09 Vaststellen van de deformaties in de omgeving
V-lO Bepalen van de invloed van de ondersteuning van het boorfront
V-ll Bepalen van de invloed van het staarteffect
V-I2 Vaststellen van de spanningen in de omgeving
V -18 Vaststellen van de deformaties door lekkage
V-21 Vaststellen van de relatie tussen de verticale ovalisering en het verticaal evenwicht

Grondparameters :
Uitgangspunt voor dit onderzoeksdoel is de het beschrijven van de grondtoestand en het bepalen van
aanvullende gegevens over de ondergrond betreffende belastingen, sterkte- en vervormingseigenschap-
pen. Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen/-doelen geformuleerd [1]:

G-OI Vastleggen van de grondtoestand
G-02 Vastleggen van aanvullende gegevens over de grond
V -13 Bepalen van de invloed van het boren op een paalfundering in de omgeving
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Hoofdstuk 2
UITGANGSPUNTEN / RANDVOORWAARDEN

2.1 Rapportages KIOO
Bij het opstellen/uitvoeren van de Ie orde evaluatie, hoofdgroep 'Geotechniek' wordt gebruik gemaakt
van de volgende relevante KlOO-documeneten:

instrumentatie- en meetplan - Praktijkonderzoek Boortunnels, rapport KlOO-Ol, CUR/COB Gouda,
maart 1995 [1]
predictierapport Tweede Heinenoordtunnel, rapport KlOO-04, CUR/COB Gouda [2]
instrumentatie Meetgebied Noord, 2e Heinenoordtunne1, rapportnummer COB: KlOO-W-051,
rapportnummer GD: CO-3691601288, januari 1997 [3]
instrumentatie Meetgebied Zuid, 2e Heinenoordtunnel, rapportnummer COB: KlOO-W-062,
rapportnummer GD: CO-369160/441, mei 1997 [4]
meetrapport Meetgebied Zuid, 2e Heinenoordtunnel, rapportnummer COB: KlOO-W-070,
rapportnummer GD: CO-369160/524, december 1997 [5]
meetrapport 'Passage oostelijke buis, Meetgebied Zuid, 2e Heinenoordtunnel', rapportnummer
COB: KlOO-W-083, rapportnummer GD: CO-369160/606, juni 1998 [6]
meetrapport 'Passage oostelijke buis, Meetgebied Noord, 2e Heinenoordtunnel', rapportnummer
COB: KlOO-W-089, rapportnummer GD: CO-369160/633,juni 1998 [7]
evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Noord (1 e passage)', rapport-
nummer COB: KlOO-W-059, rapportnummer GD: CO-371820129, oktober 1997 [8]
evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Zuid (1 e passage)', rapport-
nummer COB: KlOO-W-071, rapportnummer GD: CO-371820/57, juni 1998 [9]
evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Noord (2e passage)', rapport-
nummer COB: KlOO-W-085, rapportnummer GD: CO-371820170, november 1998 [10]
evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Zuid (2e passage)', rapport-
nummer COB: KlOO-W-090, rapportnummer GD: CO-371820175, november 1998 [11].

2.2 Uitgevoerde predicties - geotechniek -

Om een inzicht te krijgen in de gevolgen van de aan1eg van de Tweede Heinenoordtunnel op de
spanningen en deformaties in de ondergrond zijn voorafgaande aan het project predicties uitgevoerd.
Hierbij is zowel gebruik gemaakt van:

empirische formule conform Peck;
analytische formule conform Sagaseta;
eindige elementenberekeningen met Plaxis (2D) en DIANA (3D).

Zoals eerder vermeld wordt in deze rapportage niet ingegaan op de resultaten van laatstgenoemde
berekeningen.

De eerstgenoemde emprische/analytische methoden geven predicties van de te verwachten
maaivelddeformaties in verticale en horizontale (dwars- )richting.
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2.3 Uitgevoerde metingen . geotechniek.

Bij de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel is ter plaatse van Meetgebied Noord en Zuid een groot
aantal geotechnische metingen verricht. In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de
uitgevoerde metingen (zie ook bijlagen Al tlm A3).

Tabel 2.1

inclinometers

extensometers 6

inclinometers 4

waterspanningsmeter 3

SMS 4

waterspanningsmeter 1

drukopnemer 1

peilbuis 1

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

Meting· .....

maai velddeformatie (verticaal)

maaivelddeformatie (horizontaal)

verticale deformatie ondergrond

horizontale deformatie ondergrond

waterspanning (BTL)

grond- en waterdruk

getijde

luchtdruk

stijghoogte

maaivelddeformatie (verticaal)

inclinometers

~<.::-< - . '.: ' ..

'M:êt~1ig' .

maaivelddeformatie (horizontaal)

verticale deformatie ondergrond extensometers 5

horizontale deformatie ondergrond inclinometers 4

waterspanning (BTL) waterspanningsmeter 3

2.4 Tekenafspraken en definities

Assenstelseis en coördinaten
De positie van de instrumentatie en de TBM zijn vastgelegd in pseudo RD-coördinaten en de hoogte
ten opzichte van NAP. Voor het presenteren van de meetresultaten en het vergelijken van de
meetwaarden met de predicties is ter plaatse van Meetgebied Noord en Meetgebied Zuid voor iedere
passage van de TBM een lokaal assenstelsel gedefinieerd. De lokale x' -as valt telkens samen met de
boorrichting. De lokale y'-as is de verticale as en de lokale z' -as staat in horizontale richting loodrecht
op de tunnelas. De oorsprong van dit assenstelsel bevindt zich telkens op NAP 0 m

De locatie van de gebruikte lokale assenstelseis is aangegeven in bijlagen Al t/m A3 voor de
verschillende Meetgebieden. Alle verplaatsingen en spanningen, die bij de Ie orde evaluatie worden
gepresenteerd, zijn weergegeven ten opzichte van dit lokale assenstelsel:
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Wx (horizontale) verplaatsing in x' -richting ofwel longitudinale verplaatsing

wy (verticale) verplaatsing in y'-richting ofwel verticale verplaatsing
Wz (horizontale) verplaatsing in z' -richting ofwel transversale verplaatsing
Oxx normaalspanning in x' -richting
Oyy normaalspanning in y' -richting
Ozz normaalspanning in z' -richting,

Om een relatie te kunnen leggen met de uitgevoerde predicties, worden veel meetresultaten
gepresenteerd als functie van de afstand tot het boorfront. Hiermee wordt de afstand bedoeld van het
meetinstrument tot het (bewegende) boorfront, geprojecteerd op de lokale x' -as. In de verschillende

rapportages wordt deze afstand ook wel aangeduid met Sx', Als het boorfront zich bijvoorbeeld precies
onder meetraai C (Meetgebied Noord) bevindt, dan geldt voor elke zakbaak in raai C (Meetgebied
Noord) op dat tijdstip dat Ax' =0.

Tijd
In een aantal grafieken worden meetresultaten uitgezet tegen de tijd. Meestal wordt hierbij 'dag van het
jaar' gebruikt. Voor de Ie passage (Noord/Zuid) geldt dat met dit getal het begin (0:00 uur) van de
bewuste dag van 1997 bedoeld wordt. Dit betekent dat 1 januari 19970:00 samenvalt met 'dag I'. 'Dag
1,25' betekent dan 1 januari 19976:00 uur ('S morgens). Voor de 2e passage (Noord/Zuid) geldt dat met
dit getal het begin (0:00 uur) van de bewuste dag van 1998 bedoeld wordt. Dit betekent dat 1 januari
19980:00 samenvalt met 'dag I'. 'Dag 1,25' betekent dan 1 januari 19986:00 uur ('S morgens).

Bodemgesteldheid
Ter plaatse van Meetgebied Noord worden de in tabel 3.2 gegeven grondlagen aangetroffen. In de tabel
zijn de gemiddelde diepteliggingen en volumieke gewichten van deze grondlagen geven. De
grondwaterstand bevindt zich ongeveer op NAP.

Tabel 2.3 Grondlagen en volumieke gewichten voor Meetgebied Noord

toplaag maaiveld 16,5 17,2 0,55

3 -1,50 16,5 19,5 0,47

2 -5,75 16,0 19,0 0,47

18 -10,00 20,5 0,45

32 -17,25 20,5 0,5

38A -20,75 20,0 0,55

38F -25,00 21,0 0,55

38A -26,50 20,0 0,55

Ter plaatse van Meetgebied Zuid zijn de in tabel 2.4 gegeven grondlagen aangetroffen. De
grondwaterstand bevindt zich ongeveer op NAP.
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Tabel 2.4 Grondlagen en volumieke gewichten voor Meetgebied Zuid

ophoging zand +2,0 18,0 20,0 0,46

toplaag siltige klei +1,0 16,6 18,0 0,55

3 zand -3,25 17,0 20,0 0,47

4 veen -4,5 13,0 0,6

16 klei -7,25 17,0 0,6

18A kleiig zand -10,5 20,5 0,45

31 siltige klei -14,0 18,0 0,55

32 zand -14,75 20,5 0,55

38A klei -21,5 20,0 0,55

38E zand -24,5 20,5 0,55
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Hoofdstuk 3
SPECIFICA TIE I REALISATIE ONDERZOEKSDOELEN

Voor het realiseren van de onderzoeksdoelen zullen de meetresultaten in de komende rapportage op
verschillende wijzen grafisch gepresenteerd en vergeleken worden met de predicties. In het
onderstaande wordt per relevant onderzoeksdoel beschreven welke meetdata hiervoor worden gebruikt
en op welk wijze deze worden gepresenteerd.

Deformaties en spanningen:
G-OS Vaststellen invloed grondwaterpotentiaal op deformaties tijdens het boorproces
Dit onderzoeksdoel bevat twee componenten: de invloed van consolidatie op het ontstaan van
deformaties en de invloed van waterover- en onderspanningen op de deformaties aan het boorfront
door wijziging van de sterkte van de grond.

De invloed van consolidatie kan vrijwel alleen worden geëvalueerd door de verandering van de
spanningen en deformaties te monitoren in een fase, waarin geen wijzigingen van de grondcondities
door het tunnelboorproces optreden. Dit betekent dat gebruik moet worden gemaakt van de metingen
op enige afstand achter de TBM.

Voor de tweede component wordt een relatie gelegd tussen het verloop van de waterspanningen en de
verticale en horizontale gronddeformaties.

G-06 Vaststellen van de invloed van stagnatie op de grondwaterdrukken
Voor de realisatie van dit onderzoeksdoel wordt een relatie gelegd tussen de gemeten waterspanningen
ter plaatse van de 'Stress Monitoring Stations', de waterspanningsopnemers in het boortracé en de
voortgang van het boorproces.

G-07 Bepalen gedrag grondwaterllucht tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet
Dit onderzoeksdoel kan alleen worden gerealiseerd door tijdens een 'spiegeldaling' metingen uit te
voeren. Omdat onder of in de directe nabijheid van de Meetgebieden geen 'spiegeldaling' heeft
plaatsgevonden, zijn dergelijke metingen niet uitgevoerd. Realisatie van dit onderzoeksdoel is daarom
na de 2e passage van Meetgebied Noord en Zuid niet mogelijk.

G-OS Opsporen van deformaties tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet
Omdat onder of in de directe nabijheid van de Meetgebieden geen 'spiegeldaling' heeft plaatsgevonden,
is ook de realisatie van dit onderzoeksdoel niet mogelijk.

V -02 Detectie van wijzigingen in de bodemstructuur
.Het onderzoeksdoel kan alleen op indirecte wijze worden gerealiseerd. De verticale en horizontale
grondverplaatsingen geven een indruk van de mate van verstoring van de grond. Deze verstoring doet
zich voor in het traject van juist vóór de TBM tot achter de staartspleet. In dit traject zullen de
deformaties als functie van de afstand tot het boorfront worden weergegeven.

V -09 Vaststellen van de deformaties in de omgeving
Voor de realisatie van dit onderzoeksdoel zullen de volgende resultaten worden beoordeeld:
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- de horizontale en verticale rnaaivelddeformaties direct boven de tunnelas als functie van de afstand
tot het boorfront

- de horizontale en verticale grondverplaatsing op verschillende niveaus boven de tunnelas en direct
naast de tunnelas als functie van de afstand tot het boorfront

- de horizontale en verticale grondverplaatsingen op de gemeten diepten bij S verschillende afstanden
van het meetpunt tot het boorfront: 1D vóór, ter hoogte van en 1D, 2D en 4D achter het boorfront

- de horizontale en verticale rnaaivelddeformaties als functie van de afstand tot het boorfront.

V-I0 Bepalen van de invloed van de ondersteuning van het boorfront
Dit onderzoeksdoel kan worden gerealiseerd met behulp van de figuren, die voor onderzoeksdoel V -09
worden gemaakt en relaties met de toegepaste steundrukken.

V-11 Bepalen van de invloed van het staartetTect
Dit onderzoeksdoel kan worden gerealiseerd met behulp van de figuren, die voor onderzoeksdoel V -09
worden gemaakt en relaties met het volume van de geïnjecteerde grout.

V-12 Vaststellen van de spanningen in de omgeving
Voor dit onderzoeksdoel wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de 'Stress Monitoring Stations'
en de waterspanningsopnemers in het boortracé. De gemeten gronddrukken en de gronddrukken
verminderd met de waterspanningen worden uitgezet tegen de afstand tot het boorfront. Hierbij zal een
relatie worden gelegd met de steundrukken, de groutdrukken en de drukken bij de meetring tegen de
tunnel wand.

V-IS Vaststellen van de deformaties door lekkage
Dit onderzoeksdoel kan worden gerealiseerd indien zich een significante lekkage optreedt en
bodemdeformaties nabij deze lekkage worden gemeten. Deze situatie heeft zich niet voorgedaan. Dit
onderzoeksdoel kan daarom niet worden gerealiseerd.

V-21 Vaststellen van de relatie tussen de verticale ovalisering en het verticaal evenwicht
Aan de hand van vervormingsmetingen van de tunnelconstructie zal moeten worden nagegaan in
hoeverre verticaal ovaliseren optreedt. Deze metingen zijn niet beschikbaar.

Grondparameters:
G-Ol Vastleggen van de grondtoestand
Dit onderzoeksdoel is gerealiseerd door middel van het aanvullend grondonderzoek.

G-02 Vastleggen van aanvullende gegevens over de grond
Ook dit onderzoeksdoel is gerealiseerd door middel van het aanvullend grondonderzoek.

V-13 Bepalen van de invloed van het boren op een paalfundering in de omgeving
In het Meetgebied Noord en Zuid bevinden zich geen paalfunderingen. Deze onderzoeksvraag zal
daarom niet binnen dit project worden geanalyseerd.
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Hoofdstuk 4
VERGELIJKING METINGEN I PREDICTIES

In relatie tot de eerder geformuleerde onderzoeksdoelen is, in kwalitatieve termen, een vergelijking
gemaakt tussen de uitgevoerde metingen en de predicties. Hierbij is gebruik gemaakt van de resultaten
van de 2e en 3e orde evaluaties voor de passages van beide Meetgebieden [8], [9], [10] en [11].

Voor een grafische weergave van de meetresultaten wordt verwezen naar deze eerder genoemde
rapportages

Voor de onderzoeksdoelen die niet gerealiseerd konden worden (zie HF3) is vanzelfsprekend het
maken van een vergelijking niet mogelijk. Deze worden daarom in dit hoofdstuk niet verder behandeld.
Het betreft hier de onderzoeksdoelen G-07, G-08,V-18 en V-21. Hetzelfde geldt voor de onderzoeks-
doelen voor het evaluatiecluster 'Grondparameters " d.i.onderzoeksdoelen G-O1, G-02 en V-13. Voor
dit cluster zijn immers geen predicties uitgevoerd.

G-OS Vaststellen invloed grondwaterpotentiaal op deformaties tijdens het boorposes
Tijdens de 2e en 3e orde evaluatie is voor dit onderzoekdoel enkel de relatie tussen de gemeten
waterspanningen en de verticale en horizontale gronddeformaties bekeken. Hierbij is vastgesteld dat de
invloed van een variërende grondwaterpotentiaal op de optredende gronddeformaties verwaarloosbaar
is.

Om een uitspraak te doen over de invloed van consolidatie zullen de resultaten van de metingen die na
het opstellen van het evaluatierapport voor de tweede passage van Meetgebied Noord nader bekeken
dienen te worden. Dit zal gebeuren in het vervolg van de 1e orde evaluatie. Met name ter plaatse van
Meetgebied Zuid lijken tijdafhankelijke aspecten een rol te spelen, aangezien de verplaatsingen aan het
maaiveld zich, i.t.t. Meetgebied Noord, niet stabiliseren op grotere afstand achter de TBM.

G-06 Vaststellen van de invloed van stagnatie op de grondwaterdrukken
Uit de metingen blijkt dat de spanningen voor het boorfront tijdens stilstand in fase lopen met de
getijdemetingen in de Oude Maas. Hieruit wordt dan ook geconcludeerd dat de gronddrukken (d.i.
korrel- en waterspanningen) tijdens stagnatie van het boorproces niet worden beïnvloed.

V-02 Detectie van wijzigingen in de bodemstructuur
Uit de metingen blijkt dat de verstoring van de ondergrond tot een afstand van 5 à 10 meter voor het
front beperkt blijven. De gemeten zakkingen over dit traject bedragen enkele mm's. Op grotere afstand
van het boorfront vallen de gemeten verplaatsingen binnen de nauwkeurigheid van de gebruikte
instrumenten en worden dan ook als 'ruis' beschouwd. Boven het schild blijken de verplaatsingen
relatief snel toe te nemen, wat er op duidt dat er sprake is van een verstoring van de ondergrond.

Aan de hand van de uitgevoerde predicties met het empirische model van Peck is het niet mogelijk
verplaatsingen voor het front te bepalen (zie ook deel II). Aan de hand van de empirische formulering
van Sagaseta is dit wel mogelijk. Dit zal gedaan worden in het vervolg van de 1e orde evaluatie.

© 1999 GeoDelft 9



COB: KlOO-W-105-A
GD: CO-384780/41

definitief augustus / september 1999

De breedte waarover verplaatsingen van het maaiveld zijn waargenomen blijkt door de predicties met
Sagaseta veelal overschat te worden. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de helling van de troggen
bij de predicties wordt onderschat. De predicties met behulp van Peck (i=5 en i=lO) blijken de vorm
van de trog redelijk te benaderen. De maximale waarde van de optredende zakking blijkt bij deze
predicties echter overschat te worden. Dit wordt veroorzaakt door de te grote waarde die is
aangenomen voor het optredende volumeverlies Vs (zie deel II).

V -09 Vaststellen van de deformaties in de omgeving
Aan de hand van de metingen blijken ter plaatse van Meetgebied Noord de verticale deformaties aan
het maaiveld boven de tunnelas en direct naast de tunnel hoger uit te vallen dan voorspeld. Op groter
afstand geven de predicties (m.n. de predicties met Sagaseta) echter grotere waarden. Dit kan verklaard
worden door het feit dat in de berekeningen het werkelijke volumeverlies aan het maaiveld en de
breddte van de trog wordt overschat. Ter plaatse van Meetgebied Zuid zijn bij de eerste passage
maaiveldrijzingen geconstateerd. Deze zijn niet voorzien in de predicties. Bij de tweede passage
blijken de gemeten zakkingen aan het maaiveld boven de tunnelas en direct naast de tunnel onderschat
te worden bij de predicties.

De longitudinale verplaatsingen kunnen niet vergeleken worden met predicties, aangezien deze niet
zijn uitgevoerd voorafgaand aan de passages van de Meetgebieden. De longitudinale verplaatsingen
aan het maaiveld blijken het grootst te zijn en richten zich naar de TBM. In de diepte neemt de grootte
van deze verplaatsingen af en wisselt van teken, d.i. de grond wordt a.h.w. vóór de TBM uitgedrukt.

De gemeten transversale verplaatsingen aan het maaiveld zijn bij de verschillende passages van de
Meetgebieden in de richting van de tunnelas en blijven beperkt tot enkele mm's. Naar de diepte blijkt
de richting van de transversale verplaatsingen om te draaien, waardoor de grond van de tunnel af
beweegt (d.w.z. opspanning van de grond), dit in tegenstelling tot de resultaten van de predicties. Deze
laten over de gehele diepte een transversale verplaatsing in de richting van de tunnel zien (d.w.z.
ontspanning van de grond). Enkel bij de eerste passage van Meetgebied Noord blijken de horizontale
verplaatsingen op grotere diepte naast de tunnel zich wel degelijk naar de tunnel toe te richten.

Direct boven de tunnelas ontstaan, in tegenstelling tot de predicties, wel transversale verplaatsingen.
Deze zijn waarschijnlijk te wijten aan bv. een asymmetrie in bodemopbouw en het sturen van de TBM.

V-IO Bepalen van de invloed van de ondersteuning van het boorfront
Uit de metingen aan het boorproces blijkt dat de steundruk bij de beide passages van de Meetgebieden
ongeveer gelijk is aan de horizontale grondspanning. De steundruk is daardoor hoger dan voor de
stabiliteit noodzakelijk is. Verwacht mag worden dat dan ook weinig tot geen zakkingen door
fronteffecten zullen ontstaan, hetgeen door experimentele en numerieke predicties bevestigd is.

Ook aan de hand van de diverse uitgevoerde metingen kan geconstateerd worden dat de verticale
grondverplaatsingen aan het maaiveld en in de diepte vóór het boorfront beperkt blijven tot enkele
millimeters. Op grotere diepte boven en naast de tunnel zijn vóór het boorfront kleine horizontale

verplaatsingen in positieve x'-richting (d. w.z. van het front at) ontstaan. Dit wijst op een relatief kleine
invloed van de ondersteuning van het boorfront op de verticale grondverplaatsingen.
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In het vervolg van de Ie orde evaluatie zal nader ingegaan worden op de oorzaak van de verplaatsingen
die optreden voor het front. Hierbij zal getracht worden het aandeel van de fronteffecten te
kwantificeren, om op deze manier al dan niet het belang van een goede regeling van de te hanteren
steundruk, met het oog op optredende vervormingen vóór het front, aan te geven.

V-11 Bepalen van de invloed van het staarteffect
Bij de eerste passage van Meetgebied Noord lijkt een verband tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout
in de staartspleet en de gemeten deformaties éénduidig aanwezig, maar bij de tweede passage van
hetzelfde Meetgebied blijkt de hoeveelheid geïnjecteerd grout nagenoeg constant over het gehele
gebied, terwijl er wel zakkingvariaties worden gemeten. Net als ter plaatse van Meetgebied Zuid lijken
de gehanteerde groutdrukken hier een rol van betekenis te spelen. In het vervolg van de 1e orde
evaluatie zal hieraan verder aandacht besteed worden.

V-12 Vaststellen van de spanningen in de omgeving
Ter plaatse van zowel Meetgebied Noord als Meetgebied Zuid blijkt dat de waterspanningen aan de
voorzijde van het front toenemen bij het naderen van de TBM. Vanaf een afstand van circa 30 m voor
het front worden spanningstoenamen gemeten. Deze toename van de waterspanning blijkt te
verdwijnen na stilstand van de TBM. Enkel ter plaatse van WSM3 onder Meetgebied Zuid blijkt de
waterspanning na stilstand niet terug te lopen naar oorspronkelijk niveau. Dit is de enige WSM die in
de klei geplaatst is.

Aan de hand van de resultaten van de SMS-metingen ter plaatse van Meetgebied Noord blijkt dat de
totaalspannningen beduidend lager kunnen zijn dan de gemeten waterspanningen. Dit zou impliceren
dat de effectieve spanningen in de ondergrond negatief zouden moeten zijn, hetgeen fysisch
onmogelijk is. De absolute meetwaarden van de SMS-metingen zijn daarom twijfelachtig, zodat een
vergelijking met de uitgevoerde predicties weinig zinvol wordt geacht. Het vergelijken van de
spanningsveranderingen in kwalitatieve zin is daarentegen wel mogelijk.

De metingen laten een toename van de normaalspanningen zien bij het naderen en passeren van het
front. De gemeten spanningen stabiliseren zich weer op een afstand van circa 20 m achter het front.

Opvallend is dat bij de EEM-predicties met Plaxis nauwelijks een verandering in de normaalspanning
in transversale richting optreedt als gevolg van het passeren van de TBM. De metingen laten echter een
toename van deze spanningen zien. Dit verschil wordt veroorzaakt door een verkeerde modellering van
het boorproces bij de predicties, waarbij het staartverlies naast de tunnel wordt overschat. Verder is de
voorspelde toename van de verticale spanningen na passage beduidend groter dan de gemeten waarde.
Er zijn geen spanningspredicties gerapporteerd in longitudinale richting.

Ter plaatse van Meetgebied Zuid zijn geen normaalspanningen in de ondergrond gemeten. Ook zijn
hier geen predicties gerapporteerd.
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Hoofdstuk 1
INLEIDING

Om meer kennis over en inzicht te krijgen in het boren van tunnels onder typisch Nederlandse slappe
bodemcondities, is besloten het praktijkproject Tweede Heinenoordtunnel uit te voeren. Het onderzoek,
dat aan dit project is verbonden, wordt begeleid door CURlCOB-uitvoeringscommissie KlOO
'Praktijkonderzoek Boortunnels'.

Dit deel van voorliggend rapport bevat deel IJ van de rapportage ten behoeve van de Ie orde evaluatie
voor de hoofdgroep 'Geotechniek', onderdeel GT -A. In het eerste gedeelte van het rapport worden de
uitgangspunten/onderzoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast wordt een inventarisatie
gegeven van de beschikbare gegevens en de resultaten van de metingen.

In het voorliggende tweede gedeelte van het rapport wordt ingegaan op de empirische en analytische
methoden die gebruikt zijn bij het uitvoeren van de predicties t.a.v. deformaties voor de genoemde
hoofdgroep 'Geotechniek'. Allereerst zal een kritische beschouwing gegeven worden van de gebruikte
empirische/analytische modellen ten behoeve van toekomstige predicties. Verder zal in gegaan worden
op de eventuele mogelijk tot 'fasering' van de optredende deformaties naar verschillende aspecten /
facetten van het boorproces. Tot slot zal in het tweede deel met name aandacht besteed worden aan de
invloed van het groutproces op de deformaties.

Naast predicties met behulp van analytische methoden en formules zijn voorafgaand aan de uitvoering
van de Tweede Heinenoordtunnel eindige elementenberekeningen uitgevoerd. De resultaten van deze
berekeningen, alsmede een kritische beschouwing van de gehanteerde modellen, zullen in een
afzonderlijk document opgesteld door TEClFugro behandeld worden.

De resultaten van de 2e orde en 3e orde evaluatie voor de hoofdgroep 'Geotechniek'. zijn in een eerder
stadium gerapporteerd [1], [2], [3] en [4].
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Hoofdstuk 2
KRITISCHE BESCHOUWING PREDICTIES

• analytisch-

In de ontwerpfase van de Tweede Heinenoordtunnel zijn predicties uitgevoerd met behulp van
empirsiche en analytische modellen om een inzicht te verkrijgen in de te verwachten verplaatsingen
aan het maaiveld.

2.1 Empirische formulering conform Peck
De vorm van de zakkingcurve in dwarsrichting wordt vaak beschreven met behulp van de formule van
Peck [5]. Deze gaat uit van een Gaussische verdeling van de zakkingen langs een lijn dwars op de aan
te leggen tunnel. De zakking (enkel ten gevolge van boor- of volumeverlies) kan worden gedefinieerd
als:

x2

w(x) = wmaxe - 2i
2

Vsw =--
max i.J21C

x

verticale verplaatsing
verticale verplaatsing boven tunnel-as
horizontale afstand tot tunnel-as (transversaal)
horizontale afstand van de tunnel-as tot het buigpunt van de zakkingcurve
volume van de zakkingcurve per strekkende meter tunnel

[m]

[m]

[m]

[m]

[m3/m]

met w

De waarde van Vs wordt gelijk gesteld aan het totale boor verlies en is een maat voor de optredende
'oversnijding' aan het boorfront t.o. v. de uiteindelijke diameter van de tunnel.

Bij het uitvoeren van predicties met behulp van de methode van Peck is het bepalen van de juiste
invoerparameters het grootste probleem. Met name de juiste schatting van het optredende
volumeverlies Vs aan het maaiveld vooraf is in de praktijk moeilijk. Daarnaast is de bepaling van de
waarde voor de parameter i onzeker.

De breedte en vorm van de zakkingcurve is afhankelijk van de diepteligging en diameter van de aan te
leggen tunnel en van de aanwezige grondsoort boven deze tunnel. Uit diverse metingen in het
buitenland is gebleken dat bij de aanleg van tunnels in een niet-cohesieve, zandige ondergrond, de
zakkingcurve relatief smal en steil is ten opzichte van de curve die optreedt bij de aanleg in cohesieve
grondsoorten, zoals klei en/of veen. Als praktische maat voor de totale breedte van de zakkingcurve
aan het maaiveld wordt meestal een waarde van 4-5i aangehouden. De bepaling van de juiste i-waarde
kan geschieden volgens een aantal verschillende theorieën. De meeste van de bekende theorieën zijn
echter beperkt geldig, waarbij met name de gelaagdheid van de ondergrond slechts beperkt in rekening
gebracht kan worden. Voor de specifiek Nederlandse omstandigheden waren tot voor de aanleg van de
Tweede Heinenoordtunnel nog geen meetdata uit de praktijk aanwezig die kunnen functioneren als
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onderbouwing voor de keuze van de juiste waarde. In § 3.3 zal op basis van de uitgevoerde metingen
onderzocht worden of een relatie voor de bepaling van de juiste i-waarde is vast te stellen.

Door Peck is in eerste instantie de volgende relatie voorgesteld ter bepaling van de juiste i-waarde:

lineaire formulering conform Peck [5]: i= 0,2 (D + Zo)

waarbij D gelijk is aan de diameter van de tunnel en Zo de diepteligging van de tunnel-as beneden het
maaiveld weergeeft.

Afhankelijk van de aanwezige grondslag om en boven de aan te leggen tunnel, kan gebruik gemaakt
worden van de volgende formules ter bepaling van i:

cohesieve materialen (klei/veen):
niet-eohesieve materialen (zand):

i= 0,43 Zo + 1,1
i= 0,28 Zo - 0,10

waarbij Zo de diepteligging van de tunnel-as beneden het maaiveld weergeeft.

Voor gelaagde grondprofielen wordt geadviseerd om gebruik te maken van de volgende formules ter
bepaling van i:

tunnel in klei/veen, met daarboven zand:
tunnel in zand, met daarboven klei/veen:

i= 0,43 ZA + 0,28 ZB +1,1
i= 0,28 ZA + 0,43 ZB - 0,1

waarbij ZA de diepte van de tunnel-as beneden de overgang zand/klei weergeeft en ZB de diepte van
deze overgang beneden het maaiveld (= de dikte van de bovenste, afdekkende laag).

2.2 Analytische formulering conform Sagaseta
Door Sagaseta [8] is voor de bepaling van maaiveldzakkingen ten gevolge van de aanleg van tunnels
een analytische methode ontwikkeld. Deze methode gaat uit van de beschrijving van de tunnel als een
uitsparing in een elastische halfruimte.

Door Sagaseta worden de verplaatsingen aan het maaiveld beschreven door onderstaande
vergelijkingen:
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x

verplaatsing in x, y of z-richting (zie figuur 2.1)
diepteligging van de tunnel-as beneden maaiveld
horizontale afstand tot tunnel-as (transversaal)
horizontale afstand tot boorfront (longitudinaal)
verticale afstand tot tunnel-as
volume van de zakkingcurve per strekkende meter tunnel

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m3/m]

met Wi

h

y
z
Vs

Jo- .--- /'

/ ,----J"'---- --
/' ---.-'"

~_-- Tunnelface

(O.O.h)

z

Figuur 2.1 Definitie assenstelsel conform Sagaseta [2]

Voor relatief grote afstand achter het boorfront kunnen de verplaatsingen aan het maaiveld beschreven
worden met:

Vs x
w =-----

x 1! x2 +h2

Met behulp van bovenstaande formules kan de zettingstrog aan het maaiveld bepaald worden. De
verticale verplaatsingen blijken een trog te vormen met een buigpunt op een afstand t.o.v. de tunnel-as
gelijk aan x = h/..J3. De maximale horizontale verplaatsing (transversaal) aan het maaiveld wordt
gevonden op een afstand t.o.v. de tunnel-as gelijk aan x = h (zie figuur 2.2).
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Maximum

xJh

1·5 2·0

Figuur 2.2 Horizontale en verticale verplaatsingen aan het maaiveld [8]

Naast bovenstaande methode heeft Sagaseta recent eveneens een methode ontwikkeld waarbij niet
enkel sprake is van een alzijdige contractie, maar daarnaast eveneens vervormingen door ovalisatie en
translatie van de tunneldoorsnede meegenomen worden. Deze methode is uitgebreid beschreven in [9]
en maakt gebruik van een extra aantal invoerparameters.

2.3 Kritische beschouwing
Bij een vergelijking van de predicties met de metingen kan ten aanzien van de beschreven analytische
methoden het volgende opgemerkt worden:

de optredende verplaatsingen aan het maaiveld zijn op voorhand niet te voorspellen met behulp
van de analytische methoden. Ter plaatse van de Meetgebieden blijken de maximale verticale
verplaatsingen aan het maaiveld boven de tunnelas bij de uitgevoerde predicties met Peck in de
meeste gevallen afte wijken van de gemeten waarden (zie ook §3.1. en 3.2). Veelal wordt de
zakking (mn. boven de tunnel) overschat. Hieruit blijkt dat de onzekerheid bij de bepaling van de
waarde voor Vs groot is.
bij toepassing van de methode van Peck speelt naast de onzekerheid bij de bepaling van de waarde
van Vs verder de bepaling van de waarde voor i een rol. Deze waarde is in sterke mate bepalend
voor de vorm van de zakkingtrog. Aan de hand van metingen kan een relatie voor deze parameter
bepaald worden (zie ook §3.3). Aangezien er tot voor kort uit de Nederlandse praktijk nog
onvoldoende metingen bekend zijn, is dit nog niet goed mogelijk.
ook de predicties conform Sagaseta laten ter plaatse van de Meetgebieden sterke afwijkingen met
de gemeten waarden zien. Opvallend is dat de helling van de zakkingtrog in vergelijking met de
werkelijk optredende helling in de meeste gevallen onderschat wordt. De maximale waarde van de
zakking boven de tunnelas wordt in de meeste gevallen overschat.
bij de eerste passage van Meetgebied Zuid zijn rijzingen van het maaiveld waargenomen. Deze
rijzingen kunnen met behulp van de analytische methoden niet beschreven worden.
met behulp van deze methoden is het doen van een uitspraak over te verwachten spanningen en
spanningsveranderingen niet mogelijk.
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de vorm van de zakkingcurve aan het maaiveld zal uitgaande van de analytische methoden onder
alle omstandigheden symmetrisch zijn t.o. v. de tunnel-as. In werkelijkheid is dit niet het geval.
Zoals uit de metingen blijkt, leidt een aantal factoren, waaronder waarschijnlijk de lokale
bodemomstandigheden, sturen van de TBM, tot een enigszins asymmetrische zakkingcurve.

Aan de hand van bovenstaande bevindingen kan gesteld worden dat de voorspellende waarde van de
analytische methoden conform Peck en Sagaseta beperkt is. Onzekerheid met betrekking tot de
invoerparameters is hieraan debet.

De grootte van het volume van de zakkingcurve Vs is in de praktijk geen goed bruikbare
predictieparameter aangezien deze direct wordt beïnvloed door de grootte van het optredende
boorverlies ter plaatse van de tunnel. Deze is sterk afhankelijk van de zorgvuldigheid bij de uitvoering
en kan dan ook tevoren moeilijk voorspeld worden. Voor de specifiek Nederlandse omstandigheden
zijn nog te weinig meetdata beschikbaar om te komen tot een relatie voor de Peck-parameter i. In de
toekomst kan getracht worden een soortgelijke relatie als gegeven in §2.1 te formuleren op basis van
meetdata bij Nederlandse boortunnelprojecten. Opgemerkt wordt dat door de sterke vereenvoudiging
van de werkelijkheid, waarop de analytische methoden gebaseerd zijn, de uitkomsten van de
analytische methoden echter beperkt blijven tot een afschatting van de te verwachten verplaatsingen
aan het maaiveld en het analyseren van gemeten zakkingen.
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Hoofdstuk 3
CALIBRA TIE OPTREDENDE VERPLAATSINGEN

Ondanks de kanttekeningen die in voorgaand hoofdstuk geplaatst zijn bij de toepassingen van zowel
empirische als analytische modellen, is in het kader van de verschillende evaluaties een poging gedaan
tot het kalibreren van de gemeten verplaatsingen.

3.1 Calibratie verplaatsingen in dwarsrichting
Door gebruik te maken van de formule van Peck (zie §2.1) is tijdens de derde en tweede evaluatie een
'fit' gemaakt door de meetpunten. De resultaten van deze 'fits' benaderen de vorm van de gemeten
zakkingstroggen in dwarsrichting. Met name ter plaatse van en op enige afstand uit de as van de tunnel
blijven de verschillen tussen de 'fits' en de metingen gering.

Naast de calibratie van de metingen door de formule van Peck kan eveneens gebruik gemaakt worden
van de formule van Sagaseta (zie §2.2). Bij deze methode kan enkel de waarde van het volumeverlies
Vs gevarieerd worden, zodat het verkrijgen van een goed 'fit' niet goed mogelijk is gebleken. Op grote

afstand achter het boorfront (y ~ 00) reduceert deze tot:

Vs hw =----
z 11: x2 +h2

Een overzicht van de verschillende 'fits' wordt gegeven in bijlage I. Te zien is dat de kalibraties met
behulp van Sagaseta niet leiden tot een behoorlijke 'fit' van de meetgegevens. Met name de
beschrijving van de ondergrond als zijnde een elastische halfruimte lijkt hieraan ten grondslag te
liggen. Verder gaat Sagaseta uit van een alzijdige contractie van de tunneldoorsnede, hetgeen niet reëel
is.

Met behulp van de formule van Peck is in de meeste gevallen wel eenredelijke 'fit' met de metingen te
realiseren. De mate waarin de invoerparameters vooraf op een goede manier bepaald/geschat kunnen
worden blijft echter onzeker. Hierop zal in §3.3 verder ingegaan worden.

Noord I
raai C
raai F
raai A
raai C
raai F
raai G
raai 0
raai Q
raai 0
raai Q

Noord II

Zuid I

Zuid II

0,76
0,55
0,21
0,22
0,38
0,44
0,13

2,5
2,1

0,65
0,67
1,05

1,30
0,45

0,40
0,25

5,4

5,5
1,45

0,90

Tabel 3.1 Invoer parameters empirische / analytische modellen op basis van metingen
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3.2 Calibratie verplaatsingen in langsrichting
Calibratie van de verticale verplaatsingen in langsrichting is enkel gebeurd aan de hand van de
formules van Sagaseta (zie §2.2). Ook nu kan slechts de waarde voor Vs gevarieerd worden. Ter
hoogte van de as van de tunnel (x = 0) reduceert de formule voor Sagaseta voor de verticale
verplaatsingen Wz tot :

Een overzicht van de verschillende 'fits' is gegeven in bijlage Il In deze bijlagen is te zien dat de
verschillen aanzienlijk blijven.

Aangezien binnen de formules van Sagaseta de waarde voor het volumeverlies Vs de enige variabele is
waarmee het maken van een 'fit' gerealiseerd kan worden 1

, is het maken van een 'fit' veelal beperkt
gebleven tot calibratie van maximale zakkingen. De initiële zakkingen wijken dan ook aanzienlijk af
van hetgeen gemeten is.

Opvallend zijn wederom de relatief grote waarden voor Vs waarmee gerekend dient te worden. Qua
orde grootte komen de waarden overeen met hetgeen bepaald is in §3.1 (vgl. MV42 en MV50 met
bijlage I). Indien 'gefit' wordt op initiële zakkingen blijkt de waarde voor het volumeverlies Vs

aanzienlijk lager te liggen.

De vorm van de gemeten langstroggen wijkt aanzienlijk af van de door Sagaseta voorspelde troggen.
Niet alleen de initiële zakkingen, maar vooral de snelheid waarmee de uiteindelijke zakkingen optreden
wijken aanzienlijk af. Door Sagaseta wordt een geleidelijker toename van de zakkingen voorspeld.

3.3 Aanpassing formule van Peck en relatie Peck-parameter i
Uit het voorgaande is gebleken dat de met behulp van de methode van Peck relatief de beste 'fits' voor
de verticale verplaatsingen aan het maaiveld in dwarsrichting te verkrijgen zijn. Wanneer de metingen
kritisch beschouwd worden blijkt dat loodrecht op de boorrichting asymmetrische troggen ontstaan.
Deze asymmetrie kan veroorzaakt worden door 00. lokale bodemomstandigheden, stuurcorrecties en
bochten (oversnijding) en eventuele asymmetrie in het groutproces bij het vullen van de staartspleet.

Aangezien binnen de huidige formulering van Peck geen mogelijkheden bestaan om asymmetrische
troggen te voorspellen, wordt door het Projectbureau Boortunnels PBBT de volgende aanpassing van
de formule van Peck voorgesteld [6]:

J de overige variabelen, d. i. diepteligging h en afstand tot front y, zijn vastliggende variabelen, bepaald door de geometrie.
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x
Vs

verticale verplaatsing
horizontale afstand tot tunnel-as (transversaal)
volume van de zakkingcurve per strekkende meter tunnel
horizontale afstand van de tunnel-as tot het buigpunt van de zakkingcurve
coëfficiënten

[m]

[m]

[m3/m]

[m]

[-]

met w(x)

a,j3

De coëfficiënt a geeft de horizontale verschuiving van het punt waarop de maximale verticale
verplaatsing optreedt weer. Door middel van de coëfficiënt j3 wordt de fictieve maximale verticale

verplaatsing op de gegeven afstand a uit de as van de tunnel verrekent als percentage van de maximale
verticale verplaatsing boven de as.

In tegenstelling tot hetgeen gesteld wordt in [6] leidt aanpassing van de formule van Peck niet tot een
beter bruikbare analytisch/empirische formule voor het voorspellen van verticale verplaatsingen aan
het maaiveld. De extra invoerparameters a en j3 zijn op voorhand niet bekend en leiden dus tot een
extra onzekerheid vooraf, naast de onzekerheid bij de bepaling van de juiste waarden voor Vs en i (zie
ook HF2). De toegevoegde waarde van bovenstaande aangepaste formule blijkt dus beperkt tot
postdicties.

Hetzelfde geldt voor de §2.2 genoemde methode van Sagaseta [9]. Middels deze methode is het
mogelijk om een goede postdictie te maken van de gemeten verplaatsingen. De voorspellende waarde
blijft echter beperkt gezien het feit dat de onzekerheid met betrekking tot de bepaling vooraf van de
extra parameters a en p te groot is. Mede hierdoor is verder geen aandacht besteed aan de calibratie
van deze parameters op basis van de uitgevoerde metingen.

In §2.1 is een aantal veel gebruikte relaties voor de bepaling van de juiste i-waarde gegeven. Voor de
specifiek Nederlandse omstandigheden waren tot voor de aan1eg van de Tweede Heinenoordtunnel nog
geen meetdata beschikbaar welke als onderbouwing van een soortgelijke relatie zouden kunnen dienen.

Bij de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel zijn de volgende dwars-raaien geïnstrumenteerd, aan
de hand waarvan de verticale verplaatsingen aan het maaiveld in kaart gebracht zijn:

1e passage Meetveld Noord :
2e passage Meetveld Noord :
1e passage Meetveld Zuid
2e passage Meetveld Zuid

raai C enF
raai A, C, F en G
raai 0 en Q
raai 0 en Q

Voor de bepaling van een eventuele relatie voor de juiste i-waarde is gebruik gemaakt van metingen op
een afstand 4D achter het boorfront. Aangezien bij de eerste passage van Meetveld Zuid sprake is van
maaiveldrijzingen kan in totaal dus gebruik gemaakt worden van een 8-tal metingen.

Allereerst is getracht om een lineair verband vast te stellen tussen de diepteligging van de tunnel en de
i-waarde (e.e.a. conform Peck [5], zie ook §2.1). In figuur 3.1 wordt een overzicht gegeven van de
uitgevoerde analyses, waarbij verschillende uitgangspunten gehanteerd zijn. Te zien is dat de correlatie
die gehaald wordt beperkt blijft tot 0,83 in geval alleen de metingen van de tweede passage van
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meetveld Noord meegenomen worden. In dat geval kan het verband tussen de Peck-parameter i en de
diepteligging Zo, vergelijkbaar met het lineaire verband zoals genoemd in §2.1, gegeven worden door:

i= 0,35 Zo + 1,07

(a) Relatie "_oul en i, op basis van alle metingen:

...
7.0
6.0
s.o

- • .0

'.0
zO
1.0
0.0

lW 135 ~ ~ m ~ ~ W IW ~ ~

"_oul

• .-
• • •

v_ nft .
D'_nn1<

(b) Relatie Uul en i, op basa van de metingen van meetvcld ooord: :'~.

LO
7.0

6.D

so
- • .0

3.0
2.0
t.o
0.0

~ IU ~ ~ ~ IU I~ J~ ~ m w
"_DIII

• ~
•

y - O.22x + 2.8
R =0.22

(c) Relatie uul en i, op basis van alleen de tWeede metingen van mcetveld ooonl:

s» u."x + I.UI

R =0.83

...
7.0
6.0

S.o- ..•
,.0
2.0
1.0

0.0
~ W ~ ~ ~ W ~ ~ ~ ru ~

z..DU1

(d) Relatie uul en i, op basis van alleen de metingen voor raai een F (Meetveld Noord):

RooiP

~
•
Rooie

y =0.31x + 13
R'~O ..w

LO
7.0

6.0

so
- <.0

3.0

2.0
1.0

0.0

~ W IW 10 ~ ~ I" JU In m JW

z_DU1

Figuur 3.1 Relatie Peck-parameter i en diepteligging Zo op basis van verschillende metingen

Op basis van bovenstaande figuur 3.1 is te zien dat het aantal metingen nog te beperkt is om een
betrouwbare relatie voor de bepaling van i te rechtvaardigen. De spreiding in de verschillende
uitkomsten op basis van de vermelde aannamen is hiervoor te groot. Uitbreiding van de data-sets met
metingen afkomstig van toekomstige boortunnel-projecten onder specifiek Nederlandse
omstandigheden is echter zeker aan te bevelen en noodzakelijk om te komen tot een deugdelijker
bepaling.
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Hoofdstuk 4
ANALYSE OPTREDENDE VERPLAATSINGEN

4.1 Oorzaken optredende verplaatsingen
Rondom de tunnelboormachine zal sprake zijn van een boor-/volumeverlies door de aan1eg van de
tunnel. Als mogelijke oorzaak van dit verlies kan een groot aantal aspecten genoemd worden, t.w.:

verplaatsingen aan het boorfront als gevolg van onvoldoende ondersteuning van het front tijdens
het boorproces;
extra oversnijding door het gebruik van oversnijdingsmessen om de wrijving langs de
tunnelboormachine te reduceren;
coniciteit van de tunnelboormachine, eveneens om de wrijving langs de mantel van de machine te
reduceren;
extra oversnijding als gevolg van het sturen van de machine;
staartspleetverlies als gevolg van hetzij het onvolledig vullen van de ruimte tussen tunnellining en
omliggende grond met grout, hetzij het consoliderenlkrimpen van het grout bij uitharden;
consolidatie / kruip van samendrukbare, cohesieve lagen in de ondergrond.

Om een optimalisatie van het boorproces te realiseren en de optredende verplaatsingen in de
ondergrond en aan het maaiveld te minimaliseren is het van belang een beter inzicht te verkrijgen in
het aandeel van de verschillende genoemde aspecten op de uiteindelijk optredende verplaatsingen. Op
deze manier kan namelijk worden beoordeeld verbetering van welke onderdelen van het boorproces zal
leiden tot de grootste beperking van de optredende verplaatsingen.

Veelal wordt de uiteindelijke geregistreerde verplaatsingen/zettingen onderverdeeld in 5-tal fasen (zie
ook figuur 4.1):

Verplaatsingen op grotere afstand van de TBM (1): normaal optredende, veelal uniform
verdeelde, zettingen die optreden op grote afstand voorafgaand aan de tunnelboormachine;
Verplaatsingen direct voorafgaand aan de TBM (2): als gevolg van eventuele onbalans tussen
de ondersteuning van het front met de heersende korrel- en waterspanningen zullen verplaatsingen
aan het front optreden. Deze verplaatsingen treden direct voorafgaand aan de TBM op en zijn in
sterke mate afhankelijk van de mogelijkheden tot beheersing van de te hanteren steundruk aan het
front;
Verplaatsingen tijdens passage van de TBM (3): als gevolg van coniciteit en (eventuele)
oversnijding door gebruik van oversnijdingsmessen en stuurcorrecties zullen tijdens passage van
de machine verplaatsingen boven het schild optreden;
Verplaatsingen t.g. v. staartspleetverlies (4): bij het voortgaan van de machine wordt de ruimte
die direct achter de machine ontstaat rondom de lining geïnjecteerd met een groutmengsel. Dit zal
resulteren in verplaatsingen. De grootte van deze verplaatsing hangt af van de manier waarop het
grout wordt aangebracht en de mate waarin de staartspleet gevuld wordt;
Lange termijn zettingen (5): door verstoring van de ondergrond kunnen met name in slappere,
slecht doorlatende, cohesieve grondsoorten lange termijn zettingen optreden, dit als gevolg van de
relatief langzame dissipatie van wateroverspanningen in deze grondsoorten en kruip.

© 1999 GeoDelft 13



eOB: KlOO-W-105-A
GD: CO-384780/41

definitief augustus / september 1999

Step 1 Step2 Step 3 Step 4 Step 5
Distance

o

t
Face

4:Sett1ement due to
the tail void Smax

1: Preceding sett1ement
2:Deformation of ground at

Settlement the front ofthe face 3:Settlement during
passage of the shield

t
Tail

5:Succeeding settlement
Segment lining

Figuur 4.1 Fasering optredende verplaatsingen [7]

Door middel van een analyse van de optredende verplaatsingen in langsrichting kan inzicht verkregen
worden orde grootte van de verschillende aandelen. In de volgende paragrafen zal hier nader op
ingegaan worden, zowel voor de gemeten verplaatsingen aan het maaiveld als in de ondergrond.

Op basis van gegevens verkregen uit een literatuurstudie wordt in [6] het volgende overzicht gegeven:

Tabel 4.1 Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen aan het maaiveld

Niet cohesieve grondsoorten 20 37 33 10
- Meetveld Noord -

Cohesieve grondsoorten 10 16 21 51
- Meetveld Zuid -

4.2 Analyseverplaatsingen in langsrichting • maaiveld·
Ten behoeve van de analyse van de verplaatsingen in langsrichting zijn, naast de absolute waarden, de
metingen genormaliseerd naar de laatst gemeten waarde, d.i. veelal op een afstand gelijk aan ca. 80 m
(d.i. lOD) achter het boorfront. De normalisatie van de verplaatsingen in langsrichting is weergegeven
in bijlage III t/m VI. In onderstaande tabel 4.2 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste
resultaten.
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Tabel4.2a Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen aan het maaiveld
Meetveld Noord

Noord I
- raai K- EX7 (mv) -0.028 20 40 30 10

Gem. -0.028 15 45 35 5
MV50 -0.012 0 65 25 10
MV87 -0.012 25 60 10 5
MV89 -0.008 20 35 35 10

Noord 11
- raai L-

EXIl (mv) -0.006 20 25 55 0

Gem. -0.010 15 45 30 10

Tabel4.2b Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen aan het maaiveld
Meetveld Zuid

Zuid I
- raai T-

EXI (mv) 0.001

Gem. -0.006
MV15 -0.011
MV29 -0.005
MV30 -0.008

Zuid 11
- raai U- EX5 (mv) -0.007

Gem. -0.008

50 -30
80 -240
-50 0
10 30

20 -60 35 105
5 10 75 5
20 10 50 20
5 60 25 10

20 5 65 10

10 25 50 15

Op basis van bovenstaande gegevens blijkt interpretatie van de metingen bij de eerste passage van
Meetveld Zuid niet goed mogelijk. De geregistreerde verticale verplaatsingen aan het maaiveld
vertonen een grote mate van spreiding, die te wijten is aan een variatie in het boorproces (zie ook [9]).
Ter plaatse van zakbaak MV26 en MV27 is de eerste meting uitgevoerd na passage van de TBM. De
overige zakbaken laten een rijzing boven de machine zien. Ook boven de staartspleet is bij zakbaak
MV22, MV23 en MV7 sprake van rijzing aan het maaiveld. Door consolidatie verdwijnt de rijzing en
is op langere termijn sprake van een zakking.
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Aan de hand van de gegevens in tabel 4.2 blijkt dat de verticale verplaatsingen aan het maaiveld voor
het boorfront (d.i. fase 1/2) veelal beperkt zijn gebleven tot 15-20 % van de maximale zakking. Dit
duidt op een goede ondersteuning van het boorfront.

Het grootste aandeel van de maximale zakking treedt op direct boven de machine (fase 3) en boven de
staartspleet (fase 4). Hierbij valt op dat het laatste aandeel bij de eerste passage van Meetveld Noord
groter uitvalt dan bij de tweede passage van het meetveld. Dit duidt op een betere vulling van de
staartspleet. De ervaringen die opgedaan zijn bij eerdere passages kunnen hierbij een rol spelen, zodat
het groutproces beter gecontroleerd kan worden. Het feit dat de maximale waarde van de zakking bij
de eerste passage van Meetveld Noord opmerkelijk groter is dan bij de tweede passage duidt hier
eveneens op.

Bij een vergelijking van de metingen met betrekking tot de laatste fase van het boorproces (fase 5)
blijft het aandeel bij de passages van Meetveld Noord beperkt tot 5-10 % van de maximale zakking. Op
basis van de metingen bij m.n, de eerste passage van Meetveld Zuid blijkt een groot deel van de
uiteindelijke maximale zetting afkomstig uit consolidatie. Bij de tweede passage van Meetveld Zuid
lijkt dit aandeel aanmerkelijk kleiner. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat de gehanteerde groutdruk
bij de eerste passage hoger geweest is dan bij de tweede passage. Doordat de tunnel ter plaatse van
Meetveld Zuid door slechtdoorlatende lagen geboord wordt, zal het enige tijd duren voor de
gegenereerde wateroverspanningen verdwenen zijn. Door de hogere groutdruk bij de eerste passage zal
dit langer duren. Uit bijlage VII blijkt dat de gehanteerde drukken elkaar echter slechts weinig
ontlopen. De aanwezigheid van de naast het meetgebied gelegen kanteldijk kan een andere mogelijke
oorzaak zijn voor het waargenomen verschil in tijdsafhankelijke zakking. De afstand tussen de tunnel
en de dijk is kleiner bij de tweede passage. De invloed van de voorbelasting door de kanteldijk zal hier
groter zijn. Opgemerkt wordt dat voor het aanbrengen van de verschillende meetinstrumenten over het
gehele meetgebied een ophoging is aangebracht. Deze ophoging maakt het moeilijk om een
onderscheid te maken tussen de tijdsafhankelijke zakkingen die ontstaan als gevolg van het boorproces
en het aandeel van deze zakking dat afkomstig is van de aangebrachte ophoging. Op basis van de
weergave van het tijd-zakkingsgedrag ter plaatse van Meetveld Zuid, zoals gegeven in onderstaande
figuur 4.2, blijkt dat de aangebrachte ophoging een dominant effect heeft op de verplaatsingen. De
verstoring van het tijd-zakkingsgedrag door het boorproces blijkt zeer beperkt.

Tweede Helnenoordtunnel- Meetveld Zuid
bepaling invloed ophoging op tijd-zakkingsgedrag
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Flguur 4.2 Invloed ophoging en boorproces op tijd-zakkingsgedrag - Meetveld Zuid
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Het aandeel van de laatste fase (fase 5) bij de beide passages van Meetveld Noord is klein, ca. 5%. De
tunnel wordt hier geboord door zandige lagen.

4.3 Analyse verplaatsingen in langsrichting . ondergrond·
Door vergelijking van de verticale verplaatsingen die optreden in de ondergrond, in combinatie met de
horizontale verplaatsingen die gemeten zijn door middel van hellingmeetbuizen, kan een inzicht
gekregen worden in de richting van de verplaatsingen. Bij de derde en tweede orde evaluatie is hieraan
reeds aandacht besteed. Hierbij is geconcludeerd dat de grond naast de tunnel wordt opgespannen,
terwijl boven de tunnel sprake is van een ontspanning van de ondergrond'. Dit resulteert in een
ovalisatie van het boorgat.

Om een beter inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van de verplaatsingen in de ondergrond en de
mate van spreiding is ook voor de verplaatsingen in de ondergrond een analyse gedaan waarbij de
verplaatsingen genormaliseerd zijn naar de laatst gemeten waarde van de verticale verplaatsing. De
resultaten zijn eveneens weergegeven in de bijlagen III t/m VI. Opnieuw zijn de gemeten verplaatsin-
gen genormaliseerd naar de maximum gemeten waarde op ca. 80 m (IOD) achter het boorfront.

De opnemers van de gebruikte extensometers bevinden zich op verschillende diepten, t.w.:

opnemers boven niveau bk tunnel:
opnemer A: ca. NAP -3,50 m
opnemer B: ca. NAP -6,50 m
opnemers naast de tunnel:
opnemer C ca. NAP -9,50 m
opnemer D: ca. NAP -12,50 m
opnemer E: ca. NAP -15,50 m
opnemer beneden niveau ok tunnel:
opnemer F: ca. NAP -18,50 m

2 bij de eerste passage van Meetveld Zuid is zelfs sprake van een opspanning van zowel de grond boven, als naast de tunnel,
hetgeen duidt op expansie van het boorgat.
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Tabel 4.2a Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen in ondergrond
Meetveld Noord

EX7
- tunnel-

Noord I
- raai A- D -0,009 35 30 30 5

EX8
E -0,003 75 5 10 10
F -0,002

MV -0,017 20 30 40 10
D -0,003 30 70 20 -20

EX 10 E -0,001 70 130 -60 -40
F 0,001

Noord 11 MV -0,004 20 50 30 0
- raai A-

EXll
A -0,008 20 25 55 0
B -0,006 20 25 55 0- tunnel- MV -0,006 20 25 55 0

Tabel4.2b Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen in ondergrond
Meetveld Zuid

EXI
- tunnel-

Zuid I
-raaiS- D -0,003

EX2 E -0,001
F -0,0005

MV -0,0005
D 0,0005

EX4
E 0,002 20 80 -20 20
F 0,0025 20 80 -20 20

Zuid 11 MV -0,003 40 -40 95 5
- raai S-

EX5
A -0,007 20 10 60 10

- tunnel - B -0,0075 0 30 60 10
MV -0,007 20 5 65 10

Wederom wordt opgemerkt dat de resultaten voor de eerste passage van Meetveld Zuid een grote mate
van spreiding vertonen, te wijten aan de variatie in het boorproces bij deze passage. Bovendien blijken
de uiteindelijke zakkingen klein, wat normalisatie moeilijk maakt.

De geregistreerde verplaatsingen van de diepste opnemer F blijven dermate klein dat weinig waarde
gehecht moet worden aan de onderverdeling van de geregistreerd verplaatsingen naar de verschillende
fasen van het boorproces.

Op basis van de uitgevoerde metingen met de extensometers is te zien dat de resultaten van de
opnemers A en B boven de tunnel vergelijkbaar zijn met hetgeen gevonden wordt aan het maaiveld
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(zie §4.2). Ook nu treedt het grootste deel van de zakking op boven de TBM en direct na passage (d.i
fase3 en fase 4). De opnemers naast de tunnel op het niveau van de tunnel-as daarentegen, lijken er op
te wijzen dat een grootste deel van de zakking optreedt bij het naderen en passeren van de machine (d.i.
fase 112en 3). Bij de tweede passage van zowel Meetveld Noord als Meetveld Zuid worden na passage
van de machine (dj fase 4) rijzingen waargenomen. De waarde van deze rijzingen is echter beperkt tot
ca, 1mm.

Bij de tweede passage van zowel Meetveld Noord als Meetveld Zuid is gekeken naar de extensometers
boven en direct naast de eerste tunnelbuis (d.i EX7/8 en EX 112).De geregistreerde waarden blijven
dermate klein dat geconcludeerd wordt dat de invloed van de aanleg van de tweede buis op grotere
afstand zeer beperkt is.

© 1999 GeoDelft 19



COB: KlOO-W-105-A
GD: CO-384780/41

definitief augustus / september 1999

20 © 1999 GeoDelft



COB: K100-W-105-A
GD: CO-384780/41

definitief augustus / september 1999

Hoofdstuk 5
INVLOED GROUTPROCES OP MAAIVELD ZAKKING

Op basis van de resultaten van de tweede en derde orde evaluaties, alsmede de resultaten zoals
beschreven in §4.2, is gebleken dat een groot deel van de zakkingen onstaat na passage van de
machine. Dit duidt erop dat 00. een goede controle van het groutproces om de staartspleet te vullen van
wezenlijk belang is.

In bijlage VIT-a wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde injectiedrukken bij de verschillende
passages van de beide Meetvelden. Hierbij is de gemiddelde groutdruk per 'Vortrieb' uitgezet tegen de
positie van de het boorfront op de lokale x' -as voor de eerste passage van het desbetreffende Meetveld.
In de figuren is eveneens de heersende waterspanning aan zowel de bovenzijde als de onderzijde van
de tunnel weergegeven. De verschillen tussen de tijdens eerste en tweede passage van Meetveld Noord
gehanteerde injectiedrukken blijkt aanmerkelijk. De gehanteerde drukken bij de eerste passage liggen
ongeveer op het niveau van de waterspanning ter hoogte van de tunnel-as. Bij de tweede passage
liggen de gehanteerde drukken aanmerkelijk hoger, hetgeen dan ook geresulteerd heeft in kleinere
maaiveldzakkingen. Voor de passage van Meetveld Zuid blijkt het verschil in gehanteerde druk echter
minder. De waarden verschillen weinig voor de beide passages van het Meetveld. Aangezien er echter
wel degelijk verschillen waargenomen zijn in de maaiveldzakkingen zullen deze dan ook een andere
oorzaak hebben. Hierbij kan gedacht worden aan het volume geïnjecteerd grout.

Theoretisch volume staartspleet per 'Yortrieb':

V = 0,25 1t ( 8,552 - 8,282) l,S
V = 0,25 1t ( (8,55 + 0,02)2 - 8,282) 1,5 =

zonder oversnijdingsmessen
met oversnijdingsmessen

Bij de eerste passage is sprake van een overmatige injectie van de staartspleet tot ca. 6 à 6,5 m' per
'Vortrieb'. Dit betekent een teveel aan grout van ca. 20 à 30 % t.o.v. het theoretisch volume van de
staartspleet zonder oversnijdingsmessen. Bij de tweede passage is dit verschil aanmerkelijk kleiner.
Hier is gemiddeld ca. 5,8 m' grout per 'Vortrieb' geïnjecteerd, ongeveer 7% meer dan het theoretisch
volume van de staartspleet inclusief oversnijdingsmessen.

Getracht is een relatie vast te stellen tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout en de gemeten zakking
aan het maaiveld (zie bijlage VII). Op basis van de metingen blijkt een nagenoeg lineair verband te
bestaan tussen het volume geïnjecteerd grout en de maaiveldzakking. Bij de beide passages van zowel
Meetveld Noord als Meetveld Zuid worden verschillen gevonden in het lineaire verband. Dit is
mogelijk te wijten aan het gebruik van oversnijdingsmessen bij de tweede passage van zowel Meetveld
Noord als Zuid.

Verder wordt in bijlage VII-b een overzicht gegeven van de gehanteerde gemiddelde groutdruk tegen
het totaal geïnjecteerde volume. Hierbij is zowel het volume weergegeven in m' als aantal slagen per
'Vortrieb'. Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de het sturen van het
groutproces op volume weinig zegt over de injectiedruk. Dit wordt duidelijk bij de gegevens van zowel
de eerste passage van Meetveld Noord als Zuid.
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Reeds in de derde en tweede orde evaluaties is geconstateerd dat de spreiding in de meting van het
volume geïnjecteerd grout door middel van het aantal slagen bij de pomp niet erg betrouwbaar is. Dit
door de variatie van het volume dat per slag verpompt wordt. Het volume grout uitgedrukt in m3 is dan
ook meer geschikt voor een betrouwbaarder evaluatie van een eventuele relatie tussen volume en druk.

Aangezien bij de op dit moment gangbare modellen voor het ontwerp van boortunnels de injectiedruk
een van de gebruikte invoerparameters is bij bv. de bepaling van de optredende zakkingen aan het
maaiveld, lijkt beheersing van dergelijke zakkingen door een volumegestuurd groutproces moeilijk.
Aangezien in de praktijk een dergelijke sturing op druk moeilijk uitvoerbaar blijkt, verdient het in de
toekomst aanbeveling om bij het uitvoeren van modelberekeningen meer aandacht te besteden aan de
werkelijke verplaatsingen die rondom het boorgat optreden en de bij behorende verplaatsingen aan het
maaiveld en in de ondergrond. Op die manier kan een beter inzicht verkregen worden in de relatie
tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout en de (berekende) optredende verplaatsingen om zodoende de
gevolgen van het boorproces op de omgeving te beheersen.
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Hoofdstuk 6
CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

Op basis van het voorafgaande kunnen de volgende conclusies en aanbevelingen gegeven worden:

de optredende verplaatsingen aan het maaiveld zijn op voorhand niet te voorspellen met behulp
van de analytische methoden. Ter plaatse van de Meetgebieden blijken de maximale verticale
verplaatsingen aan het maaiveld boven de tunnelas bij de uitgevoerde predicties met Peck in de
meeste gevallen af te wijken van de gemeten waarden. Veelal wordt de zakking overschat. Hieruit
blijkt dat de onzekerheid bij de bepaling van de waarde voor Vs groot is.
de vorm van de zakkingcurve aan het maaiveld zal uitgaande van de analytische methoden onder
alle omstandigheden symmetrisch zijn t.o. v. de tunnel-as. In werkelijkheid is dit niet het geval.
Zoals uit de metingen blijkt, leidt een aantal factoren, waaronder de lokale bodemomstandigheden,
sturen van de TBM, tot een enigszins asymmetrische zakkingcurve. Aanpassing van de formule

van Peck middels het doorvoeren van een asymmetrische ligging van de tunnel (parameters a en B)
conform [6] leidt niet tot een bruikbaarder model voor eventuele predicties in de toekomst. Het
aantal onzekerheden bij de bepaling van de benodigde invoerparameters is hiervoor te groot.
op basis van het beperkt aantal metingen is een betrouwbare relatie voor de bepaling van i moeilijk
te rechtvaardigen. De spreiding in de verschillende uitkomsten op basis van de vermelde aannamen
is hiervoor te groot. Uitbreiding van de data-sets met metingen afkomstig van toekomstige
boortunnel-projecten onder specifiek Nederlandse omstandigheden is echter zeker aan te bevelen
en noodzakelijk om te komen tot een deugdelijker bepaling.
de verticale verplaatsingen aan het maaiveld voor het boorfront (d.i. fase 112) blijven veelal
beperkt zijn gebleven tot 15-20 % van de maximale zakking. Dit duidt op een goede ondersteuning
van het boorfront. Het grootste aandeel van de maximale zakking treedt op direct boven de
machine (fase 3) en boven de staartspleet (fase 4) en bedraagt ca. 75 % van de uiteindelijke
zakking. Het aandeel van de laatste fase (fase 5) bij de beide passages van Meetveld Noord is
klein, ca. 5%. De tunnel wordt hier geboord door zandige lagen. Ter plaatse van Meetveld Zuid is
dit aandeel groter, ca. 20%. Door het aanwezigheid van de aangebrachte voorbelasting boven het
Meetveld is scheiding tussen het aandeel tijdsafhankelijke zakking door het boorproces en de
ophoging niet goed mogelijk.
op basis van de metingen blijkt een nagenoeg lineair verband te bestaan tussen het volume
geïnjecteerd grout en de maaiveldzakking.
op basis van een vergelijking van het volume geïnjecteerd grout en de gehanteerd groutdruk kan
geconcludeerd worden dat de het sturen van het groutproces op volume weinig zegt over de
injectiedruk. Aangezien bij de op dit moment gangbare modellen voor het ontwerp van boortunnels
de injectiedruk een van de gebruikte invoerparameters is bij bv. de bepaling van de optredende
zakkingen aan het maaiveld, lijkt beheersing van dergelijke zakkingen door een volumegestuurd
groutproces moeilijk. Door bij het uitvoeren van modelberekeningen meer aandacht te besteden
aan de werkelijke verplaatsingen die rondom het boorgat optreden en de bij behorende
verplaatsingen aan het maaiveld en in de ondergrond, kaneen beter inzicht verkregen worden in de
relatie tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout en de (berekende) optredende verplaatsingen. Een
betere beheersing van de gevolgen van het boorproces op de omgeving lijkt dan mogelijk.

©1999 GeoDelft 23



COB: Kl00-W-lOS-A
GD: CO-384780/41

definitief augustus / september 1999

24 © 1999 GeoDelft



COB: KlOO-W-105-A
GD: CO-384780/41

definitief augustus / september 1999

Literatuur

[1] CUR/COB Gouda, Evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Noord
(Ie passage)', rapport-nummer COB: KlOO-W-059, rapportnummer GD: CO-371820129,
oktober 1997

[2] CUR/COB Gouda, Evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Zuid
(Ie passage)', rapport-nummer COB: KlOO-W-071, rapportnummer GD: CO-371820/57,
juni 1998

[3] CUR/COB Gouda, Evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Noord
(2e passage)', rapport-nummer COB: KlOO-W-085, rapportnummer GD: CO-371820170,
november 1998

[4] CUR/COB Gouda, Evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Zuid
(2e passage)', rapport-nummer COB: KlOO-W-090, rapportnummer GD: CO-371820175,
november 1998

[5] Peck, R.B., 'Deep excavations and tunneling in soft ground' State of the report, Proceedings of
the 7th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 225-290
Mexico, 1969

[6] Projectbureau Boortunnels, 'Gronddeformaties in de meetvelden van het COB en van het
Projectbureau Noord-Zuidlijn', rapport-nummer COB: KlOO-W-073, 21 januari 1999.

[7] Sugyama et al, 'Observations of ground movements during tunnel construction by slurry shield
method at the Doeklands Light Railway Lewisham Extension - East London', Japanese
Geotechnical Society Soils and Foundations Vo139, No. 399-112, Juni 1999

[8] Sagaseta, C; Analysis of undrained soil deformation due to ground loss, Géotechnique 37,
No. 3, 301-320, 1987

[9] Sagaseta, C; Prediction of patterns of soil deformation around shield tunnels, PGT 7 Syllabus
PAO-cursus 'Praktijkonderzoek geboorde tunnels en ontwerpmethoden ' 1999

© 1999 GeoDelft 25



COB: Kl00-W-lOS-A
GD: CO-384780/41

definitief augustus / september 1999

26 ©1999 GeoDelft



BULAGEI

CALmRATIE VERPLAATSINGEN IN DWARSRICHTING
- Peck-



0.005 .-

0.000

-0.005
.--..
E•.....•
0> -0.010
c
~.::t:.
C'Ö -0.015N

"'0

.0,)
>.(ij -0.020
C'Ö

E
-0.025

-0.030

-0.035

-40

Tweede Heinenoordtunnel - Meetveld Noord (I)
vergelijking metingen met 'fits' - raai C

'!""'·-..••.~.••.. i.,

~•.~~~

-30 -10 o
z-as [m]

10 20-20

gemeten -4D
• Peck (V_s = 0,76 ; i=5,6)
.- Sagaseta (V_s = 2,5 %)

30 40



,.......,
E -0.005•......•

1-'1 \ tV t ~0> ~ •.c
~1 ••:52 ~.:::t:.

~ -0.010
"'0
Q)
>'m
C'Ö
E -0.015

0.005

0.000

-0.020

-0.025

0,
.:.',', .... ,;,:-=

Tweede Heinenoordtunnel- Meetveld Noord (I)
vergelijking metingen met 'fits' - raai F

-40 -20 -10 o
z'-as [m]

10 20-30

11 gemeten -2D
• Peck (V_s = 0,55 ; i=5,6)
.• Sagaseta (V_s = 2,1 %)

30 40



0.005

E 0.000'---I
0')
c:s2
~
Cö
N
'"0
(])

>
'(ij
co -0005E .

-0,010

Tweede Heinenoordtunnel- Meetveld Noord (11)
vergelijking metingen met 'fits' - raai A

.>
//J;(/

_---K/~--Ji:

-30 -20 -10 o
z'-as [m]

gemeten -4D
• Peck (V_s = 0,21 ; i = 6,1)
.• Sagaseta (V_s = 0,65 %)

/4
/

10 20



0.005

E 0.000'--'
0>c:
:52
,~

ctS
N
"0
(])
>
'(ij
ctlE -0.005

-0.010

Tweede Heinenoordtunnel - Meetveld Noord (11)
vergelijking metingen met 'fits' - raai C

A--,_,__,__._,__~
---..,Á

lIIII!<-'_, <,,,~.

"<:.•.."..•,,.,

-30

'~""
'~"'''-

'~'''-',

-Ifi"/'" ,//
////Ji:

_,-ilt

-20 -10 o

• gemeten -4D
•. Peck (V_s= = 0,22; i = 6,1)
.• Sagaseta (V_s = 0,67%)

/~-4.
..-/'

A/'/
~N' •• ,.. •.

10 20



0.005

0.000

E'--'
Olc:
~
~
~ -0.005
"0
Q)

.~caca
E

lTweede Heinenoordtunnel - M~etveld Noord (11)I
vergelijking metingen met 'fits' - raai F I

.".__ .. _ __ .._ _ . .J

~--_ ..__ .._-,

I

I

l_. .. ..__ L i ..__ l__ .l__

1----·--.----
_..--l..- .J

-0.01 0 f- - -- ..--- ..- -- -.--.----~-.-.-.--_.---._-

-30 -20 -10 o 10 20
_ .._---_ .._---"~.,------------

• gemeten -4D
• Peck (V_s= = 0,38 ; i = 6,8)
:* Sagaseta (V_s = 1,05%)



-0 0 15 ~----------------.------._-.-.----.----_.------.--
. ,

-0.020 L
-20 -10

0.005

0.000

E'--'g> -0.005
:s2
...::.::::
ro
N
'"'C
Q)
.~ -0.010roro
E

[Tweede Heinenoordtunnel- Meetveld N.oord (11) I
______ vergelijking metingen met 'fits' - raai G ~

...............- - - ..-.--- ----- -..•. --.------- ..- ------.--.- ..- ···············-·······-······l ..-·---·-··--···-----·--.--.- ..------ -.- ---,-----.- ..----.---- ..-.------------.--

L
i ~~I <.
' ~

~--_.__ ... _ .._. __ ._-----_ .._----_._ ..-

i ~

Ir-
I ~/

~--_ ...-

I

__. L. I _ 1__

o
I -- ..--.--. .. . . ~.-.-..-

I
• gemeten -4D

I • Peck (V_s= = 0,44; i = 6,7)L.Sagaseta (V_s = 1,3 %)

10 20



0')
c:
:.52
~ca
N

"'0

.m
:2::caca
E

0.000

•......•
E•.....•

-0.005

-0.010

-30

Tweede Heinenoordtunnel - Meetveld Zuid (I)
vergelijking metingen met 'fits' - raai 0

~~

-20

<.
<,

<.

~, -,
• / ~jI ~J//

/ /JI:/
...- ..•• Á.-,.-'/~_._ ...-......•.<,<,~

'~--. ••'-.I

-10 o 10 20

z'-as [m]

• gemeten -2D
• Peck (V-s = 0,13; i = 6)
.• Sagaseta (V_s = 0,45 OIo)



0.010

.--.
E 0.005'--'
0>
C
32
~
ctS
N

"0

Q)
>'ëij
ctS 0.000E

-0.005

!Tweede Heine~oordtunnel - Meetveld Zuid (I)l_ vergelijking metingen met 'fits' - raai Q

-30 -20 -10 o 10 20

z'-as [m]

I • gemeten -2D I

Geen 'fits' mogelijk aangezien er sprake is van maaiveldRIJZINGEN 1



0.005

0.000

,......,
E•........
0>c -0.005
.::t:..::t:.
cu
N
-0
Q)
2: -0.010cucu
E

-0.015

-0.020

-30

-_.=:-~-
.ÎI!-._.. _

Tweede Heinenoordtunnel - Meetveld Zuid (11)
vergelijking metingen met 'fits' - raai 0

'--'~Jii:---....__
-A,.._.._ ..•

~ ••<,

-20 o-10

z-as [m]

• gemeten -2D
• Peck (V-s = 0,40 ; i = 5.4)
-;A- Sagaseta (V_s = 1,45 %)

10 20



0.005

0.000..--.
E•.......•
0'>
C:s2
~co -0.005N
"0
<D.>.~
co
E

-0.010

Tweede Heinenoordtunnel- Meetveld Zuid (11)
vergelijking metingen met 'fits' - raai Q

A---.----..-~__-__-..À
&: '----.À._.,- ~-.-.

-30 -20

P
/.•-----..•.----. '/

~

I/

Ii )./~•/ <«:<~......-

-10 o
z-as [m]

• gemeten -2D
-6 Peck (V_s = 0,25 ; i = 5,5)

Peck (V_s = 0,25 ; i = 5,5) - verschoven-* Sagaseta (V_s = 0,90 %)

10 20



BIJLAGE 11

CALmRATIE VERPLAATSINGEN IN LANGSRICHTING
- Sagaseta -



0.005

0

-0.005

-0.01

I
Q)

~ -0.015E•...
0-Q)
"'C
Q) -0.02"CO
u
t
Q)
>

-0.025

-0.03

-0.035

-0.04

-100

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Noord (I)
vergelijking metingen met 'fits' - raai K

<X>.~<> ~ ~.~ ~~"

'Iit' MV83: Vs = 0.70 %
'Iit' MV81: Vs = 2.90 %
'Iit' MV42: Vs = 2.25 %

'Iit' MV83 aan initiele zakking op x'= 0 m

-80 -60 -40 -20 o 20 40 60

afstand tot boorfront (m)

+ MV83
'* MV81
B- MV42
e- MV83 (Sagaseta)
-.- MV81 (Sagaseta)
-. MV42 (Sagaseta)

80



0.005

I
Q)
.~
Eoëi5 -0.005
"0
Q)
(ij
o:e
Q)
>

-0.01

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Noord (11)
vergelijking metingen met 'fits' - raat L

o

•.•..• -•. +.. •.. j--

'lit' MV50: Vs = 1,27 %
'lit' MV87: Vs= 1.10%
'lit' MV89: Vs = 0.42 %

11t'MV89 aan initiele zakking op x'= 0 m

-120 -100 -80 -60 -40 -20 o
afstand tot boorfront (m)

20 40 60

+ MV50
* MV8?
-e- MV89
.~. MV50 (Sagaseta)
.•. MV8? (Sagaseta)
·e' MV89 (Sagaseta)

80



Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Zuid (I)
vergelijking metingen met 'fits' - raai T

0.005

0

I
+ MV22Q)

~ -tr MV25
E

-e- MV27•...
0 -0.005

~. MV22 (Sagaseta)
..-
Q)
"0

.•.. MV25 (Sagaseta)Q)

ca
• MV27 (Sagaseta)C)

t
Q)
>

-0.01

'fit' MV22: Vs = 0.75 0/0
'fit' MV25: Vs = 0.50 0/0
'Iit' MV27: Vs = 0.95 0/0

-100 -80 -60 -40 -20 o 20 40 60 80

afstand tot boorfront (m)



0.005

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Zuid (11)
vergelijking metingen met 'fits' - raai U

o

-0.005
I

IJ
I I I I

~ MV29
Q)

~
I

I I :
* MV32

.~
E

~ MV29 (Sagaseta)
...
0 -0.01

..•. MV32 (Sagaseta)
-Q) f'0
Q)

~u
t
Q)
>

-0.015

-0.02

-0.025

-100 -80 -60 -40 -20 o 20 40 60

afstand tot boorfront (m)

80



BULAGEIII

NORMALISATIE VERPLAATSINGEN IN LANGSRICHTING
- Meetveld Noord I -



Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Noord (I)
Vert. verplaatsingen in langsrichting raai K - genormaliseerd

-4D -1D
120

100

.$'••

-.-
80

x
<Uî 60 -\ I f-i I \\ I I I I ·0· MV83 • . I

"3 Ij! -+. MV81

40

20

o
-80 -60 -40 -20

afstand tot boorfront (m)

o 20 40



0.005

0

-0.005

I -0.01
Q)
:;:;

<U
E -0.015•..
Q

Q)
"0
Q) -0.02

«;
o
'€
Q)

-0.025>

-0.03

-0.035

-0.04

-100

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Noord (I)
deformaties extensometer EX? t.o.v. boorfront

-4D -10

Vv\V'"

,'-
g

-8U -60 -40 -20 o
afstand tot boorfront [m]

maaiveld
.•. opnemer A (NAP -3,40 m)
.•. opnemer 8 (NAP -6,50 m)

20



Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Noord (I)
deformaties extensometer EX? t.o.v. boorfront (genormaliseerd)

-40 -10
120

A/V6
\...,,-~

I

~
E 60 -
~;:

40

20

o
-100 -80 -60 -40

afstand t.o.v, boorfront (rn)

-20 o

ID, maaiveld (NAP +2,84 rn)
.•. opnemer A (NAP -3,4 rn)
.•. opnemer B (NAP -6,5 m)

20



0.005

0

-0.005

I -0.01
Q)

:pro
E -0.015~.8
Q)
'0
Q) -0.02
(ij
u
t
Q)

-0.025>

-0.03

-0.035

-0.04

Tweede Heinenoordtunnel • Meetveld Noord (I)
deformaties extensometer EX8 t.o.v. boorfront

-4D -10

-
~

b

'Mv I I

I I

I I

I I

I I

-100 -60 -40

afstand tot boorfront [m]

-20 o-80

maaiveld
.• opnemer D (NAP -12,49 m)
.•. opnemer E (NAP -15,47 m)
.• opnemer F (NAP -18,50 rn)

20



Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Noord (I)
deformaties extensometer EX8 t.o.v. boorlront (genormaliseerd)

-4D -10
120

100 -

80

~
~ 60

40

20

o
-100 -80 -60 -40

afstand t.o.v. boorlront (m)

-20 o

•. maaiveld
.•. opnemer 0 (NAP -12,49 m)
-Ia- opnemer E (NAP -15,47 m)

20



BULAGEIV

NORMALISATIE VERPLAATSINGEN IN LANGSRICHTING
- Meetveld Noord TI-



Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Noord (11)
Vert. verplaatsingen in langsrichting raai L - genormaliseerd

-4D -10
120

100

80

x
601 I I I ~\ I

•. MV50<U
E

I .~. MV8?I i .

-.&- MV89

40

20

o
-80 -60 -20

afstand tot boorfront (m)

20 40-40 o



0,001

0,0005

I 0
(])

~
ê.8
(]) -0,0005
"0
(])

~'e
~ -0,001

-0.0015

-0.002

-80

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Noord (11)
deformaties extensometer EX? t.o.v. boorfront

-4D -10

A~,~

\fv\{ -,

6
I---..-...--..-.---....~

-60 -40 -20

afstand tot boorfront [m]

o 20

t- maaiveld
~. opnemer A (NAP -3,40 m)
.•. opnemer B (NAP -6,50 m)

40



0.001

I
Q).~
E•...
oQ) -0.001
'0
Q)

~
t
Q)
>

-0.002

-0.003

o

-80

Tweede Heinenoordtunnel - Meetveld Noord (11)
deformaties extensometer EX8 t.o.v. boorfront

-40 -10

D
}

'M(

-60 -40 -20

afstand tot boorfront rml
20o

maaiveld
~. opnemer D (NAP -12,49 m)
.•. opnernerE (NAP -15,47 m)
.•. opnemer F (NAP -18,50 m)

40



Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Noord (11)
deformaties extensometer EX10 t.o.v. boorfront

-4D -1D
0.005

0.0025

I
Q)
:;:;
ro

IE \.-
\- f-,0..- 0Q)
"0
Q)

<ü
1o 1::'€

Q)
>

-0.0025
I

kJ -,

\"A( -,
-0.005 I

I
I I I I I I

-80 -60 -40 -20 0 20 40

afstand tot boorfront [ml

maaiveld
.~ opnemer D (NAP -12,49 m)
..•. opnemer E (NAP -15,49 m)

opnemer F (NAP -18,49 rn)



Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Noord (11)
deformaties extensometer EX10 t.o.v. boorfront (genormaliseerd)

-4D -10
200

-
180

-,

160 -
-,

140 ]

120
-

~ 100 I I~
E -
~:= 80

60

-
40

-
20 -

-
0

-,

-20

-80 -60

I

~

I r1

I

I r

I
~

J

I I

I I

-20

afstand t.o.v. boorfront (rn)

o 20-40

'-------=:

11I.maaiveld
~. opnemer D (NAP -12,49 m)
-ä- opnemerE (NAP -15,49 m)

40



0.005

0.0025

I
Q)

~
E
~ -0.0025
"0
Q)

<üo
t
Q)
> -0.005

-0.0075

-0.01

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Noord (11)
deformaties extensometer EX11 t.o.v. boorfront

-4D -10

o

MV
(;

A

-80 -20

afstand tot boorfront rml

o 20-60 -40

.•. maaiveld

.~ opnemer A (NAP -3,48 rn)

..•. opnemer ~(NAP -6,48 m)

40



~
E 60
~::

. 40

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Noord (11)
deformaties extensometer EX11 t.o.v. boorfront (genormaliseerd)

-40 -10
120

100

80

20

o
-80 o 20-60 -40 -20

afstand t.O.V. boorfront (m)

• maaiveld
+ opnemer A (NAP -3,48 m)
.•. opnemer B (NAP -6,48 m)

40



BULAGEV

NORMALISATIE VERPLAATSINGEN IN LANGSRICHfING
- Meetveld Zuid I -



Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Zuid (I)
Ver!. deformaties in langsrichting raai T - genormaliseerd

-4D -10
200

100

~
E -100
~:=

-200

-300

-400

-120 -20 20 6040-100 -40 o-80 -60

afstand tot boorfront (m)

~. MV7
•. MV23
•. MV22



Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Zuid (I)
Vert. deformaties in langsrichting raai T - genormaliseerd

-40 -10
120

100

80

60

x
('\l

E 40I
20

0

-20

-40
I I I I I I I

-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20

afstand tot boorfront (m)

o 20

-<r MV25

.' MV26
• MV27



Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Zuid (I)
deformaties extensometer EX1 t.o.v. boorfront

0.015

0.01

I
Q)

~ &- += I I

~
E • maaiveld•...
0

.•. opnemer A (NAP -3,48 m)-Q)
"0

0.005

.•. opnemer B (NAP -6,48 m)Q) ~
~o:e -1 AQ)
>

",,\f-
0

-0.005

-100 -80 -60 -40 -20 o 20 40

afstand tot boorfront rml



1200

1000 -

~
E
~
~

-200

800

600

400 -

200

o

MV
A

6

-100

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Zuid (I)
deformaties extensometer EX1 t.o.v. boorfront (genormaliseerd)

-80 -20 20o-60 -40

afstand t.o.v. boorfront (m)

• maaiveld
-~. opnemer A (NAP -3,48 rn)
.•. opnemer B (NAP -6,48 m)

40



0.005

I
Q)

~
E•....
o
'ti>
'0
Q)

~
t
Q)
>

-0.005

o

~

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Zuid (I)
deformaties extensometer EX2 t.o.v. boorfront

-100 -90 o-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 10 20-10

afstand tot boorfront [m]

•. maaiveld
-+- opnemer 0 (NAP -12,49 m)
..•. opnemer E (NAP -15,49 m)

opnemer F (NAP -18,49 rn)



200

100

o

-100

~
E -200
~
~

-300 -

-400 -

-500

-600

-100

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Zuid (I)
deformaties extensometer EX2 t.o.v. boorfront (genormaliseerd)

-80 -20 o-60 -40

afstand t.o.v. boorfront (m)

.• maaiveld
-.. opnemer 0 (NAP -12,49 m)
.•. opnemer E (NAP -15,49 rn)
.I1ro. opnemer F (NAP -18,49 m)

20



BULAGEVI

NORMALISATIE VERPLAATSINGEN IN LANGSRICHTING
- Meetveld Zuid n -



80

X

60l I I 4 " '~H I I
• MV29cu

IE
~. MV15:r
'.' MV30:;: 'U

40

120

100

20

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Zuid (11)
Vert. verplaatsingen in langsrichting raai U - genormaliseerd

-4D -10

o ~~

-80 -60 -20

afstand tot boorfront (m)

20 40-40 o



0.002

0.0015

0.001I
Q)

~
E•...
o

Q) 0.0005
'0
Q)
(ij
o
t
~ . 0

-0.0005

-0.001

-80

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Zuid (11)
deformaties extensometer EX1 t.o.v. boorfront

-4D -10

ib
A

i'\t\v

-60 -20

afstand tot boorfront rml
20o-40

maaiveld
.•. opnemer A (NAP -3,48 rn)
* opnemer B (NAP -6,48 m)

40



I
Q)
.~
E'-$2
Q)
u
Q)

~
t
Q)
>

0.005

0.0025

-0.0025

-0.005

o

-80

k}::-

~==

AM i{" -,

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Zuid (11)
deformaties extensometer EX2 t.o.v. boorfront

-40 -10

-60 o 20-40 -20

afstand tot boorfront (m]

• maaiveld
".' opnemer 0 (NAP -12,49 rn)
.•. opnemer E (NAP -15,49 m)
., opnemer F (NAP -18,49 rn)

40



0.005

0.0025

I
Q)

~
E•...
~
"0
Q)

"8
t
~.

-0.0025

-0.005

o

-80

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Zuid (11)
deformaties extensometer EX4 t.o.v. boorfront

-40 -10

Î)'o.J

W\v::

-60 -20

afstand tot boorfront [ml
20o-40

.• maaiveld

.• opnemer 0 (NAP -12,49 rn)
-k opnemer E (NAP -15,49 m)
.•••..opnemer F (NAP -18,49 m)

40



x
«l
E
~::

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Zuid (11)
deformaties extensometer EX4 t.o.v. boorfront (genormaliseerd)

-40 -10
800

600

400

200

o

-200

-400

-600

-80 -60 -20

afstand t.o.v. boorfront (m)

o 20-40

• maaiveld
.• opnemer 0 (NAP -12,49 m)
.•. opnemer E (NAP -15,49 m)
. opnemer F (NAP -18,49 m)

40



Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Zuid (11)
deformaties extensometer EX4 t.o.v. boorfront (genormaliseerd)

-4D -10
120

100
IfiAv

80

60

~
E 40

~

20 -

o ~

-20

-40

-80 -60 o 20-40 -20

afstand t.O.V. boorfront (m)

" maaiveld* opnemer E (NAP -15,49 m)
~. opnemer F (NAP -18,49 m)

40



0.005

0.0025

I
Cl)

~
E
~ -0.0025
"0
Cl)
(ij
u
't
Cl)
> -0.005

-0.0075

-0.01

o

-80

A
'MV

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Zuid (11)
deformaties extensometer EX5 t.o.v. boorfront

-4D -10

-60 -40 -20

afstand tot boorfront [ml

o 20

". maaiveld
.•. opnemer A (NAP -3,48 m)
.•. opnemer B (NAP -6,48 m)

40



~
E
~;:

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Zuid (11)
deformaties extensometer EX5 t.o.v. boorfront (genormaliseerd)

-4D -10
120

100

80

60

40

20

o

-20

-80 -60 -40 -20

afstand t.O.V. boorfront (m)

W\v

~

o 20

• maaiveld
•. opnemer A (NAP -3,48 rn)
.•. opnemer 8 (NAP -6,48 m)

40



BULAGEVII

ANALYSE GEHANTEERDE GROUTDRUKKEN
- Meetveld Noord / Zuid-



350

300

;F 250
~
~::s•...
"E
::soC, 200
Q)
"'C
ëi)
"'C
:Q
E
~ 150

100

Tweede Heinenoordtunnel - Meetgebied Noord T1 en T2
gemiddelde groutdruk per "Vortrieb" tegen de positie van het boorfront in x'-richting (T1)

••...•....••••.....•........•..••....•......••

,.....•........•......•.•........•.......••........•........•........•....•.... ,.......•• ,....•....•.....••.•....•...•........•........•.....•..

50

-5 o 20 35 55 70 7560 6540 45 503015 255 10

positie boorfront op x'-as (T1) [ml

80

~

~

85



(ijo,
~ 250
.::tt:.
.::J...
"0-::Je
C)
Q)
"0
Q)
"0
:'Q
E
Q)
C)

350

300

200

150

100

50

Tweede Heinenoordtunnel • Meetgebied Zuid T1 en T2
gemiddelde groutdruk per "Vortrieb" tegen positie van het boorfront in x'-richting (T1)

.•...••..•......•.......•......
.....•....... ,..•..•.•.......•..............•......•.......•......•.......•.....•••......•......•.•••...•.

~...••..•......••......•.......•....•••.......•....•.•.......•......•.......•......•..•.•..•.

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

positie boorfront op x'-as (T1) [m]

~.

~



7

•6.5
~:c •Q) 6ot:
1:: •0 • Noord I><, 5.5 • Noord 11er:>
E • /'),~ffi • •'--' /'), !:tM t::, t::, Zuid 11
Q) ~t::, •E t::, t::, •
::J 5
0
>

4.5

Relatie groutdruk vs groutvolume (I)

4
50 150 200 250 300

Groutdruk [kPa]

350 400100

Relatie groutdruk vs groutvolume (11)
3500

3000
•......•
:c.~ 2500
1::
o>
<, 2000c
Q)
Cl
ctS~ 1500
Q)

E
::J 1000
o>

500

o
50



40

35

30

E 25
E•....
Ol
.5 20~~
lU
N

:5! 15
Cl)
>
'ia
Ë 10

5

0

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Noord I Meetveld Zuid
volume geinjecteerd grout vs maaiveld zakking

... ... ,

• · ,.. .. v--19 95x + 134.87. ,.. . ·.. . , R2= 0.93e3·. .. ·•;..... .. ,. .· .. ,. ~ . ·.. . ,.. .. ,. ... . ,.. . .... .
• •• . ,·. .· , y =-2 .488x 185.9. .. · ,.. .. · ,

R =0.95 46.. .... .. ,
· .. ,.. ... ..'. ·.. .. ... ... à ....... . .... , ·. ··.. .· ... , ·... · •• : lil.. , • "lil•• • Y= -22 205x + 138.69.

-r, :"
"" .'. A2=0.2€7· . . .·. •••••••• Ol.. , 11.··· .·.. , ... • '•.. .. ..·.. • A .· ..,-. .. :-~, ..

-9 .426x..j. I;AR ~~. . v

• , ... AA =0.8ï 58, ., ..., .., ., ..
, •,,

A A.,.
-5

5 5.5 6

geïnjecteerd volume grout [m3/rïng]

• Noord - T1
• Noord - T2
A Zuid - T1

• Zuid - T2
- ...•. Linear (Noord - T1 )
.. - Linear (Zuid - T2)
- Linear (Noord - T2)
- - Linear (Zuid - T1 )

6.5



40

35

30

.....
E 25
E....•
Cl
,5 20.lil::
.lil::
ca
N

:E 15
Cl)
>'m
~ 10

5

0

Tweede Heinenoordtunnel Meetveld Noord I Meetveld Zuid
volume geinjecteerd grout vs maaiveld zakking

•
•

.I.

•

-5
5 5.5 6

volume geinjecteerd grout [m3/ring]

• Noord- T1
• Noord - T2
.I. Zuid - T1

• Zuid - T2

6.5



Eerste Orde Evaluatie KI00
BT-Á Beorfrontstabilitelt

CO-384780/19
september 1999



Eerste Orde Evaluatie KiOO
ST-A BoorfrontstabiUteit

definitief

september 1999

COlt
GD: CO-384780119

Opgesteld in opdracht van:
CDR/COB

Postbus 420
2800 AK GOUDA

AFDELING FUNDERINGSTECHNIEK EN ONDERGRONDSE WERKEN
Projectleider: ir. BezniJen

Projectbegeleider : ir, Hergarden I ir. P.P.T. Ligems

3500
0821

Rek.nr.



COllform de predicties wocdt dan ook een

voor het boorfront neemt dan



P.P. T. Uljens

fmal

oonpl~ The TBM infiuen.ces· tb.e poIe water
stabllity. Dnring drilling thîs· infI.uence is ditIerent

the bentonite slurry. According 10 the

(V'lhen tltlere is no drilling). 1'his leads te a



uitdezeuitgä:vete citeren in
en boeken, de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding

deze in de bron voorkomt.
Orde Evaluatie KIOO BT-A BoorfrontstabiliteitjuliJaugusms 1999, CUR/COB,



Kennis en ervaring op het gebied van ondergronds bouwen in zachte grond is belangrijk als Nederland
de actual.iteit wil volgen en de (inter-)nationa1e positie van de Nederlandse ontwerpers en bouwers wil
handhaven.
Door een breed forum van partijen uit bedrijfsleven, overheid en kemrisinstituten is :in 1994 het
hnpulsprog:ranl'ma Kemrisinfmst:ructuur Ondergronds Bouwen opgesteld.

Het doel van dit Impulsprogran:nna is te komen tot een dnurzmne versterking van de kenms-
in:frastructu.ur,i)e kem l'3:ndeze kentrisinfrastructuur vos het Centrum Ondergronds Bouwen
(COB), dat onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van ondergronds bouwen initieert en
coördineert. COS maakt gebruik van de welkwijze en i:nfrastrucmur van het Civieltechnisch Centrum
Uitvoering Re$~ch en Regelgeving (CDR) te Gouda. De activiteiten van het COB worden uitgevoerd
~~ ~~~er CUR/COB. Een leerstoel"Ondergronds Bouwen" aan de TU Delft is nauw gelieerd

In eUR/COB participeert een breed scala aan bedrijven, branche"'Ofgauisatics,
wetenscbappelijke instituten en overheden.
Via een bijdnlievan de Interdepartementale Cmnm.issie voor het Economisch Stroctuurbeleid (leES)
in het ~gramma st:inmleert de overheid de totstandkoming van deze kennisinfras.tmctuur.

Het onderzoek: en ontwikkelingswerk van CUR/COB worden verricht in het kader van een omvattend
uitvoeringsprogramma.
Dit uitvoeringsprogramma. kent in eerste instantie vier thema's, te weten "Boren in zachte grondlI,
"Verkennen, voorspellen en monitoren", "Economischetnnnelbouw" en "Construeren, beheren en
onderhouden ".
De thema's: worden ingevuld met uit te ,,"Oeren onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Een belangrijk project binnen het eerste thema is het "Praktijkonderroek Boortwmels" (CUR/COB-
uitvoeringscommissie K 100). De kern van dit project bestaat uit een intensieve monitoring van de
twee Praktijkprojecten Boortu:nnels, de Tweede He:inenoordtunnel en de Botlekspoortu:nnel Door
middel van de= monitoring worden bestaand instrumentarium voor verkenning van de ondergrond en
voorspellingsmodellen voor het gedrag van constructie en grond getoetst.

Voorliggend werkdocument "Eerste Orde Evaluatie Kloo - BT -A Boorfrontstabiliteit" is onder
verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand gekomen en moet gezien worden als
uitvoeringsonderdeel van het predictieplan.
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SAMENVATTING

Dit

B",04: bepaling
B..()8:

B-B:

van het hoorfront

hoorfront

e'W)~Wlltieis dat. deze onderzoeksdoelen gekoppeld zijn, De TBM
van invloed op de stabiliteit. Bijeen stilstaande TBM

de

het boren, bemvloedt de minimaal toelaatbare
wordt voor de bij deze evaluatie

en
worden, Op dit moment is er met name nog onzekerheid over hoe>wanneer de

de boogwerlrlng van de grondlagen boven
worden en het verloop vanher bezwijkfront

1
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following research questfons/objectives:

B..04:
B~08:
B~13:

drilling face
TBM
faee.

by the Wntonlte sbmy. According

is JlO drilling). This

oo:l:1lditi.ons a
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over en inzicht te krijgen
is besloten het praktijkproject

evaluatie

· boortoohnologie (BT)
- geotechniek (GT)
· tmmelconstructie (TC)
· p~enkostprijs.

van de 2'"orde en
gerapporteerd,

Het
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door middel van een evaluatie a:m:wo()rdk;rijgenQP de onderzoeksvragen en -doelen in het
fustmlnentátie- en Meetphm [13];
door middel van een evaluatie beoQrdelenvanmooellen voor ontwerp- en wetenschapsdoel-
einden.

'Boortechnologie' zijn de onderzoeksvragen en-doelen verdeeld intwee
bijiJel,aorende onderz0eks<içelen, t.w.:

Voorde

ontgravingsproces9P de reactiekrachten van op het

van.d.:e•.·..in.v.•.10edvan.•••......•.de slurry..•dt"uk..•........QP.9.e.sta..•..b...iljt .:e.It...·..•....van het boorfront
.. . ."" .. "" .", . ' ,' .. ,,'," '",",','

grondmassü;:fenbo()rvloeÎ§tofiJij.~d TaM
en tangentiele wrijving langs de omtrek van de TBM

van de beinvloeding van het grondwater bij het boorfront

Bepaling van de effectivitett van het boorproces:
Bij dit onderzoeksdoel speelt een aantal facetten een rol, waaronder voortgangssnellieid TBM, rotatie-
snelheid graafwiel, mengselvorming in de mengkamer en effectiviteit pompen en leidingen. Hiertoe
zijn de volgende onderzoeksvragenl-doelengefomruleerd [13]:

B-02 van het ontgravingsproces op de grootte en vervormingsgraad van de productie-

transportB-03
B-05
B-06

Ei1èctivit:eitvan pompen
van snijelementen

aan de

op de metiagea en bell~k.eJlting~;:n
postdjctie worden

Tijdens de predicties is een berekening gemaakt voor de te verwachten minimale boorfrentdruk en een
bereke:nmgvoor de te verwachten wateroversparming. Deze

onderzoek dat ·daama.is
en de Technische Universiteit

wateroverspanning ook een invloed heeft op de stabiliteit van van de
boorfrontstabiliteit dient rekening worden gehouden met het optreden van wateroverspanningen in

6
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analytische berekeningen van de minimale steundmk meteen rekenmodel zoals opgesteld door
Jancseçz [5}. Aangezien het hier ging om predietiesën l1ietOrtIöï'ltWerpberekeniligënis de
spann~ooUCtie.ten.gevolge·.van ••silQ'Wetking in deze·bereketriDgen••wel·rn~gtnomen.· Hoewel

.·ditdoor:J~cscÇZYoor omwerp-\>eteketrlng! niet wordt geadviseerd;
een··~en.tele·.predictie·.voor ..zowel••~e •.als.·ma.xil:nale·.steundruk.•vool: meetveld ..NQOrdin
deg~ëheoo:l:1tJ:.ifUge·vanGeoDeltl[61;
n~eberekenhlgenvanzowelminimälealsmaxin:lalestmndnlk mJ)/v; hetEBM.opfogramma
PLAXIS, waarbij gebtuik··~·is.·.van.een·2D,,;model.·(zie·l15]).

~t~~hettwJerwnCURI(;OB.OQmmissieL52()eenhack-amûysisuitgevoerdnaar de
res~.v~ ••de·gello~ ••c~eptQeVen..Deze.berekeningçn·.zijn·uitgVoetd ..rn.b.v ..·het·EEM-
pr~.DlANA,·.vváätbij··gebmk·g~is.van •.een3D-model.(zie .[10]) ••Bij·.deze·berekeningen
iSlevens-desitl.:latievanpassiefbezwijkenvanhet fmtltbek.ekea Intabel2dwordettderesW.taten van
de verschillende betekeningen samengevat:

9
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de goede overe~~defSXPerimentele predictie en.het Jaaescecz
Bijeen latere centrifugeproefis dit bevestigd, het door Jaacseez ontwikkelde model is

alS~p~~rqver~ge:o.inb.et~sief aanwezig zijn. PLAXIS
te grote waarde voor debezwijkdruk Dit is te verwachten aangezien de toen gebruikte

versie is en hienneegeen 3-dimen.siona1e effecten in rekeninggebracl1t
DIANA levert een.wattela,gewaardèvOQrdeiIl1ÎJ.1i1tla1e1)QQrfr~.Dit isoçk in

VQQr(1estah.itYM-het bo()rf{ont8ev{):o.d~.l)eoo~hi~ iSP}ldit

voor

er in zatld •voor het
bo()r:fi;on1t~;nwateroverspannmgaanwezig zijn,verQOtzaaktdoor:mst:roming_b09rvloeistof tussen
d(~p()riêfl.][ri••~ien(lettld rapport word gemeld dat deze watetoverspan:nitlgyaninvlO«i k:an. zijn op de

boorfront,:m.aardît wordtUiêt;nadergekwantifiçeërd.

liet wate~gsvedoopvolgen.sdepredi~wordt weërgegeveninûguur2, len 2,2,FïgqQr.2.1
geeft.·het~entiddelde·.verloop.op.grotere.afstand.voor··he;t·.hQ()ffront, •.figuur ••2,2.·toont.het ••gemiddelde
verloop·.~·.de ••volgens ..•de.predictie.tê .v~hten ••~t:lS •••~ ••voor ••hçt.boorfrottt •.·I>eze••predictie
is··slecl1ts·geldig.wanneer.er geboordwm-dt·in·za:nd, .Et.:ïs·geen.prediQti(}·voorde.·waleroverspanning
voor het boorfront wanneer in klei wordt geboord.

In het

Het is

of

ter plaatse van
van enkelekPa ·8

waarden gegeven en maximale steundruk, waarhij
t.g.v. het snijdenintekelling gebracht is. Te zien is dat de

de

IS

10
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af

in

Dit komt
omdat er iJ.iet afieen Stroming en is van de maarerookëen verstopping
optreedt van de poriekanalen door de bentonietdeettj6s.Deze verstopping is alleen empirisch te

14
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bepalen en daarom in dit
bepaald met behulp van proeven.

verloop,

-..
!-1
~
2

""0

122.5
120.0

15



COB:
GD: C()~384780119

is te

zijn
dat het geval zou

zou de piekfrequentie hogermooten te verklaren uit het
op verschillende afstimdenvan de as van de TBM zitten en dus één snijtand

deWSM komt dan de andere en daarom een ovemeersende invloed heeft op de
van het signaal
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meti~5en in zand geldt dus dat tijdens het boren tot ver voor het boornoot wateroverspannin-
wor,detL Dit boorfront.Beschouw de

met de rechthoek daarboven, Figuur 4.1.
de door Jancsecz ontwikkelde rekem::netlilodlev\lordt aangenomen dat de boorfrontdrok direct aan het
boorfront wordt overgebracht op de l~on:eis.Op de een horizontaal gerichte kracht F
uitgeoefend, ook Figuur4.1.Wanneerer echtervoor eenwateroverspatmingwordt
gemeten, zoals ook in Figuur 4.1 is aangegeven, zal de netto kracht op de wig bepaald worden uit het
verschil tussen de druk aan het boomont en de waterspanning aan de andere kant van de Alleen
dit drnkverschillevert een bijdrage aan de korrelspanning. Anderzijds zal de wateroverspamri~ een

17
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opwaartse kracht opleveren op het b1o}{b9y~4ewig>waardoor de belasting van het blok op de
kleiner wordt.

Uit bc"Vi~nstaandeblîjkt,euhet bl6k d~arboven anders wordt
wanneer erwateroverspanningen voor het boorfront zijn. Om te zien hoe dit uitwerkt op de benodigde

4.2

(zie

eel1lvoll!digrekemnodelontwikl<eld om de invloed van de wateroverspamring op
scbiMten. Dit model is geschreven als een spreadsheet· en gaat uit van een

homogeen.materîaaJ. worden in eerste instantie de door Jancsecz
opgesteld voor de verschillende vIa.kken van hetbezwijklichaam

de ingebouwde 'solver' wordt bepaald bij welke: hoek de
van dit gedeelte van bet programma.zijll

Hl 1999 GeoDelft
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De
erboven
hierdoor
de

aan de bovenkant van de driehoek
het verschil in stijghoogte over het blok.

minimale van de steundruk wat
groot, maar blijkt: in de praktijk mee te

boogwerking heeft wel een significante

van

In het progrmm:na wordt de wig verdeeld in 100 partjes en
totale evenwicht van de wig berekend. Hierdoor kan dus
grondsoort~l1. Hierin is het programma dus duidelijk
ontwikkeld~model, dat uitgaatwn gemiddelden.Voor elk
horizontäalVeronderstehl Hetd:ru.k:verschiltussen de voor
door de formule waarmee het potentiaalverloop .in een

x

de aisiand tot het boomont
destijgb.Oogte bijhetboorftont
d~stij~oogteopafstandx
de leldengte, de lengte waarover d.edmKiridè d.oorläten.d.elaág a.fiieemt.

[m]
[m]
[m]
[m]

de doodate1îdheidvan deondoodat~ndeb?venste laag(k'),de
waarin wordt geboord (k) en de dikte van deze beide lagen,:resp ..do en do,

deverticalebe~\)q)aal(1
dewateroversp~ó~2ie V~-g~!ljlij.t'n

modellen GeoJ)eJft I B1'oere
Om de resultaten van beide modellen te vergelijken en daaruit conclusies te kwmen trekken over de
invloed van waterspanningen op de stabiliteit van het boorfront is een voorbeeldsituatie met beide
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vlies

de

kPa.

'wanneer boogwerking in rekening wordt gebracht.
met wareroverspanning, boogwerking en veiligheid één (175 kPa).

21
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bOOgvverlO:ngisdemethodevanGeoDelft (~deboogwerkingberekend
gebruikt Het resultaat van deze methode is,

4.3e .2Nu_meke berekeningen
In het kader van het BTL onderzoek zijn 2.-dimensionalebetekeningennitgevoerd met PLAXlS [2].
In een eerste berekening werd de boorfrontdrok als
tweede berekening werd de boorfrontdrok.
stromings~sterkteberekening uitgevoerd. Omdat
boorfrootliat afuemen, was voor het boorfront een
aa:ngebr~h:t.Ben geheel optimale simulatie bleek niet
grond vOQtlletboorfront strekt zich slechts uit over
brengen~teenbeperkt aantaIelementeR. is
lageredoQt1a.tendhe:id,De gekozen afname van de
d~(l~~ande4°or~D,dh~jd idic:te1lg~olge y~itetjll.(fun.gel\vanbentoniet texe~a.c~is. De
bereketl~~rzijll ~eyoerd v()Qr~Iltun11etvanlOtn~geb()()~djn. ~dn1et een.drkk~diameter
Y~YdjTl~VatlJ,2.Dflzeble~k ..d,us.aehte~ll()gerdlUl indeandere1JerekeIlingenendec~ge
proefYV~9,8isgc:b~.'Uitdeberekenitlg~bleek.qatdetni~elx>orfro~. in4etyveede
~l;}ke~:I1g(lan~~lllij~lloger yvas~jndeeerste: 225 tegen 183~,a.

Tabel 4.2 .. R.espltaten.llereketliugetLllerekendemmlmale boorfrontdfUk
verschillende··rekêttnlethodeu

bij~·iaande stabi~it.

22 GooDelft
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0.8

0.7

0.6
Ê___ 0.5
-Er

0.4

0.3

0.2

4.5
wordt geboord

te bepalen vol.geliS· ontwikkelde rekemnethode. Aangezien.het
hier gaat om postdicties en niet om de bovettl.iggende
grond in alle gevallen in rekening worden gebracht. Ook al. adviseert Jancseea dit niet te doen in
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ontw~êt~ire!ljn~f)nl>ijeengeringede~Qiatnçter~verhoudjng;.~ de~~detelam11en
gebmike~.~()Qr·.de.vefschiUend~.gro~en.·bPvenhetboofftoot·.~· ••eI"·.9~1Wk9~.WQ~yan
het.in.de ••=1'.de.~s$ie ..L52Q•.van.h~.COBontwikkelde .•sp~~.~ •.de.bovenbe~·.9P de
prisma.4J3c;PBFmfiguur ••4;1 ..te•.b~31~ Pit.spleadsbe~.isbijna·ge~ ..vemelij~~.~~.·.d~ .•d()or
OeoDeiftQIJ,twikkeldespreadsbeetw~edepl'edi~~j:nuitgev~d[$],
Plaxis levettte hoge waarden voor de mini.l:naai benodigde verscbiidmk. 3-D Plaxis is niet gebruikt,
dus kan geijl uitspraak worden gedaan over de mogelijkheden van dit model.

De· stabiliteit met ·wateroverspanning wordt dan echter berekend:met de door GeoDelftvoorgestelde
uitbreiding om de waterspanning in rekening te brengen. In die gebieden waar hoofdzakelijk door klei
wordt gebOol'd,wordt de oode rekenmethode gehandhaafd en wordt met de door L5200ntwikkelde
spreadsh.eet gerekend.

Omde~~evQOr7$1dte~uitv~~ren,isverond~~lddatdewater~vool' het
boorfrOJit111derdaadbesehteven kanlNürden met de in de prediotie BOID [51aangegeven
rekenm.e, ...~ij.·.dan.·de ..werkelijk ••g~etell.boom~·.als ...mvoorpar~.wQl'<tt •.gebnûkt.
Hiervoor ••Ûlreçdseenp~uitgevoord; •.Hetr~ti~weergeven·mfiguur4.4.waamitblij1ct dat
de besch#j~vandewateïspanningvoorhetbooJitönttijdenshetbol'ellvold9ende~llwk~g is.
Tijd,elïS·~.p1Mts$l.van.de.ringen is.de··wateJ;spàWling.1ag"f .(do()r·.de.~b:~is~ring);·.·Pe ...s~bi1iteit
tijdens het boren is echter maatgevend.

De resultaten van de postdicties zullen besproken wordeninhoof~6vandit

WSM
llIll

afstand(m)
Figu.ur4.4 Vergelijking tussen meting en postdictie;
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Reeds bij de beoohrijving van de rekenmodellen is aangegeven dat de berekening van de m.aximaal

toelaatbare boorfront druk sterk afb.angt van het aangenomen bezwijkmechanisme. Wanneer een naar
boven gerichte grondwaterstroming opdrukken kan veroorzaken, is de maximaal toelaatbare
boo:rftontdrak laag: ongeveer gelijk aan de verticale totaalsparming. Wanneer de passieve grondruk
overwonnen moet worden, is de ma.ximaal toelaatbare boorfrontdruk heel erg hoog.

Uit de litetatuur blijkt dat er een aamal rekenmethoden
cilindervormige nrimte berekenen, bijvoorbeeld:

die m.roriroale druk in een bol~ of

het al eerder genoemde mechanisme waarbij opdmk:ken door grondwaterstroming wordt
beschouwd. Dit geeft een absolute ondergrens voor de maximale boorfrontdruk. Deze methode
geen rekening met: de radiale spreiding die zal optreden en zal daarom alleen realistische
uitkomsten geven bij een tunnel met een relatief kleine dekking. Bij een goede afjlleistering is het
onwaarschijnlijk dat dit mechanisme optreedt, Zoals gebleken is uit de gemeten
wateroverspanningen voor het boorftoRt, treedt een dergelijke goede afpleistering niet op tijdens
het boren, maar alleen bij het plaatsen van de ringen.
bezwijken doordat de bovenliggende grondlagen worden opgedrukt zonder grondwaterstrom:ilm.
Hiervoor zijn verschillende berekeningsmethoden in de literatuur beschreven (12]. De berekende
bezwijkdruk hangt af van de verhouding tussen het oppervlak dat wordt opgelicht en de diepte, de
aangenomen vorm. van bezwijken, het type grond (cohesief of niet cohesief) en de mechanische
eigensdlappen daarvan. Voor een tunnel met een dekking/diameter verhouding van 1 leidt de
meest pessimistische benadering (de benadering die leidt tot de kleinste waarde van de :maximaal
toelaatbare boorfrontdruk) tot maximaal toelaatbare boorfrontdrnk die gelijk is aan de
waterspanning plus 2 maal de korrelspanning.
berekening van het moment wanneer plastische vervorming optreedt bij een cilindervormige
expansie, zonder dat bezwijken naar het oppervlak hoeft op te treden. Dit blijkt het geval te zijn bij
een druk die ook ongeveer de waterspanning plus twee maal de kotrelspanning is. Gebruik
makend van deze methode wordt echter een eneIvormige plastische zone gevonden rondom het
boomont. Er is dan theoretisch nog geen reden waarom het front echt passief zou
cilinder~ Dit leidt tot drukken die gelijk zijn aan
plus 6 tot (afuankelijk van wrijvingshoek en B-modulus);
puur passiefbezwijken, de centrifuge en doorgerekend door Leca en Dormieux

Dit leidt tot zeer hoge waarden voor de toelaatbare druk.

Conduder~d .Kan.worden opgemerkt dat er aantal. rekenmodellen is echter geen van alle
het problOOmcompleet beschrijven en onderling zeer 'Verschillende resultaten geven.
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De van de maximale boorfro~it;~1:lt2ich ook niet erg voor een numerieke aanpak. Het
is dat er een scheur ontstaat en .àit laat zich in Eindige Elementen berekeningen slecht

In het volgende hoofdstuk (Paragmaf 6.2) zal de gemeten druk worden vergeleken met de berekende
drukken;
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rss
192
212
291

264
233
161

AL
De positie van de verschillendeg(ond1agenisuitdeze~~n()pg~rneten.

die zijn gebruikt bij de verschillende berekeningen zijn overgenomen uit het
[14].

als de postdicties zijn uitgevoerdJ;netbehW,p~hetbmn~llCl.JRJCOa"'Coll11lli:$sie
waarbij uitgegaan wordt van de modellen van Jancsecz en Prater.

verschill.eJ!lde lagen kunnen worden aangebracht, rekent de ~readsheet of met granlil.aU'
gebruikt dan de methode Jaaesecz, of met cchesief materiaal en gebruikt dan de methode
bij veel pr(~lematis(:homdat in de doersaede bij die ring zowel gr13w:uJlair

materi.aaI voorkens; Daarom voor alle situaties 2 berekeningen ge~ één met de
en met de methode Prater. Als de berekening voor materJiaal. de laagste

voor de boorfrontdrnk kan deze waarde worden aangehouden voor de minimaal
de methode conservatief is. Wanneer de methode

~~e boorfrontdruk oplevert, dan kan dit resultaat eveneens worden gebfl.likt als de
laagste Wanneer sommige lagen uit klei bestaan, lijkt. een granlil.aU'ebenadering niet
geldig. Echter, daar de totaalspanning in de grond voor tunnel alleen maar afneemt (zeals berekend

28
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wordt met de formule van Termghi), is het een veilige benadering door met granulair materiaal te
rekenen.

De berekende
waarde in deze evaluatie. Deze waarde is door de gelijk te stellen aan
~ toelaatbare boorfrontdruk. Van de in Hoofdstuk 5 genoemde modellen is dit dus het model
dat de laagste maximaal toelaatbare boorfrontdruk voorspelt.
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Tabel 6.3

tijd na begin 28~8~9700:00:00 (uren)

28 augustus
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te

wordt het drnkverloop tijdens de blow-out getoond in Figuur

500ái'D.e450
!I)

: 400
c::
~ 350
~
~ 300
2
"E 250oo
~ 200
$
~ 150
(I)
0) 100

50

o
11rOOO

_ ••••••••• _ •••• " __ ,, •••••• ,, ._ ••• _ ••••••• _ ••• __ ••••_........ 9""''' •.•_ ••'' __ •• __ ••.•• _···_· ._" "'••••• <1""'''

11,500 12,000 12,500 13,000
tijd na begin 28-08•.9700:00:00 (s)

13,500

Detail verloop boordruk op tunnelas rondom blow oot.

voor de blQwoot de druk in de mengkamer weer allangzaatn aan het dalen
de druk worden weerstaan door de afpleisterlaag die zich heeft gevormd in de tijd

Wanneer wordt gestart (volgens overlevering
wordt de afple:isterlaag door het mes verwijderd, zodat er

een het grondmassief o:ntstaat. Hierdoor aemea de korrelspamringen juist
onvoldoende om de blow-out te weerstaan. De latere

drnkpieken kunnen ontstaan. door :instorten van (een gedlee11te het boorfront.

Uit de ftgtll"enblijkt dat het analyseren van een gebeu.r:teuis als een blow-out op basis van gemiddelde
dnlld<:errtot verkeerde conclusies kan leiden. De druk was in de paar :m.imrtenvoorde blow-out veel
hoger dan de waterspanning plus de verticale korrelspannmg. De boomontdmk was op het moment
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vertiçalekprrel$panning ..Er is dan dus
v<:rvo~van.~srond(Àedebesçhrijvingaan

Hoe deze invloed in

Uit deze gegevens moet derhalve worden geconcludeerd dat de gebruikte druk zo hoog is dat het niet
noodzakelijk is een zwakke piek in de grond aan te nemen om de blow-out te verklaren.

32



Hoofdstuk 1

Gemeten hoordrukken

lee.Jl1lu)lme:nt is geweest. Bij de tweede buis is de



definitief
GD: CO-384780/19



september 1999

.Hoofdstuk 8
.CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

de

Op duidelijke onzekerheden aan te wijzen, t.W.

in de huidige rekenmodellen is aangenomen dat ondanks de
in de grond voor het boorfront, de vorm van het boorfront nauwelijks
invloed van wateroverspanning is in centrifugeonderzoek de vorm van. het

en dit blijkt in grote lijnen (overigens niet in detail) overeen te
model van Jan.csecz gebruikte vorm. Of dit met wateroverspaming ook nog

is niet bekend en dient te worden onderzocht. Dit kan met behulp van gekoppelde 3-
elemenrenberekeningen. De eindresultaten hiervan zijn echter niet te verwachten
waarin de late orde evaluatie dient te worden afgerond. De eerste resultaten van

aan dat de numerieke berekeningen een vergelijkbare toename geven van. de
stabiel boorfront als de hier beschreven analytische methoden.
de naar boven gerichte grondwaterstroming is van invloed op

invloed op de horizontale korrelspamring. Hierdoor zal de
worden. Ook deze invloed zal in de in de vorige paragraaf genoemde studie

is noodzakelijk om deze onzekerheden weg te nemen. In de literatuur ook
mogelijk maken om de bezwijk.vJ.a.kken,zoals beschreven door

voor grond met cohesie. Een uitbreiding van de L526 spreadsheet voor deze
verhogen. Op dit moment loopt een dergelijk onderzoek in eerder

commissie

De maxim~ toelaatbare boorfrontdmk bleek bij de boring van de 2de Heinenoordtmmel aanzienlijk
hoger tekijnnen zijn dan de .~ van water plus grond bovenop detw:mel Ook
geldt echter·da;t er geen getoetste rekenmQdellen ~. kan worden gekwantificeerd hoeveel
hoger de ~le· druk kan zijn . .A.nalysevan de metingen geeft aan d.atmogelijk ook mer
grondwaterstroming van invloed is op het resultaat.
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en proeven statische4
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1996.
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1<J(10/(1040 .Juli 1996.

7 Rajlport "Waterspanningen voor boorfront, lnvloedop stabiliteit". november 1998.

9 29 1998.

11 1. GD-mpportCO-J725901l97.

493-516



definitief
GD: CO*384780119

14 CURlC08 Gouda, PredictiempPl)J:t':i'weeqe Heinenoordtunnel, rapport KlOO-04
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Bijlage 1
REKENMETHODE STABILITEIT BOORFRONT

WATEROVERSPANNINGEN

Hoewel erin heta!gemeen spraakgebruik altijd gerefereerd wordt aan het rekenmodel van Jaaeseez,
wanneer het gaat om eenanaiyt:isçh rekenmodel op basis van bezwijkvlakken figuur 1), is voor de
besebrijvingvan het. rekenmodel gebruik gemaakt [1].
dit m.pportis .vanwege dehekendheid toch de naam van beide
l"~kenmodellenzijngeheel vergelijkbaar.

lis



freatische
eDER

op C meter boven de de verticale korrelspanning op het vlak

Hierin

over de tunnel
van de waterstand

het natte soortelijk gewicht

r

c de cohesie

waarbij:

r = O.SDI (1 + tauJ])

In de hier beschreven rekenmethoden wordt het evenwicht van de prisma ABCDEF berekend.
De wrijving langs het tunnelfront (het vlak ABCD) wordt daarbij verwaarloosd.

)

[m]
[kN/m3]

[kN/m3]

[m]

H
[kPa]

De wrijvingskracht op de driehoeken ADE en BCF wordt berekend volgens de Duitse Norm (DIN,
1986). Uitgangspunt is daarbij dat de verticale spanning lineair toeneemt met de diepte de totale
verticale spanning een combinatie is van de bovenbelasting e; en het eigengewicht De
gemiddelde wrijvingspanning is dan te verkrijgen door integratie en luidt:

de gemiddelde schuifsp<:mIlingop de driehoeken ADE en
de veihgheidscoëfficiënt

[kPa]

De zo volgens de Duitse norm beschreven oo<)ms:tre<len De.verticale spanning zou
lager kwm.en zijn. In de in deze bijlage beschreven rekenmethode wordt dit echter opgelost door À

voor lager te dan voor de silo da2trb()VfjJ!1.

is áangenomendatderichting 'van deze gemiddelde spanning gelij:kisaan de richting
ofBF.
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sine
:::::

cos IJ + tane sm IJ

Evenzo geldt voor horizontaal evenwicht:

+

of:

:::::F; (sin IJ -tan e cos IJ) - cos IJ



Ieeeren kracht (Ft) en de boorfrontdruk worden berekend.
effectieve spanningen.

Hiermee
Hoewel

ging er

onl>eken<!le.Wanneer
meestal

deze hoek zal

de

zal mogelijk ook de korrelspanning op de driehoekenADEen BCF béÏ1l:vloooen.
is echter onduidelijk en hangt af van de elastische eigenschappen vah· de grond. Bij

is deze invloed niet meegenomen.

Het om. een evenwichtsbeschouwing op te stellen. waarin de invloed ·van·.grondWater-
is gebracht. Daarom is de volgende procedure gevolgd:

miJlllJ1Jlafeboorfrontdmk zonder wateroverspanmng wordt met een zekere factor
Met deze druk wordt berekend ofhet prisma stabiel is. Zo niet dan wordt de berekening

kracht op de bovenkant nnhet prisma
27 [3]is doör vergelijking van een analytische oplossing voor een vergelijkbaar

een numerieke oplossing voor de werkelijk te ve~J:1ten$9n:lipg
het horizontale verhang direct voor het boorfront beschreven kan wordena1s:

waarbij:
i het horizontale

ooêfficJientathankelijk
destraal (is
de overdruk aan het boorfront
de soortelijke massa van het water
de versnelling van de ~ht

H
H
[m]

[kPa]
[kg/m"]

[mls2
]

R
8P

IJ
g
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Op grond van dit gegeven wordt verondersteld dat het verticale verhang aan de bovenkant van het
prisma geschreven kan worden als:

. l1P
1 :;:::;--._-
v pgC D

met:

H
[m]
[m]

Invullen van de voorlaatste formule in de laatste en integreren over x van 0 tot de voorkant van de
prisma op D/tanf3 voor het bcorfrom leidt tot de totale kracht Fvw :

wordt in mindering gebracht
dan nul

de resulterende

deze

formules
rekenen die

vervangen wordt door (Fv •.Fvw).
in

wOlden bepaald door deboorftontdruk met het
bo():rfrlont~Jrertnet1[i~'lÛdllgel'i..Het gaat erom welke kracht op de prisma wordt overrge1braA"ht.
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F . D'J. 0,5D
t PfJlh tanp

in is het horizontale verhang en wordt met de eerder gegeven formule uitgerekend.

Deze Ft kan worden vergeleken met de Ft die volgt uit de beschouwing over het horizontale
evenwicbt.Delen van deze beide getallen geeft deveillgheidtegen afschuiving. Omdat het hier gaat
om een evaluatie en niet om een ontwerp is gezocht naareeuveiligheid 1

Een evelwele de die ingedrongen in het boomont heeft geen
van

is beperkt als de dikte van de ingedrongen s.luny beperkt Deze wordt
uitl~er,eke:nd. Daarbij wordt er vanuit gegaan. dat in één omwenteling elke positie van het front

wordt afgeschraapt. De gemiddelde penetratiediepte is dan gegeven door:

met:

n

depenetratiediepte
de doorlatendheid vanhet zandpakket
de porositeit van het ongestoorde zandpakket
de tijdsuur tussen twee mes passages

[m]
[mis]

H
[sj

.Xp

k

wordt dan gegevel1 door:

Aps=

met:

r~a]
[-]

berekenin,gen is gebleken dat de 10-3 mis)
nog slechts enkele centimeters is en dat de drukval over de slurry bij deze zeer grote doorlatendheid
nog kleiner is dan 20% van de totale drukval. In praktische gevallen is de drukval over de slurry
kleiner dan 5%, zodat genoemde benaderingen toelaatbaar zijn.
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Figuur 7.1:

Figuur 7..2:

Metingen en postdicties boorfrontdrukken buis 1.
Plot 49020 nx.i 00 1.

Metingen en postdicties boorfrontdrukken buis 2.
Plot 49020 ux.i 002.
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fmal

oonpl~ The TBM infiuen.ces· tb.e poIe water
stabllity. Dnring drilling thîs· infI.uence is ditIerent

the bentonite slurry. According 10 the

(V'lhen tltlere is no drilling). 1'his leads te a
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Kennis en ervaring op het gebied van ondergronds bouwen in zachte grond is belangrijk als Nederland
de actual.iteit wil volgen en de (inter-)nationa1e positie van de Nederlandse ontwerpers en bouwers wil
handhaven.
Door een breed forum van partijen uit bedrijfsleven, overheid en kemrisinstituten is :in 1994 het
hnpulsprog:ranl'ma Kemrisinfmst:ructuur Ondergronds Bouwen opgesteld.

Het doel van dit Impulsprogran:nna is te komen tot een dnurzmne versterking van de kenms-
in:frastructu.ur,i)e kem l'3:ndeze kentrisinfrastructuur vos het Centrum Ondergronds Bouwen
(COB), dat onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van ondergronds bouwen initieert en
coördineert. COS maakt gebruik van de welkwijze en i:nfrastrucmur van het Civieltechnisch Centrum
Uitvoering Re$~ch en Regelgeving (CDR) te Gouda. De activiteiten van het COB worden uitgevoerd
~~ ~~~er CUR/COB. Een leerstoel"Ondergronds Bouwen" aan de TU Delft is nauw gelieerd

In eUR/COB participeert een breed scala aan bedrijven, branche"'Ofgauisatics,
wetenscbappelijke instituten en overheden.
Via een bijdnlievan de Interdepartementale Cmnm.issie voor het Economisch Stroctuurbeleid (leES)
in het ~gramma st:inmleert de overheid de totstandkoming van deze kennisinfras.tmctuur.

Het onderzoek: en ontwikkelingswerk van CUR/COB worden verricht in het kader van een omvattend
uitvoeringsprogramma.
Dit uitvoeringsprogramma. kent in eerste instantie vier thema's, te weten "Boren in zachte grondlI,
"Verkennen, voorspellen en monitoren", "Economischetnnnelbouw" en "Construeren, beheren en
onderhouden ".
De thema's: worden ingevuld met uit te ,,"Oeren onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Een belangrijk project binnen het eerste thema is het "Praktijkonderroek Boortwmels" (CUR/COB-
uitvoeringscommissie K 100). De kern van dit project bestaat uit een intensieve monitoring van de
twee Praktijkprojecten Boortu:nnels, de Tweede He:inenoordtunnel en de Botlekspoortu:nnel Door
middel van de= monitoring worden bestaand instrumentarium voor verkenning van de ondergrond en
voorspellingsmodellen voor het gedrag van constructie en grond getoetst.

Voorliggend werkdocument "Eerste Orde Evaluatie Kloo - BT -A Boorfrontstabiliteit" is onder
verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand gekomen en moet gezien worden als
uitvoeringsonderdeel van het predictieplan.
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door middel van een evaluatie a:m:wo()rdk;rijgenQP de onderzoeksvragen en -doelen in het
fustmlnentátie- en Meetphm [13];
door middel van een evaluatie beoQrdelenvanmooellen voor ontwerp- en wetenschapsdoel-
einden.

'Boortechnologie' zijn de onderzoeksvragen en-doelen verdeeld intwee
bijiJel,aorende onderz0eks<içelen, t.w.:

Voorde

ontgravingsproces9P de reactiekrachten van op het

van.d.:e•.·..in.v.•.10edvan.•••......•.de slurry..•dt"uk..•........QP.9.e.sta..•..b...iljt .:e.It...·..•....van het boorfront
.. . ."" .. "" .", . ' ,' .. ,,'," '",",','

grondmassü;:fenbo()rvloeÎ§tofiJij.~d TaM
en tangentiele wrijving langs de omtrek van de TBM

van de beinvloeding van het grondwater bij het boorfront

Bepaling van de effectivitett van het boorproces:
Bij dit onderzoeksdoel speelt een aantal facetten een rol, waaronder voortgangssnellieid TBM, rotatie-
snelheid graafwiel, mengselvorming in de mengkamer en effectiviteit pompen en leidingen. Hiertoe
zijn de volgende onderzoeksvragenl-doelengefomruleerd [13]:

B-02 van het ontgravingsproces op de grootte en vervormingsgraad van de productie-

transportB-03
B-05
B-06

Ei1èctivit:eitvan pompen
van snijelementen

aan de

op de metiagea en bell~k.eJlting~;:n
postdjctie worden

Tijdens de predicties is een berekening gemaakt voor de te verwachten minimale boorfrentdruk en een
bereke:nmgvoor de te verwachten wateroversparming. Deze

onderzoek dat ·daama.is
en de Technische Universiteit

wateroverspanning ook een invloed heeft op de stabiliteit van van de
boorfrontstabiliteit dient rekening worden gehouden met het optreden van wateroverspanningen in

6
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analytische berekeningen van de minimale steundmk meteen rekenmodel zoals opgesteld door
Jancseçz [5}. Aangezien het hier ging om predietiesën l1ietOrtIöï'ltWerpberekeniligënis de
spann~ooUCtie.ten.gevolge·.van ••silQ'Wetking in deze·bereketriDgen••wel·rn~gtnomen.· Hoewel

.·ditdoor:J~cscÇZYoor omwerp-\>eteketrlng! niet wordt geadviseerd;
een··~en.tele·.predictie·.voor ..zowel••~e •.als.·ma.xil:nale·.steundruk.•vool: meetveld ..NQOrdin
deg~ëheoo:l:1tJ:.ifUge·vanGeoDeltl[61;
n~eberekenhlgenvanzowelminimälealsmaxin:lalestmndnlk mJ)/v; hetEBM.opfogramma
PLAXIS, waarbij gebtuik··~·is.·.van.een·2D,,;model.·(zie·l15]).

~t~~hettwJerwnCURI(;OB.OQmmissieL52()eenhack-amûysisuitgevoerdnaar de
res~.v~ ••de·gello~ ••c~eptQeVen..Deze.berekeningçn·.zijn·uitgVoetd ..rn.b.v ..·het·EEM-
pr~.DlANA,·.vváätbij··gebmk·g~is.van •.een3D-model.(zie .[10]) ••Bij·.deze·berekeningen
iSlevens-desitl.:latievanpassiefbezwijkenvanhet fmtltbek.ekea Intabel2dwordettderesW.taten van
de verschillende betekeningen samengevat:

9
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de goede overe~~defSXPerimentele predictie en.het Jaaescecz
Bijeen latere centrifugeproefis dit bevestigd, het door Jaacseez ontwikkelde model is

alS~p~~rqver~ge:o.inb.et~sief aanwezig zijn. PLAXIS
te grote waarde voor debezwijkdruk Dit is te verwachten aangezien de toen gebruikte

versie is en hienneegeen 3-dimen.siona1e effecten in rekeninggebracl1t
DIANA levert een.wattela,gewaardèvOQrdeiIl1ÎJ.1i1tla1e1)QQrfr~.Dit isoçk in

VQQr(1estah.itYM-het bo()rf{ont8ev{):o.d~.l)eoo~hi~ iSP}ldit

voor

er in zatld •voor het
bo()r:fi;on1t~;nwateroverspannmgaanwezig zijn,verQOtzaaktdoor:mst:roming_b09rvloeistof tussen
d(~p()riêfl.][ri••~ien(lettld rapport word gemeld dat deze watetoverspan:nitlgyaninvlO«i k:an. zijn op de

boorfront,:m.aardît wordtUiêt;nadergekwantifiçeërd.

liet wate~gsvedoopvolgen.sdepredi~wordt weërgegeveninûguur2, len 2,2,FïgqQr.2.1
geeft.·het~entiddelde·.verloop.op.grotere.afstand.voor··he;t·.hQ()ffront, •.figuur ••2,2.·toont.het ••gemiddelde
verloop·.~·.de ••volgens ..•de.predictie.tê .v~hten ••~t:lS •••~ ••voor ••hçt.boorfrottt •.·I>eze••predictie
is··slecl1ts·geldig.wanneer.er geboordwm-dt·in·za:nd, .Et.:ïs·geen.prediQti(}·voorde.·waleroverspanning
voor het boorfront wanneer in klei wordt geboord.

In het

Het is

of

ter plaatse van
van enkelekPa ·8

waarden gegeven en maximale steundruk, waarhij
t.g.v. het snijdenintekelling gebracht is. Te zien is dat de

de

IS

10
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Dit komt
omdat er iJ.iet afieen Stroming en is van de maarerookëen verstopping
optreedt van de poriekanalen door de bentonietdeettj6s.Deze verstopping is alleen empirisch te
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bepaald met behulp van proeven.
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zijn
dat het geval zou

zou de piekfrequentie hogermooten te verklaren uit het
op verschillende afstimdenvan de as van de TBM zitten en dus één snijtand

deWSM komt dan de andere en daarom een ovemeersende invloed heeft op de
van het signaal
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meti~5en in zand geldt dus dat tijdens het boren tot ver voor het boornoot wateroverspannin-
wor,detL Dit boorfront.Beschouw de

met de rechthoek daarboven, Figuur 4.1.
de door Jancsecz ontwikkelde rekem::netlilodlev\lordt aangenomen dat de boorfrontdrok direct aan het
boorfront wordt overgebracht op de l~on:eis.Op de een horizontaal gerichte kracht F
uitgeoefend, ook Figuur4.1.Wanneerer echtervoor eenwateroverspatmingwordt
gemeten, zoals ook in Figuur 4.1 is aangegeven, zal de netto kracht op de wig bepaald worden uit het
verschil tussen de druk aan het boomont en de waterspanning aan de andere kant van de Alleen
dit drnkverschillevert een bijdrage aan de korrelspanning. Anderzijds zal de wateroverspamri~ een

17
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opwaartse kracht opleveren op het b1o}{b9y~4ewig>waardoor de belasting van het blok op de
kleiner wordt.

Uit bc"Vi~nstaandeblîjkt,euhet bl6k d~arboven anders wordt
wanneer erwateroverspanningen voor het boorfront zijn. Om te zien hoe dit uitwerkt op de benodigde

4.2

(zie

eel1lvoll!digrekemnodelontwikl<eld om de invloed van de wateroverspamring op
scbiMten. Dit model is geschreven als een spreadsheet· en gaat uit van een

homogeen.materîaaJ. worden in eerste instantie de door Jancsecz
opgesteld voor de verschillende vIa.kken van hetbezwijklichaam

de ingebouwde 'solver' wordt bepaald bij welke: hoek de
van dit gedeelte van bet programma.zijll

Hl 1999 GeoDelft
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De
erboven
hierdoor
de

aan de bovenkant van de driehoek
het verschil in stijghoogte over het blok.

minimale van de steundruk wat
groot, maar blijkt: in de praktijk mee te

boogwerking heeft wel een significante

van

In het progrmm:na wordt de wig verdeeld in 100 partjes en
totale evenwicht van de wig berekend. Hierdoor kan dus
grondsoort~l1. Hierin is het programma dus duidelijk
ontwikkeld~model, dat uitgaatwn gemiddelden.Voor elk
horizontäalVeronderstehl Hetd:ru.k:verschiltussen de voor
door de formule waarmee het potentiaalverloop .in een

x

de aisiand tot het boomont
destijgb.Oogte bijhetboorftont
d~stij~oogteopafstandx
de leldengte, de lengte waarover d.edmKiridè d.oorläten.d.elaág a.fiieemt.

[m]
[m]
[m]
[m]

de doodate1îdheidvan deondoodat~ndeb?venste laag(k'),de
waarin wordt geboord (k) en de dikte van deze beide lagen,:resp ..do en do,

deverticalebe~\)q)aal(1
dewateroversp~ó~2ie V~-g~!ljlij.t'n

modellen GeoJ)eJft I B1'oere
Om de resultaten van beide modellen te vergelijken en daaruit conclusies te kwmen trekken over de
invloed van waterspanningen op de stabiliteit van het boorfront is een voorbeeldsituatie met beide
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vlies

de

kPa.

'wanneer boogwerking in rekening wordt gebracht.
met wareroverspanning, boogwerking en veiligheid één (175 kPa).
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bOOgvverlO:ngisdemethodevanGeoDelft (~deboogwerkingberekend
gebruikt Het resultaat van deze methode is,

4.3e .2Nu_meke berekeningen
In het kader van het BTL onderzoek zijn 2.-dimensionalebetekeningennitgevoerd met PLAXlS [2].
In een eerste berekening werd de boorfrontdrok als
tweede berekening werd de boorfrontdrok.
stromings~sterkteberekening uitgevoerd. Omdat
boorfrootliat afuemen, was voor het boorfront een
aa:ngebr~h:t.Ben geheel optimale simulatie bleek niet
grond vOQtlletboorfront strekt zich slechts uit over
brengen~teenbeperkt aantaIelementeR. is
lageredoQt1a.tendhe:id,De gekozen afname van de
d~(l~~ande4°or~D,dh~jd idic:te1lg~olge y~itetjll.(fun.gel\vanbentoniet texe~a.c~is. De
bereketl~~rzijll ~eyoerd v()Qr~Iltun11etvanlOtn~geb()()~djn. ~dn1et een.drkk~diameter
Y~YdjTl~VatlJ,2.Dflzeble~k ..d,us.aehte~ll()gerdlUl indeandere1JerekeIlingenendec~ge
proefYV~9,8isgc:b~.'Uitdeberekenitlg~bleek.qatdetni~elx>orfro~. in4etyveede
~l;}ke~:I1g(lan~~lllij~lloger yvas~jndeeerste: 225 tegen 183~,a.

Tabel 4.2 .. R.espltaten.llereketliugetLllerekendemmlmale boorfrontdfUk
verschillende··rekêttnlethodeu

bij~·iaande stabi~it.

22 GooDelft
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0.8

0.7

0.6
Ê___ 0.5
-Er

0.4

0.3

0.2

4.5
wordt geboord

te bepalen vol.geliS· ontwikkelde rekemnethode. Aangezien.het
hier gaat om postdicties en niet om de bovettl.iggende
grond in alle gevallen in rekening worden gebracht. Ook al. adviseert Jancseea dit niet te doen in
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ontw~êt~ire!ljn~f)nl>ijeengeringede~Qiatnçter~verhoudjng;.~ de~~detelam11en
gebmike~.~()Qr·.de.vefschiUend~.gro~en.·bPvenhetboofftoot·.~· ••eI"·.9~1Wk9~.WQ~yan
het.in.de ••=1'.de.~s$ie ..L52Q•.van.h~.COBontwikkelde .•sp~~.~ •.de.bovenbe~·.9P de
prisma.4J3c;PBFmfiguur ••4;1 ..te•.b~31~ Pit.spleadsbe~.isbijna·ge~ ..vemelij~~.~~.·.d~ .•d()or
OeoDeiftQIJ,twikkeldespreadsbeetw~edepl'edi~~j:nuitgev~d[$],
Plaxis levettte hoge waarden voor de mini.l:naai benodigde verscbiidmk. 3-D Plaxis is niet gebruikt,
dus kan geijl uitspraak worden gedaan over de mogelijkheden van dit model.

De· stabiliteit met ·wateroverspanning wordt dan echter berekend:met de door GeoDelftvoorgestelde
uitbreiding om de waterspanning in rekening te brengen. In die gebieden waar hoofdzakelijk door klei
wordt gebOol'd,wordt de oode rekenmethode gehandhaafd en wordt met de door L5200ntwikkelde
spreadsh.eet gerekend.

Omde~~evQOr7$1dte~uitv~~ren,isverond~~lddatdewater~vool' het
boorfrOJit111derdaadbesehteven kanlNürden met de in de prediotie BOID [51aangegeven
rekenm.e, ...~ij.·.dan.·de ..werkelijk ••g~etell.boom~·.als ...mvoorpar~.wQl'<tt •.gebnûkt.
Hiervoor ••Ûlreçdseenp~uitgevoord; •.Hetr~ti~weergeven·mfiguur4.4.waamitblij1ct dat
de besch#j~vandewateïspanningvoorhetbooJitönttijdenshetbol'ellvold9ende~llwk~g is.
Tijd,elïS·~.p1Mts$l.van.de.ringen is.de··wateJ;spàWling.1ag"f .(do()r·.de.~b:~is~ring);·.·Pe ...s~bi1iteit
tijdens het boren is echter maatgevend.

De resultaten van de postdicties zullen besproken wordeninhoof~6vandit

WSM
llIll

afstand(m)
Figu.ur4.4 Vergelijking tussen meting en postdictie;

24
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Reeds bij de beoohrijving van de rekenmodellen is aangegeven dat de berekening van de m.aximaal

toelaatbare boorfront druk sterk afb.angt van het aangenomen bezwijkmechanisme. Wanneer een naar
boven gerichte grondwaterstroming opdrukken kan veroorzaken, is de maximaal toelaatbare
boo:rftontdrak laag: ongeveer gelijk aan de verticale totaalsparming. Wanneer de passieve grondruk
overwonnen moet worden, is de ma.ximaal toelaatbare boorfrontdruk heel erg hoog.

Uit de litetatuur blijkt dat er een aamal rekenmethoden
cilindervormige nrimte berekenen, bijvoorbeeld:

die m.roriroale druk in een bol~ of

het al eerder genoemde mechanisme waarbij opdmk:ken door grondwaterstroming wordt
beschouwd. Dit geeft een absolute ondergrens voor de maximale boorfrontdruk. Deze methode
geen rekening met: de radiale spreiding die zal optreden en zal daarom alleen realistische
uitkomsten geven bij een tunnel met een relatief kleine dekking. Bij een goede afjlleistering is het
onwaarschijnlijk dat dit mechanisme optreedt, Zoals gebleken is uit de gemeten
wateroverspanningen voor het boorftoRt, treedt een dergelijke goede afpleistering niet op tijdens
het boren, maar alleen bij het plaatsen van de ringen.
bezwijken doordat de bovenliggende grondlagen worden opgedrukt zonder grondwaterstrom:ilm.
Hiervoor zijn verschillende berekeningsmethoden in de literatuur beschreven (12]. De berekende
bezwijkdruk hangt af van de verhouding tussen het oppervlak dat wordt opgelicht en de diepte, de
aangenomen vorm. van bezwijken, het type grond (cohesief of niet cohesief) en de mechanische
eigensdlappen daarvan. Voor een tunnel met een dekking/diameter verhouding van 1 leidt de
meest pessimistische benadering (de benadering die leidt tot de kleinste waarde van de :maximaal
toelaatbare boorfrontdruk) tot maximaal toelaatbare boorfrontdrnk die gelijk is aan de
waterspanning plus 2 maal de korrelspanning.
berekening van het moment wanneer plastische vervorming optreedt bij een cilindervormige
expansie, zonder dat bezwijken naar het oppervlak hoeft op te treden. Dit blijkt het geval te zijn bij
een druk die ook ongeveer de waterspanning plus twee maal de kotrelspanning is. Gebruik
makend van deze methode wordt echter een eneIvormige plastische zone gevonden rondom het
boomont. Er is dan theoretisch nog geen reden waarom het front echt passief zou
cilinder~ Dit leidt tot drukken die gelijk zijn aan
plus 6 tot (afuankelijk van wrijvingshoek en B-modulus);
puur passiefbezwijken, de centrifuge en doorgerekend door Leca en Dormieux

Dit leidt tot zeer hoge waarden voor de toelaatbare druk.

Conduder~d .Kan.worden opgemerkt dat er aantal. rekenmodellen is echter geen van alle
het problOOmcompleet beschrijven en onderling zeer 'Verschillende resultaten geven.

25
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De van de maximale boorfro~it;~1:lt2ich ook niet erg voor een numerieke aanpak. Het
is dat er een scheur ontstaat en .àit laat zich in Eindige Elementen berekeningen slecht

In het volgende hoofdstuk (Paragmaf 6.2) zal de gemeten druk worden vergeleken met de berekende
drukken;
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rss
192
212
291

264
233
161

AL
De positie van de verschillendeg(ond1agenisuitdeze~~n()pg~rneten.

die zijn gebruikt bij de verschillende berekeningen zijn overgenomen uit het
[14].

als de postdicties zijn uitgevoerdJ;netbehW,p~hetbmn~llCl.JRJCOa"'Coll11lli:$sie
waarbij uitgegaan wordt van de modellen van Jancsecz en Prater.

verschill.eJ!lde lagen kunnen worden aangebracht, rekent de ~readsheet of met granlil.aU'
gebruikt dan de methode Jaaesecz, of met cchesief materiaal en gebruikt dan de methode
bij veel pr(~lematis(:homdat in de doersaede bij die ring zowel gr13w:uJlair

materi.aaI voorkens; Daarom voor alle situaties 2 berekeningen ge~ één met de
en met de methode Prater. Als de berekening voor materJiaal. de laagste

voor de boorfrontdrnk kan deze waarde worden aangehouden voor de minimaal
de methode conservatief is. Wanneer de methode

~~e boorfrontdruk oplevert, dan kan dit resultaat eveneens worden gebfl.likt als de
laagste Wanneer sommige lagen uit klei bestaan, lijkt. een granlil.aU'ebenadering niet
geldig. Echter, daar de totaalspanning in de grond voor tunnel alleen maar afneemt (zeals berekend

28
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wordt met de formule van Termghi), is het een veilige benadering door met granulair materiaal te
rekenen.

De berekende
waarde in deze evaluatie. Deze waarde is door de gelijk te stellen aan
~ toelaatbare boorfrontdruk. Van de in Hoofdstuk 5 genoemde modellen is dit dus het model
dat de laagste maximaal toelaatbare boorfrontdruk voorspelt.
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Tabel 6.3

tijd na begin 28~8~9700:00:00 (uren)

28 augustus
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te

wordt het drnkverloop tijdens de blow-out getoond in Figuur

500ái'D.e450
!I)

: 400
c::
~ 350
~
~ 300
2
"E 250oo
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$
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(I)
0) 100

50

o
11rOOO

_ ••••••••• _ •••• " __ ,, •••••• ,, ._ ••• _ ••••••• _ ••• __ ••••_........ 9""''' •.•_ ••'' __ •• __ ••.•• _···_· ._" "'••••• <1""'''

11,500 12,000 12,500 13,000
tijd na begin 28-08•.9700:00:00 (s)

13,500

Detail verloop boordruk op tunnelas rondom blow oot.

voor de blQwoot de druk in de mengkamer weer allangzaatn aan het dalen
de druk worden weerstaan door de afpleisterlaag die zich heeft gevormd in de tijd

Wanneer wordt gestart (volgens overlevering
wordt de afple:isterlaag door het mes verwijderd, zodat er

een het grondmassief o:ntstaat. Hierdoor aemea de korrelspamringen juist
onvoldoende om de blow-out te weerstaan. De latere

drnkpieken kunnen ontstaan. door :instorten van (een gedlee11te het boorfront.

Uit de ftgtll"enblijkt dat het analyseren van een gebeu.r:teuis als een blow-out op basis van gemiddelde
dnlld<:errtot verkeerde conclusies kan leiden. De druk was in de paar :m.imrtenvoorde blow-out veel
hoger dan de waterspanning plus de verticale korrelspannmg. De boomontdmk was op het moment
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vertiçalekprrel$panning ..Er is dan dus
v<:rvo~van.~srond(Àedebesçhrijvingaan

Hoe deze invloed in

Uit deze gegevens moet derhalve worden geconcludeerd dat de gebruikte druk zo hoog is dat het niet
noodzakelijk is een zwakke piek in de grond aan te nemen om de blow-out te verklaren.
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.Hoofdstuk 8
.CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

de

Op duidelijke onzekerheden aan te wijzen, t.W.

in de huidige rekenmodellen is aangenomen dat ondanks de
in de grond voor het boorfront, de vorm van het boorfront nauwelijks
invloed van wateroverspanning is in centrifugeonderzoek de vorm van. het

en dit blijkt in grote lijnen (overigens niet in detail) overeen te
model van Jan.csecz gebruikte vorm. Of dit met wateroverspaming ook nog

is niet bekend en dient te worden onderzocht. Dit kan met behulp van gekoppelde 3-
elemenrenberekeningen. De eindresultaten hiervan zijn echter niet te verwachten
waarin de late orde evaluatie dient te worden afgerond. De eerste resultaten van

aan dat de numerieke berekeningen een vergelijkbare toename geven van. de
stabiel boorfront als de hier beschreven analytische methoden.
de naar boven gerichte grondwaterstroming is van invloed op

invloed op de horizontale korrelspamring. Hierdoor zal de
worden. Ook deze invloed zal in de in de vorige paragraaf genoemde studie

is noodzakelijk om deze onzekerheden weg te nemen. In de literatuur ook
mogelijk maken om de bezwijk.vJ.a.kken,zoals beschreven door

voor grond met cohesie. Een uitbreiding van de L526 spreadsheet voor deze
verhogen. Op dit moment loopt een dergelijk onderzoek in eerder

commissie

De maxim~ toelaatbare boorfrontdmk bleek bij de boring van de 2de Heinenoordtmmel aanzienlijk
hoger tekijnnen zijn dan de .~ van water plus grond bovenop detw:mel Ook
geldt echter·da;t er geen getoetste rekenmQdellen ~. kan worden gekwantificeerd hoeveel
hoger de ~le· druk kan zijn . .A.nalysevan de metingen geeft aan d.atmogelijk ook mer
grondwaterstroming van invloed is op het resultaat.
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Bijlage 1
REKENMETHODE STABILITEIT BOORFRONT

WATEROVERSPANNINGEN

Hoewel erin heta!gemeen spraakgebruik altijd gerefereerd wordt aan het rekenmodel van Jaaeseez,
wanneer het gaat om eenanaiyt:isçh rekenmodel op basis van bezwijkvlakken figuur 1), is voor de
besebrijvingvan het. rekenmodel gebruik gemaakt [1].
dit m.pportis .vanwege dehekendheid toch de naam van beide
l"~kenmodellenzijngeheel vergelijkbaar.

lis



freatische
eDER

op C meter boven de de verticale korrelspanning op het vlak

Hierin

over de tunnel
van de waterstand

het natte soortelijk gewicht

r

c de cohesie

waarbij:

r = O.SDI (1 + tauJ])

In de hier beschreven rekenmethoden wordt het evenwicht van de prisma ABCDEF berekend.
De wrijving langs het tunnelfront (het vlak ABCD) wordt daarbij verwaarloosd.

)

[m]
[kN/m3]

[kN/m3]

[m]

H
[kPa]

De wrijvingskracht op de driehoeken ADE en BCF wordt berekend volgens de Duitse Norm (DIN,
1986). Uitgangspunt is daarbij dat de verticale spanning lineair toeneemt met de diepte de totale
verticale spanning een combinatie is van de bovenbelasting e; en het eigengewicht De
gemiddelde wrijvingspanning is dan te verkrijgen door integratie en luidt:

de gemiddelde schuifsp<:mIlingop de driehoeken ADE en
de veihgheidscoëfficiënt

[kPa]

De zo volgens de Duitse norm beschreven oo<)ms:tre<len De.verticale spanning zou
lager kwm.en zijn. In de in deze bijlage beschreven rekenmethode wordt dit echter opgelost door À

voor lager te dan voor de silo da2trb()VfjJ!1.

is áangenomendatderichting 'van deze gemiddelde spanning gelij:kisaan de richting
ofBF.
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sine
:::::

cos IJ + tane sm IJ

Evenzo geldt voor horizontaal evenwicht:

+

of:

:::::F; (sin IJ -tan e cos IJ) - cos IJ



Ieeeren kracht (Ft) en de boorfrontdruk worden berekend.
effectieve spanningen.

Hiermee
Hoewel

ging er

onl>eken<!le.Wanneer
meestal

deze hoek zal

de

zal mogelijk ook de korrelspanning op de driehoekenADEen BCF béÏ1l:vloooen.
is echter onduidelijk en hangt af van de elastische eigenschappen vah· de grond. Bij

is deze invloed niet meegenomen.

Het om. een evenwichtsbeschouwing op te stellen. waarin de invloed ·van·.grondWater-
is gebracht. Daarom is de volgende procedure gevolgd:

miJlllJ1Jlafeboorfrontdmk zonder wateroverspanmng wordt met een zekere factor
Met deze druk wordt berekend ofhet prisma stabiel is. Zo niet dan wordt de berekening

kracht op de bovenkant nnhet prisma
27 [3]is doör vergelijking van een analytische oplossing voor een vergelijkbaar

een numerieke oplossing voor de werkelijk te ve~J:1ten$9n:lipg
het horizontale verhang direct voor het boorfront beschreven kan wordena1s:

waarbij:
i het horizontale

ooêfficJientathankelijk
destraal (is
de overdruk aan het boorfront
de soortelijke massa van het water
de versnelling van de ~ht

H
H
[m]

[kPa]
[kg/m"]

[mls2
]

R
8P

IJ
g
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Op grond van dit gegeven wordt verondersteld dat het verticale verhang aan de bovenkant van het
prisma geschreven kan worden als:

. l1P
1 :;:::;--._-
v pgC D

met:

H
[m]
[m]

Invullen van de voorlaatste formule in de laatste en integreren over x van 0 tot de voorkant van de
prisma op D/tanf3 voor het bcorfrom leidt tot de totale kracht Fvw :

wordt in mindering gebracht
dan nul

de resulterende

deze

formules
rekenen die

vervangen wordt door (Fv •.Fvw).
in

wOlden bepaald door deboorftontdruk met het
bo():rfrlont~Jrertnet1[i~'lÛdllgel'i..Het gaat erom welke kracht op de prisma wordt overrge1braA"ht.
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F . D'J. 0,5D
t PfJlh tanp

in is het horizontale verhang en wordt met de eerder gegeven formule uitgerekend.

Deze Ft kan worden vergeleken met de Ft die volgt uit de beschouwing over het horizontale
evenwicbt.Delen van deze beide getallen geeft deveillgheidtegen afschuiving. Omdat het hier gaat
om een evaluatie en niet om een ontwerp is gezocht naareeuveiligheid 1

Een evelwele de die ingedrongen in het boomont heeft geen
van

is beperkt als de dikte van de ingedrongen s.luny beperkt Deze wordt
uitl~er,eke:nd. Daarbij wordt er vanuit gegaan. dat in één omwenteling elke positie van het front

wordt afgeschraapt. De gemiddelde penetratiediepte is dan gegeven door:

met:

n

depenetratiediepte
de doorlatendheid vanhet zandpakket
de porositeit van het ongestoorde zandpakket
de tijdsuur tussen twee mes passages

[m]
[mis]

H
[sj

.Xp

k

wordt dan gegevel1 door:

Aps=

met:

r~a]
[-]

berekenin,gen is gebleken dat de 10-3 mis)
nog slechts enkele centimeters is en dat de drukval over de slurry bij deze zeer grote doorlatendheid
nog kleiner is dan 20% van de totale drukval. In praktische gevallen is de drukval over de slurry
kleiner dan 5%, zodat genoemde benaderingen toelaatbaar zijn.
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Figuur 7.1:

Figuur 7..2:

Metingen en postdicties boorfrontdrukken buis 1.
Plot 49020 nx.i 00 1.

Metingen en postdicties boorfrontdrukken buis 2.
Plot 49020 ux.i 002.
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Samenvatting rapport:
In het kader van de Ie orde evaluatie van de metingen die verricht zijn bij de aanleg van de eerste geboorde tunnel in
Nederland, de Tweede heinenoordtunnel, wordt in onderliggend rapport een overzicht gegeven van de uitgevoerde
metingen voor het onderdeel 'Geotechniek'. Het onderliggend rapport bestaat uit 2 delen. In het eerste gedeelte worden
de uitgangspunten/onderzoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast wordt een inventarisatie gegeven van de
beschikbare gegevens. Op basis van eerder uitgebrachte rapportages in het kader van de 2e en 3e orde evaluatie wordt
een kwalitatieve vergelijking gemaakt tussen de resultaten van de metingen en de predicties.

Om een inzicht te krijgen in de gevolgen van de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel op de spanningen en defonna-
ties in de ondergrond zijn voorafgaande aan het project predicties uitgevoerd. Hierbij is zowel gebruik gemaakt van: de
empirische formule conform Peck, de analytische formule conform Sagasera en eindige elementenberekeningen met
Plaxis (2D) en DIANA (2D/3D). In deze rapportage wordt niet ingegaan op de resultaten van laatstgenoemde
berekeningen, Deze worden afzonderlijk behandeld in een document van TEClFugro. In het tweede gedeelte van de
rapportage wordt een kritische beschouwing van beide empirische/analytische methoden gegeven. Op basis hiervan
wordt gesteld dat de voorspellende waarde van deze modellen sterk afhankelijk is van de benodigde invoerparameters.
Onzekerheid met betrekking tot de bepaling van deze parameters vooraf, maakt dat de waarde van de modellen in de
praktijk beperkt blijft. Vergelijking van de predicties met de metingen bevestigt dit beeld. Getracht is op basis van de
metingen te komen tot een relatie voor de veel gebruikt Peck-parameter i.

Verder is getracht de invloed van de verschillende aandelen van het boorproces te relateren aan de gemeten
verplaatsingen aan het maaiveld en in de ondergrond. Hierbij wordt geconcludeerd dat de belangrijkste zakkingen
onstaan tijdens en direct na passage van de tunnelboonnachine. De tijdsafhankelijke effecten spelen met name ter
plaatse van Meetveld Noord geen rol van betekenins. Ter plaatse van Meetveld Zuid zijn wel tijdsafhankelijke effecten
te onderscheiden,. Door het aanwezig zijn van de kanteldijk, de aangebrachte ophoging van het Meetveld is het moeilijk
duidelijk te maken of deze effecten een direct gevolg zijn van het boorproces en zo ja in welke mate. Tot slot is
aandacht besteed aan het groutproces bij het vullen van de zgn. staartspleet. Op basis van een vergelijking tussen
groutdruk en geinjecteerd volume kan geconludeerd worden dat de het sturen van het groutproces op volume weinig
zegt over de injectiedruk. Deze laatste parameter is belangrijk als invoerpararneter bij de tot op heden ontwikkelde
modellen om 00. zakkingen aan het maaiveld te voorspellen.
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VOORWOORD

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

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

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

Voorliggend werkdocument "Eerste Orde Evaluatie Kl00 - Beschouwing boor-/volumeverlies en
deformaties (analytisch) GT -A" is onder verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand
gekomen en moet gezien worden als uitvoeringsonderdeel van het predictieplan. Het rapport vormt
een uitbreiding / vervolg op het eerder uitgebrachte rapport in het kader van de eerste orde evaluatie,
onder dezelfde titel met kenmerk CO-384780/18 d.d. april 1999.
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Hoofdstuk 1
INLEIDING

1.1 Projectomschrijving
Om meer kennis over en inzicht te krijgen in het boren van tunnels onder typisch Nederlandse slappe
bodemcondities, is besloten het praktijkproject Tweede Heinenoordtunnel uit te voeren. Het onderzoek,
dat aan dit project is verbonden, wordt begeleid door CURlCOB-uitvoeringscommissie KlOO
'Praktijkonderzoek Boortunnels'.

Bij de aanleg ende exploitatie van de tunnel is een groot aantal metingen en experimenten uitgevoerd.
De metingen en experimenten zijn beschreven in het 'Instrumentatie- en Meetplan' [1]. Voorafgaand
aan de metingen is een groot aantal predicties uitgevoerd. De resultaten van deze predicties zijn
samengevat in het 'Predictierapport Tweede Heinenoordtunnel' [2]. Bij de evaluatie worden de
resultaten van de metingen en experimenten vergeleken met de resultaten van de predicties. Voor de
evaluatie zijn de onderzoeksdoelen verdeeld in een aantal hoofdgroepen:

boortechnologie (BT)
geotechniek (GT)
tunnelconstructie (TC)
planning en kostprijs.

De evaluaties worden op verschillende momenten en niveaus uitgevoerd:

1e orde: totale evaluatie voor het Evaluatierapport;
2e orde: tussen-evaluatie voor een goede afstelling en eventuele bijstelling van het instrumentarium

voorafgaande aan een volgende passage van een meetveld;
3e orde: snelle evaluatie voor noodprocedures en calamiteiten.

Dit deel van voorliggend rapport bevat deel I van de rapportage ten behoeve van de 1e orde evaluatie
voor de hoofdgroep 'Geotechniek', onderdeel GT -A. In dit eerste gedeelte van het rapport worden de
uitgangspuntenlonder-zoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast wordt een inventarisatie
gegeven van de beschikbare gegevens.

In het tweede gedeelte van het rapport zal ingegaan worden op de empirische en analytische methoden
die gebruikt zijn bij het uitvoeren van de predicties t.a. v. deformaties voor de genoemde hoofdgroep
'Geotechniek'. Allereerst zal een kritische beschouwing gegeven worden van de gebruikte
empirische/analytische modellen ten behoeve van toekomstige predicties. Verder zal in gegaan worden
op de eventuele mogelijk tot 'fasering' van de optredende deformaties naar verschillende aspecten /
facetten van het boorproces. Tot slot zal in het tweede deel met name aandacht besteed worden aan de
invloed van het groutproces op de deformaties.Dit deel van voorliggend rapport bevat deel I van de
rapportage ten behoeve van de Ie orde evaluatie voor de hoofdgroep 'Geotechniek', onderdeel GT -A.
In het rapport worden de uitgangspuntenlonder-zoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast
wordt een inventarisatie gegeven van de beschikbare gegevens. Ook zal een kritische beschouwing
gegeven worden van de gebruikte empirische/analytische modellen ten behoeve van toekomstige
predicties.

© 1'999 GeoDelft 1
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De resultaten van de 2e orde en 3e orde evaluatie voor de hoofdgroep 'Geotechniek' zijn in een eerder
stadium gerapporteerd [8], [9], [10] en [11].

1.2 Doel van de evaluatie

Het doel van de evaluatie staat in de inleiding van het Evaluatieplan van het CaB omschreven [12].
Het doel van de evaluatie is tweeledig en kan als volgt worden samengevat:

door middel van een evaluatie antwoord krijgen op de onderzoeksvragen en -doelen in het
Instrumentatie- en Meetplan [1];
door middel van een evaluatie beoordelen van modellen voor ontwerp- en wetenschapsdoel-
einden.

Voor de hoofdgroep 'Geotechniek' zijn de onderzoeksvragen en -doelen verdeeld in twee evaluatie-
clusters met bijbehorende onderzoeksdoelen, t.w.:

Deformaties en spanningen:
Uitgangspunt voor dit onderzoeksdoel is het gedrag van de ondergrond en waterspanningen in de
omgeving als gevolg van het gehele boorproces. Belangrijke aspecten die hierbij meegenomen worden
zijn de deformaties en spanningen in de omgeving, ondersteuning van het boorfront, staarteffecten,
lekkage en grondwaterpotentiaal bij zowel het naderen, passeren als het gepasseerd zijn van het schild.
Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen/-doelen geformuleerd [1]:

G-05 Vaststellen invloed grondwaterpotentiaal op deformaties tijdens het boorproces
G-06 Vaststellen van de invloed van stagnatie op de grondwaterdrukken
G-07 Bepalen van het gedrag van grondwaterllucht tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet
G-08 Opsporen van deformaties tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet
V -02 Detectie van wijzigingen in de bodemstructuur
V-09 Vaststellen van de deformaties in de omgeving
V-lO Bepalen van de invloed van de ondersteuning van het boorfront
V-ll Bepalen van de invloed van het staarteffect
V-I2 Vaststellen van de spanningen in de omgeving
V -18 Vaststellen van de deformaties door lekkage
V-21 Vaststellen van de relatie tussen de verticale ovalisering en het verticaal evenwicht

Grondparameters :
Uitgangspunt voor dit onderzoeksdoel is de het beschrijven van de grondtoestand en het bepalen van
aanvullende gegevens over de ondergrond betreffende belastingen, sterkte- en vervormingseigenschap-
pen. Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen/-doelen geformuleerd [1]:

G-OI Vastleggen van de grondtoestand
G-02 Vastleggen van aanvullende gegevens over de grond
V -13 Bepalen van de invloed van het boren op een paalfundering in de omgeving
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Hoofdstuk 2
UITGANGSPUNTEN / RANDVOORWAARDEN

2.1 Rapportages KIOO
Bij het opstellen/uitvoeren van de Ie orde evaluatie, hoofdgroep 'Geotechniek' wordt gebruik gemaakt
van de volgende relevante KlOO-documeneten:

instrumentatie- en meetplan - Praktijkonderzoek Boortunnels, rapport KlOO-Ol, CUR/COB Gouda,
maart 1995 [1]
predictierapport Tweede Heinenoordtunnel, rapport KlOO-04, CUR/COB Gouda [2]
instrumentatie Meetgebied Noord, 2e Heinenoordtunne1, rapportnummer COB: KlOO-W-051,
rapportnummer GD: CO-3691601288, januari 1997 [3]
instrumentatie Meetgebied Zuid, 2e Heinenoordtunnel, rapportnummer COB: KlOO-W-062,
rapportnummer GD: CO-369160/441, mei 1997 [4]
meetrapport Meetgebied Zuid, 2e Heinenoordtunnel, rapportnummer COB: KlOO-W-070,
rapportnummer GD: CO-369160/524, december 1997 [5]
meetrapport 'Passage oostelijke buis, Meetgebied Zuid, 2e Heinenoordtunnel', rapportnummer
COB: KlOO-W-083, rapportnummer GD: CO-369160/606, juni 1998 [6]
meetrapport 'Passage oostelijke buis, Meetgebied Noord, 2e Heinenoordtunnel', rapportnummer
COB: KlOO-W-089, rapportnummer GD: CO-369160/633,juni 1998 [7]
evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Noord (1 e passage)', rapport-
nummer COB: KlOO-W-059, rapportnummer GD: CO-371820129, oktober 1997 [8]
evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Zuid (1 e passage)', rapport-
nummer COB: KlOO-W-071, rapportnummer GD: CO-371820/57, juni 1998 [9]
evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Noord (2e passage)', rapport-
nummer COB: KlOO-W-085, rapportnummer GD: CO-371820170, november 1998 [10]
evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Zuid (2e passage)', rapport-
nummer COB: KlOO-W-090, rapportnummer GD: CO-371820175, november 1998 [11].

2.2 Uitgevoerde predicties - geotechniek -

Om een inzicht te krijgen in de gevolgen van de aan1eg van de Tweede Heinenoordtunnel op de
spanningen en deformaties in de ondergrond zijn voorafgaande aan het project predicties uitgevoerd.
Hierbij is zowel gebruik gemaakt van:

empirische formule conform Peck;
analytische formule conform Sagaseta;
eindige elementenberekeningen met Plaxis (2D) en DIANA (3D).

Zoals eerder vermeld wordt in deze rapportage niet ingegaan op de resultaten van laatstgenoemde
berekeningen.

De eerstgenoemde emprische/analytische methoden geven predicties van de te verwachten
maaivelddeformaties in verticale en horizontale (dwars- )richting.
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2.3 Uitgevoerde metingen . geotechniek.

Bij de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel is ter plaatse van Meetgebied Noord en Zuid een groot
aantal geotechnische metingen verricht. In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de
uitgevoerde metingen (zie ook bijlagen Al tlm A3).

Tabel 2.1

inclinometers

extensometers 6

inclinometers 4

waterspanningsmeter 3

SMS 4

waterspanningsmeter 1

drukopnemer 1

peilbuis 1

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

Meting· .....

maai velddeformatie (verticaal)

maaivelddeformatie (horizontaal)

verticale deformatie ondergrond

horizontale deformatie ondergrond

waterspanning (BTL)

grond- en waterdruk

getijde

luchtdruk

stijghoogte

maaivelddeformatie (verticaal)

inclinometers

~<.::-< - . '.: ' ..

'M:êt~1ig' .

maaivelddeformatie (horizontaal)

verticale deformatie ondergrond extensometers 5

horizontale deformatie ondergrond inclinometers 4

waterspanning (BTL) waterspanningsmeter 3

2.4 Tekenafspraken en definities

Assenstelseis en coördinaten
De positie van de instrumentatie en de TBM zijn vastgelegd in pseudo RD-coördinaten en de hoogte
ten opzichte van NAP. Voor het presenteren van de meetresultaten en het vergelijken van de
meetwaarden met de predicties is ter plaatse van Meetgebied Noord en Meetgebied Zuid voor iedere
passage van de TBM een lokaal assenstelsel gedefinieerd. De lokale x' -as valt telkens samen met de
boorrichting. De lokale y'-as is de verticale as en de lokale z' -as staat in horizontale richting loodrecht
op de tunnelas. De oorsprong van dit assenstelsel bevindt zich telkens op NAP 0 m

De locatie van de gebruikte lokale assenstelseis is aangegeven in bijlagen Al t/m A3 voor de
verschillende Meetgebieden. Alle verplaatsingen en spanningen, die bij de Ie orde evaluatie worden
gepresenteerd, zijn weergegeven ten opzichte van dit lokale assenstelsel:
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Wx (horizontale) verplaatsing in x' -richting ofwel longitudinale verplaatsing

wy (verticale) verplaatsing in y'-richting ofwel verticale verplaatsing
Wz (horizontale) verplaatsing in z' -richting ofwel transversale verplaatsing
Oxx normaalspanning in x' -richting
Oyy normaalspanning in y' -richting
Ozz normaalspanning in z' -richting,

Om een relatie te kunnen leggen met de uitgevoerde predicties, worden veel meetresultaten
gepresenteerd als functie van de afstand tot het boorfront. Hiermee wordt de afstand bedoeld van het
meetinstrument tot het (bewegende) boorfront, geprojecteerd op de lokale x' -as. In de verschillende

rapportages wordt deze afstand ook wel aangeduid met Sx', Als het boorfront zich bijvoorbeeld precies
onder meetraai C (Meetgebied Noord) bevindt, dan geldt voor elke zakbaak in raai C (Meetgebied
Noord) op dat tijdstip dat Ax' =0.

Tijd
In een aantal grafieken worden meetresultaten uitgezet tegen de tijd. Meestal wordt hierbij 'dag van het
jaar' gebruikt. Voor de Ie passage (Noord/Zuid) geldt dat met dit getal het begin (0:00 uur) van de
bewuste dag van 1997 bedoeld wordt. Dit betekent dat 1 januari 19970:00 samenvalt met 'dag I'. 'Dag
1,25' betekent dan 1 januari 19976:00 uur ('S morgens). Voor de 2e passage (Noord/Zuid) geldt dat met
dit getal het begin (0:00 uur) van de bewuste dag van 1998 bedoeld wordt. Dit betekent dat 1 januari
19980:00 samenvalt met 'dag I'. 'Dag 1,25' betekent dan 1 januari 19986:00 uur ('S morgens).

Bodemgesteldheid
Ter plaatse van Meetgebied Noord worden de in tabel 3.2 gegeven grondlagen aangetroffen. In de tabel
zijn de gemiddelde diepteliggingen en volumieke gewichten van deze grondlagen geven. De
grondwaterstand bevindt zich ongeveer op NAP.

Tabel 2.3 Grondlagen en volumieke gewichten voor Meetgebied Noord

toplaag maaiveld 16,5 17,2 0,55

3 -1,50 16,5 19,5 0,47

2 -5,75 16,0 19,0 0,47

18 -10,00 20,5 0,45

32 -17,25 20,5 0,5

38A -20,75 20,0 0,55

38F -25,00 21,0 0,55

38A -26,50 20,0 0,55

Ter plaatse van Meetgebied Zuid zijn de in tabel 2.4 gegeven grondlagen aangetroffen. De
grondwaterstand bevindt zich ongeveer op NAP.
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Tabel 2.4 Grondlagen en volumieke gewichten voor Meetgebied Zuid

ophoging zand +2,0 18,0 20,0 0,46

toplaag siltige klei +1,0 16,6 18,0 0,55

3 zand -3,25 17,0 20,0 0,47

4 veen -4,5 13,0 0,6

16 klei -7,25 17,0 0,6

18A kleiig zand -10,5 20,5 0,45

31 siltige klei -14,0 18,0 0,55

32 zand -14,75 20,5 0,55

38A klei -21,5 20,0 0,55

38E zand -24,5 20,5 0,55

6 © 1999 GeoDelft



eOB: KIOO-W-lOS-A
GD: CO-384780/41

definitief augustus / september 1999

Hoofdstuk 3
SPECIFICA TIE I REALISATIE ONDERZOEKSDOELEN

Voor het realiseren van de onderzoeksdoelen zullen de meetresultaten in de komende rapportage op
verschillende wijzen grafisch gepresenteerd en vergeleken worden met de predicties. In het
onderstaande wordt per relevant onderzoeksdoel beschreven welke meetdata hiervoor worden gebruikt
en op welk wijze deze worden gepresenteerd.

Deformaties en spanningen:
G-OS Vaststellen invloed grondwaterpotentiaal op deformaties tijdens het boorproces
Dit onderzoeksdoel bevat twee componenten: de invloed van consolidatie op het ontstaan van
deformaties en de invloed van waterover- en onderspanningen op de deformaties aan het boorfront
door wijziging van de sterkte van de grond.

De invloed van consolidatie kan vrijwel alleen worden geëvalueerd door de verandering van de
spanningen en deformaties te monitoren in een fase, waarin geen wijzigingen van de grondcondities
door het tunnelboorproces optreden. Dit betekent dat gebruik moet worden gemaakt van de metingen
op enige afstand achter de TBM.

Voor de tweede component wordt een relatie gelegd tussen het verloop van de waterspanningen en de
verticale en horizontale gronddeformaties.

G-06 Vaststellen van de invloed van stagnatie op de grondwaterdrukken
Voor de realisatie van dit onderzoeksdoel wordt een relatie gelegd tussen de gemeten waterspanningen
ter plaatse van de 'Stress Monitoring Stations', de waterspanningsopnemers in het boortracé en de
voortgang van het boorproces.

G-07 Bepalen gedrag grondwaterllucht tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet
Dit onderzoeksdoel kan alleen worden gerealiseerd door tijdens een 'spiegeldaling' metingen uit te
voeren. Omdat onder of in de directe nabijheid van de Meetgebieden geen 'spiegeldaling' heeft
plaatsgevonden, zijn dergelijke metingen niet uitgevoerd. Realisatie van dit onderzoeksdoel is daarom
na de 2e passage van Meetgebied Noord en Zuid niet mogelijk.

G-OS Opsporen van deformaties tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet
Omdat onder of in de directe nabijheid van de Meetgebieden geen 'spiegeldaling' heeft plaatsgevonden,
is ook de realisatie van dit onderzoeksdoel niet mogelijk.

V -02 Detectie van wijzigingen in de bodemstructuur
.Het onderzoeksdoel kan alleen op indirecte wijze worden gerealiseerd. De verticale en horizontale
grondverplaatsingen geven een indruk van de mate van verstoring van de grond. Deze verstoring doet
zich voor in het traject van juist vóór de TBM tot achter de staartspleet. In dit traject zullen de
deformaties als functie van de afstand tot het boorfront worden weergegeven.

V -09 Vaststellen van de deformaties in de omgeving
Voor de realisatie van dit onderzoeksdoel zullen de volgende resultaten worden beoordeeld:
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- de horizontale en verticale rnaaivelddeformaties direct boven de tunnelas als functie van de afstand
tot het boorfront

- de horizontale en verticale grondverplaatsing op verschillende niveaus boven de tunnelas en direct
naast de tunnelas als functie van de afstand tot het boorfront

- de horizontale en verticale grondverplaatsingen op de gemeten diepten bij S verschillende afstanden
van het meetpunt tot het boorfront: 1D vóór, ter hoogte van en 1D, 2D en 4D achter het boorfront

- de horizontale en verticale rnaaivelddeformaties als functie van de afstand tot het boorfront.

V-I0 Bepalen van de invloed van de ondersteuning van het boorfront
Dit onderzoeksdoel kan worden gerealiseerd met behulp van de figuren, die voor onderzoeksdoel V -09
worden gemaakt en relaties met de toegepaste steundrukken.

V-11 Bepalen van de invloed van het staartetTect
Dit onderzoeksdoel kan worden gerealiseerd met behulp van de figuren, die voor onderzoeksdoel V -09
worden gemaakt en relaties met het volume van de geïnjecteerde grout.

V-12 Vaststellen van de spanningen in de omgeving
Voor dit onderzoeksdoel wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de 'Stress Monitoring Stations'
en de waterspanningsopnemers in het boortracé. De gemeten gronddrukken en de gronddrukken
verminderd met de waterspanningen worden uitgezet tegen de afstand tot het boorfront. Hierbij zal een
relatie worden gelegd met de steundrukken, de groutdrukken en de drukken bij de meetring tegen de
tunnel wand.

V-IS Vaststellen van de deformaties door lekkage
Dit onderzoeksdoel kan worden gerealiseerd indien zich een significante lekkage optreedt en
bodemdeformaties nabij deze lekkage worden gemeten. Deze situatie heeft zich niet voorgedaan. Dit
onderzoeksdoel kan daarom niet worden gerealiseerd.

V-21 Vaststellen van de relatie tussen de verticale ovalisering en het verticaal evenwicht
Aan de hand van vervormingsmetingen van de tunnelconstructie zal moeten worden nagegaan in
hoeverre verticaal ovaliseren optreedt. Deze metingen zijn niet beschikbaar.

Grondparameters:
G-Ol Vastleggen van de grondtoestand
Dit onderzoeksdoel is gerealiseerd door middel van het aanvullend grondonderzoek.

G-02 Vastleggen van aanvullende gegevens over de grond
Ook dit onderzoeksdoel is gerealiseerd door middel van het aanvullend grondonderzoek.

V-13 Bepalen van de invloed van het boren op een paalfundering in de omgeving
In het Meetgebied Noord en Zuid bevinden zich geen paalfunderingen. Deze onderzoeksvraag zal
daarom niet binnen dit project worden geanalyseerd.
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Hoofdstuk 4
VERGELIJKING METINGEN I PREDICTIES

In relatie tot de eerder geformuleerde onderzoeksdoelen is, in kwalitatieve termen, een vergelijking
gemaakt tussen de uitgevoerde metingen en de predicties. Hierbij is gebruik gemaakt van de resultaten
van de 2e en 3e orde evaluaties voor de passages van beide Meetgebieden [8], [9], [10] en [11].

Voor een grafische weergave van de meetresultaten wordt verwezen naar deze eerder genoemde
rapportages

Voor de onderzoeksdoelen die niet gerealiseerd konden worden (zie HF3) is vanzelfsprekend het
maken van een vergelijking niet mogelijk. Deze worden daarom in dit hoofdstuk niet verder behandeld.
Het betreft hier de onderzoeksdoelen G-07, G-08,V-18 en V-21. Hetzelfde geldt voor de onderzoeks-
doelen voor het evaluatiecluster 'Grondparameters " d.i.onderzoeksdoelen G-O1, G-02 en V-13. Voor
dit cluster zijn immers geen predicties uitgevoerd.

G-OS Vaststellen invloed grondwaterpotentiaal op deformaties tijdens het boorposes
Tijdens de 2e en 3e orde evaluatie is voor dit onderzoekdoel enkel de relatie tussen de gemeten
waterspanningen en de verticale en horizontale gronddeformaties bekeken. Hierbij is vastgesteld dat de
invloed van een variërende grondwaterpotentiaal op de optredende gronddeformaties verwaarloosbaar
is.

Om een uitspraak te doen over de invloed van consolidatie zullen de resultaten van de metingen die na
het opstellen van het evaluatierapport voor de tweede passage van Meetgebied Noord nader bekeken
dienen te worden. Dit zal gebeuren in het vervolg van de 1e orde evaluatie. Met name ter plaatse van
Meetgebied Zuid lijken tijdafhankelijke aspecten een rol te spelen, aangezien de verplaatsingen aan het
maaiveld zich, i.t.t. Meetgebied Noord, niet stabiliseren op grotere afstand achter de TBM.

G-06 Vaststellen van de invloed van stagnatie op de grondwaterdrukken
Uit de metingen blijkt dat de spanningen voor het boorfront tijdens stilstand in fase lopen met de
getijdemetingen in de Oude Maas. Hieruit wordt dan ook geconcludeerd dat de gronddrukken (d.i.
korrel- en waterspanningen) tijdens stagnatie van het boorproces niet worden beïnvloed.

V-02 Detectie van wijzigingen in de bodemstructuur
Uit de metingen blijkt dat de verstoring van de ondergrond tot een afstand van 5 à 10 meter voor het
front beperkt blijven. De gemeten zakkingen over dit traject bedragen enkele mm's. Op grotere afstand
van het boorfront vallen de gemeten verplaatsingen binnen de nauwkeurigheid van de gebruikte
instrumenten en worden dan ook als 'ruis' beschouwd. Boven het schild blijken de verplaatsingen
relatief snel toe te nemen, wat er op duidt dat er sprake is van een verstoring van de ondergrond.

Aan de hand van de uitgevoerde predicties met het empirische model van Peck is het niet mogelijk
verplaatsingen voor het front te bepalen (zie ook deel II). Aan de hand van de empirische formulering
van Sagaseta is dit wel mogelijk. Dit zal gedaan worden in het vervolg van de 1e orde evaluatie.
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De breedte waarover verplaatsingen van het maaiveld zijn waargenomen blijkt door de predicties met
Sagaseta veelal overschat te worden. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de helling van de troggen
bij de predicties wordt onderschat. De predicties met behulp van Peck (i=5 en i=lO) blijken de vorm
van de trog redelijk te benaderen. De maximale waarde van de optredende zakking blijkt bij deze
predicties echter overschat te worden. Dit wordt veroorzaakt door de te grote waarde die is
aangenomen voor het optredende volumeverlies Vs (zie deel II).

V -09 Vaststellen van de deformaties in de omgeving
Aan de hand van de metingen blijken ter plaatse van Meetgebied Noord de verticale deformaties aan
het maaiveld boven de tunnelas en direct naast de tunnel hoger uit te vallen dan voorspeld. Op groter
afstand geven de predicties (m.n. de predicties met Sagaseta) echter grotere waarden. Dit kan verklaard
worden door het feit dat in de berekeningen het werkelijke volumeverlies aan het maaiveld en de
breddte van de trog wordt overschat. Ter plaatse van Meetgebied Zuid zijn bij de eerste passage
maaiveldrijzingen geconstateerd. Deze zijn niet voorzien in de predicties. Bij de tweede passage
blijken de gemeten zakkingen aan het maaiveld boven de tunnelas en direct naast de tunnel onderschat
te worden bij de predicties.

De longitudinale verplaatsingen kunnen niet vergeleken worden met predicties, aangezien deze niet
zijn uitgevoerd voorafgaand aan de passages van de Meetgebieden. De longitudinale verplaatsingen
aan het maaiveld blijken het grootst te zijn en richten zich naar de TBM. In de diepte neemt de grootte
van deze verplaatsingen af en wisselt van teken, d.i. de grond wordt a.h.w. vóór de TBM uitgedrukt.

De gemeten transversale verplaatsingen aan het maaiveld zijn bij de verschillende passages van de
Meetgebieden in de richting van de tunnelas en blijven beperkt tot enkele mm's. Naar de diepte blijkt
de richting van de transversale verplaatsingen om te draaien, waardoor de grond van de tunnel af
beweegt (d.w.z. opspanning van de grond), dit in tegenstelling tot de resultaten van de predicties. Deze
laten over de gehele diepte een transversale verplaatsing in de richting van de tunnel zien (d.w.z.
ontspanning van de grond). Enkel bij de eerste passage van Meetgebied Noord blijken de horizontale
verplaatsingen op grotere diepte naast de tunnel zich wel degelijk naar de tunnel toe te richten.

Direct boven de tunnelas ontstaan, in tegenstelling tot de predicties, wel transversale verplaatsingen.
Deze zijn waarschijnlijk te wijten aan bv. een asymmetrie in bodemopbouw en het sturen van de TBM.

V-IO Bepalen van de invloed van de ondersteuning van het boorfront
Uit de metingen aan het boorproces blijkt dat de steundruk bij de beide passages van de Meetgebieden
ongeveer gelijk is aan de horizontale grondspanning. De steundruk is daardoor hoger dan voor de
stabiliteit noodzakelijk is. Verwacht mag worden dat dan ook weinig tot geen zakkingen door
fronteffecten zullen ontstaan, hetgeen door experimentele en numerieke predicties bevestigd is.

Ook aan de hand van de diverse uitgevoerde metingen kan geconstateerd worden dat de verticale
grondverplaatsingen aan het maaiveld en in de diepte vóór het boorfront beperkt blijven tot enkele
millimeters. Op grotere diepte boven en naast de tunnel zijn vóór het boorfront kleine horizontale

verplaatsingen in positieve x'-richting (d. w.z. van het front at) ontstaan. Dit wijst op een relatief kleine
invloed van de ondersteuning van het boorfront op de verticale grondverplaatsingen.
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In het vervolg van de Ie orde evaluatie zal nader ingegaan worden op de oorzaak van de verplaatsingen
die optreden voor het front. Hierbij zal getracht worden het aandeel van de fronteffecten te
kwantificeren, om op deze manier al dan niet het belang van een goede regeling van de te hanteren
steundruk, met het oog op optredende vervormingen vóór het front, aan te geven.

V-11 Bepalen van de invloed van het staarteffect
Bij de eerste passage van Meetgebied Noord lijkt een verband tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout
in de staartspleet en de gemeten deformaties éénduidig aanwezig, maar bij de tweede passage van
hetzelfde Meetgebied blijkt de hoeveelheid geïnjecteerd grout nagenoeg constant over het gehele
gebied, terwijl er wel zakkingvariaties worden gemeten. Net als ter plaatse van Meetgebied Zuid lijken
de gehanteerde groutdrukken hier een rol van betekenis te spelen. In het vervolg van de 1e orde
evaluatie zal hieraan verder aandacht besteed worden.

V-12 Vaststellen van de spanningen in de omgeving
Ter plaatse van zowel Meetgebied Noord als Meetgebied Zuid blijkt dat de waterspanningen aan de
voorzijde van het front toenemen bij het naderen van de TBM. Vanaf een afstand van circa 30 m voor
het front worden spanningstoenamen gemeten. Deze toename van de waterspanning blijkt te
verdwijnen na stilstand van de TBM. Enkel ter plaatse van WSM3 onder Meetgebied Zuid blijkt de
waterspanning na stilstand niet terug te lopen naar oorspronkelijk niveau. Dit is de enige WSM die in
de klei geplaatst is.

Aan de hand van de resultaten van de SMS-metingen ter plaatse van Meetgebied Noord blijkt dat de
totaalspannningen beduidend lager kunnen zijn dan de gemeten waterspanningen. Dit zou impliceren
dat de effectieve spanningen in de ondergrond negatief zouden moeten zijn, hetgeen fysisch
onmogelijk is. De absolute meetwaarden van de SMS-metingen zijn daarom twijfelachtig, zodat een
vergelijking met de uitgevoerde predicties weinig zinvol wordt geacht. Het vergelijken van de
spanningsveranderingen in kwalitatieve zin is daarentegen wel mogelijk.

De metingen laten een toename van de normaalspanningen zien bij het naderen en passeren van het
front. De gemeten spanningen stabiliseren zich weer op een afstand van circa 20 m achter het front.

Opvallend is dat bij de EEM-predicties met Plaxis nauwelijks een verandering in de normaalspanning
in transversale richting optreedt als gevolg van het passeren van de TBM. De metingen laten echter een
toename van deze spanningen zien. Dit verschil wordt veroorzaakt door een verkeerde modellering van
het boorproces bij de predicties, waarbij het staartverlies naast de tunnel wordt overschat. Verder is de
voorspelde toename van de verticale spanningen na passage beduidend groter dan de gemeten waarde.
Er zijn geen spanningspredicties gerapporteerd in longitudinale richting.

Ter plaatse van Meetgebied Zuid zijn geen normaalspanningen in de ondergrond gemeten. Ook zijn
hier geen predicties gerapporteerd.
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Hoofdstuk 1
INLEIDING

Om meer kennis over en inzicht te krijgen in het boren van tunnels onder typisch Nederlandse slappe
bodemcondities, is besloten het praktijkproject Tweede Heinenoordtunnel uit te voeren. Het onderzoek,
dat aan dit project is verbonden, wordt begeleid door CURlCOB-uitvoeringscommissie KlOO
'Praktijkonderzoek Boortunnels'.

Dit deel van voorliggend rapport bevat deel IJ van de rapportage ten behoeve van de Ie orde evaluatie
voor de hoofdgroep 'Geotechniek', onderdeel GT -A. In het eerste gedeelte van het rapport worden de
uitgangspunten/onderzoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast wordt een inventarisatie
gegeven van de beschikbare gegevens en de resultaten van de metingen.

In het voorliggende tweede gedeelte van het rapport wordt ingegaan op de empirische en analytische
methoden die gebruikt zijn bij het uitvoeren van de predicties t.a.v. deformaties voor de genoemde
hoofdgroep 'Geotechniek'. Allereerst zal een kritische beschouwing gegeven worden van de gebruikte
empirische/analytische modellen ten behoeve van toekomstige predicties. Verder zal in gegaan worden
op de eventuele mogelijk tot 'fasering' van de optredende deformaties naar verschillende aspecten /
facetten van het boorproces. Tot slot zal in het tweede deel met name aandacht besteed worden aan de
invloed van het groutproces op de deformaties.

Naast predicties met behulp van analytische methoden en formules zijn voorafgaand aan de uitvoering
van de Tweede Heinenoordtunnel eindige elementenberekeningen uitgevoerd. De resultaten van deze
berekeningen, alsmede een kritische beschouwing van de gehanteerde modellen, zullen in een
afzonderlijk document opgesteld door TEClFugro behandeld worden.

De resultaten van de 2e orde en 3e orde evaluatie voor de hoofdgroep 'Geotechniek'. zijn in een eerder
stadium gerapporteerd [1], [2], [3] en [4].
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Hoofdstuk 2
KRITISCHE BESCHOUWING PREDICTIES

• analytisch-

In de ontwerpfase van de Tweede Heinenoordtunnel zijn predicties uitgevoerd met behulp van
empirsiche en analytische modellen om een inzicht te verkrijgen in de te verwachten verplaatsingen
aan het maaiveld.

2.1 Empirische formulering conform Peck
De vorm van de zakkingcurve in dwarsrichting wordt vaak beschreven met behulp van de formule van
Peck [5]. Deze gaat uit van een Gaussische verdeling van de zakkingen langs een lijn dwars op de aan
te leggen tunnel. De zakking (enkel ten gevolge van boor- of volumeverlies) kan worden gedefinieerd
als:

x2

w(x) = wmaxe - 2i
2

Vsw =--
max i.J21C

x

verticale verplaatsing
verticale verplaatsing boven tunnel-as
horizontale afstand tot tunnel-as (transversaal)
horizontale afstand van de tunnel-as tot het buigpunt van de zakkingcurve
volume van de zakkingcurve per strekkende meter tunnel

[m]

[m]

[m]

[m]

[m3/m]

met w

De waarde van Vs wordt gelijk gesteld aan het totale boor verlies en is een maat voor de optredende
'oversnijding' aan het boorfront t.o. v. de uiteindelijke diameter van de tunnel.

Bij het uitvoeren van predicties met behulp van de methode van Peck is het bepalen van de juiste
invoerparameters het grootste probleem. Met name de juiste schatting van het optredende
volumeverlies Vs aan het maaiveld vooraf is in de praktijk moeilijk. Daarnaast is de bepaling van de
waarde voor de parameter i onzeker.

De breedte en vorm van de zakkingcurve is afhankelijk van de diepteligging en diameter van de aan te
leggen tunnel en van de aanwezige grondsoort boven deze tunnel. Uit diverse metingen in het
buitenland is gebleken dat bij de aanleg van tunnels in een niet-cohesieve, zandige ondergrond, de
zakkingcurve relatief smal en steil is ten opzichte van de curve die optreedt bij de aanleg in cohesieve
grondsoorten, zoals klei en/of veen. Als praktische maat voor de totale breedte van de zakkingcurve
aan het maaiveld wordt meestal een waarde van 4-5i aangehouden. De bepaling van de juiste i-waarde
kan geschieden volgens een aantal verschillende theorieën. De meeste van de bekende theorieën zijn
echter beperkt geldig, waarbij met name de gelaagdheid van de ondergrond slechts beperkt in rekening
gebracht kan worden. Voor de specifiek Nederlandse omstandigheden waren tot voor de aanleg van de
Tweede Heinenoordtunnel nog geen meetdata uit de praktijk aanwezig die kunnen functioneren als
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onderbouwing voor de keuze van de juiste waarde. In § 3.3 zal op basis van de uitgevoerde metingen
onderzocht worden of een relatie voor de bepaling van de juiste i-waarde is vast te stellen.

Door Peck is in eerste instantie de volgende relatie voorgesteld ter bepaling van de juiste i-waarde:

lineaire formulering conform Peck [5]: i= 0,2 (D + Zo)

waarbij D gelijk is aan de diameter van de tunnel en Zo de diepteligging van de tunnel-as beneden het
maaiveld weergeeft.

Afhankelijk van de aanwezige grondslag om en boven de aan te leggen tunnel, kan gebruik gemaakt
worden van de volgende formules ter bepaling van i:

cohesieve materialen (klei/veen):
niet-eohesieve materialen (zand):

i= 0,43 Zo + 1,1
i= 0,28 Zo - 0,10

waarbij Zo de diepteligging van de tunnel-as beneden het maaiveld weergeeft.

Voor gelaagde grondprofielen wordt geadviseerd om gebruik te maken van de volgende formules ter
bepaling van i:

tunnel in klei/veen, met daarboven zand:
tunnel in zand, met daarboven klei/veen:

i= 0,43 ZA + 0,28 ZB +1,1
i= 0,28 ZA + 0,43 ZB - 0,1

waarbij ZA de diepte van de tunnel-as beneden de overgang zand/klei weergeeft en ZB de diepte van
deze overgang beneden het maaiveld (= de dikte van de bovenste, afdekkende laag).

2.2 Analytische formulering conform Sagaseta
Door Sagaseta [8] is voor de bepaling van maaiveldzakkingen ten gevolge van de aanleg van tunnels
een analytische methode ontwikkeld. Deze methode gaat uit van de beschrijving van de tunnel als een
uitsparing in een elastische halfruimte.

Door Sagaseta worden de verplaatsingen aan het maaiveld beschreven door onderstaande
vergelijkingen:

4 ©1999 GeoDelft



COB: KlOO-W-105-A
GD: CO-384780/41

definitief augustus I september 1999

x

verplaatsing in x, y of z-richting (zie figuur 2.1)
diepteligging van de tunnel-as beneden maaiveld
horizontale afstand tot tunnel-as (transversaal)
horizontale afstand tot boorfront (longitudinaal)
verticale afstand tot tunnel-as
volume van de zakkingcurve per strekkende meter tunnel

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m3/m]

met Wi

h

y
z
Vs

Jo- .--- /'

/ ,----J"'---- --
/' ---.-'"

~_-- Tunnelface

(O.O.h)

z

Figuur 2.1 Definitie assenstelsel conform Sagaseta [2]

Voor relatief grote afstand achter het boorfront kunnen de verplaatsingen aan het maaiveld beschreven
worden met:

Vs x
w =-----

x 1! x2 +h2

Met behulp van bovenstaande formules kan de zettingstrog aan het maaiveld bepaald worden. De
verticale verplaatsingen blijken een trog te vormen met een buigpunt op een afstand t.o.v. de tunnel-as
gelijk aan x = h/..J3. De maximale horizontale verplaatsing (transversaal) aan het maaiveld wordt
gevonden op een afstand t.o.v. de tunnel-as gelijk aan x = h (zie figuur 2.2).
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Maximum

xJh

1·5 2·0

Figuur 2.2 Horizontale en verticale verplaatsingen aan het maaiveld [8]

Naast bovenstaande methode heeft Sagaseta recent eveneens een methode ontwikkeld waarbij niet
enkel sprake is van een alzijdige contractie, maar daarnaast eveneens vervormingen door ovalisatie en
translatie van de tunneldoorsnede meegenomen worden. Deze methode is uitgebreid beschreven in [9]
en maakt gebruik van een extra aantal invoerparameters.

2.3 Kritische beschouwing
Bij een vergelijking van de predicties met de metingen kan ten aanzien van de beschreven analytische
methoden het volgende opgemerkt worden:

de optredende verplaatsingen aan het maaiveld zijn op voorhand niet te voorspellen met behulp
van de analytische methoden. Ter plaatse van de Meetgebieden blijken de maximale verticale
verplaatsingen aan het maaiveld boven de tunnelas bij de uitgevoerde predicties met Peck in de
meeste gevallen afte wijken van de gemeten waarden (zie ook §3.1. en 3.2). Veelal wordt de
zakking (mn. boven de tunnel) overschat. Hieruit blijkt dat de onzekerheid bij de bepaling van de
waarde voor Vs groot is.
bij toepassing van de methode van Peck speelt naast de onzekerheid bij de bepaling van de waarde
van Vs verder de bepaling van de waarde voor i een rol. Deze waarde is in sterke mate bepalend
voor de vorm van de zakkingtrog. Aan de hand van metingen kan een relatie voor deze parameter
bepaald worden (zie ook §3.3). Aangezien er tot voor kort uit de Nederlandse praktijk nog
onvoldoende metingen bekend zijn, is dit nog niet goed mogelijk.
ook de predicties conform Sagaseta laten ter plaatse van de Meetgebieden sterke afwijkingen met
de gemeten waarden zien. Opvallend is dat de helling van de zakkingtrog in vergelijking met de
werkelijk optredende helling in de meeste gevallen onderschat wordt. De maximale waarde van de
zakking boven de tunnelas wordt in de meeste gevallen overschat.
bij de eerste passage van Meetgebied Zuid zijn rijzingen van het maaiveld waargenomen. Deze
rijzingen kunnen met behulp van de analytische methoden niet beschreven worden.
met behulp van deze methoden is het doen van een uitspraak over te verwachten spanningen en
spanningsveranderingen niet mogelijk.
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de vorm van de zakkingcurve aan het maaiveld zal uitgaande van de analytische methoden onder
alle omstandigheden symmetrisch zijn t.o. v. de tunnel-as. In werkelijkheid is dit niet het geval.
Zoals uit de metingen blijkt, leidt een aantal factoren, waaronder waarschijnlijk de lokale
bodemomstandigheden, sturen van de TBM, tot een enigszins asymmetrische zakkingcurve.

Aan de hand van bovenstaande bevindingen kan gesteld worden dat de voorspellende waarde van de
analytische methoden conform Peck en Sagaseta beperkt is. Onzekerheid met betrekking tot de
invoerparameters is hieraan debet.

De grootte van het volume van de zakkingcurve Vs is in de praktijk geen goed bruikbare
predictieparameter aangezien deze direct wordt beïnvloed door de grootte van het optredende
boorverlies ter plaatse van de tunnel. Deze is sterk afhankelijk van de zorgvuldigheid bij de uitvoering
en kan dan ook tevoren moeilijk voorspeld worden. Voor de specifiek Nederlandse omstandigheden
zijn nog te weinig meetdata beschikbaar om te komen tot een relatie voor de Peck-parameter i. In de
toekomst kan getracht worden een soortgelijke relatie als gegeven in §2.1 te formuleren op basis van
meetdata bij Nederlandse boortunnelprojecten. Opgemerkt wordt dat door de sterke vereenvoudiging
van de werkelijkheid, waarop de analytische methoden gebaseerd zijn, de uitkomsten van de
analytische methoden echter beperkt blijven tot een afschatting van de te verwachten verplaatsingen
aan het maaiveld en het analyseren van gemeten zakkingen.
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Hoofdstuk 3
CALIBRA TIE OPTREDENDE VERPLAATSINGEN

Ondanks de kanttekeningen die in voorgaand hoofdstuk geplaatst zijn bij de toepassingen van zowel
empirische als analytische modellen, is in het kader van de verschillende evaluaties een poging gedaan
tot het kalibreren van de gemeten verplaatsingen.

3.1 Calibratie verplaatsingen in dwarsrichting
Door gebruik te maken van de formule van Peck (zie §2.1) is tijdens de derde en tweede evaluatie een
'fit' gemaakt door de meetpunten. De resultaten van deze 'fits' benaderen de vorm van de gemeten
zakkingstroggen in dwarsrichting. Met name ter plaatse van en op enige afstand uit de as van de tunnel
blijven de verschillen tussen de 'fits' en de metingen gering.

Naast de calibratie van de metingen door de formule van Peck kan eveneens gebruik gemaakt worden
van de formule van Sagaseta (zie §2.2). Bij deze methode kan enkel de waarde van het volumeverlies
Vs gevarieerd worden, zodat het verkrijgen van een goed 'fit' niet goed mogelijk is gebleken. Op grote

afstand achter het boorfront (y ~ 00) reduceert deze tot:

Vs hw =----
z 11: x2 +h2

Een overzicht van de verschillende 'fits' wordt gegeven in bijlage I. Te zien is dat de kalibraties met
behulp van Sagaseta niet leiden tot een behoorlijke 'fit' van de meetgegevens. Met name de
beschrijving van de ondergrond als zijnde een elastische halfruimte lijkt hieraan ten grondslag te
liggen. Verder gaat Sagaseta uit van een alzijdige contractie van de tunneldoorsnede, hetgeen niet reëel
is.

Met behulp van de formule van Peck is in de meeste gevallen wel eenredelijke 'fit' met de metingen te
realiseren. De mate waarin de invoerparameters vooraf op een goede manier bepaald/geschat kunnen
worden blijft echter onzeker. Hierop zal in §3.3 verder ingegaan worden.

Noord I
raai C
raai F
raai A
raai C
raai F
raai G
raai 0
raai Q
raai 0
raai Q

Noord II

Zuid I

Zuid II

0,76
0,55
0,21
0,22
0,38
0,44
0,13

2,5
2,1

0,65
0,67
1,05

1,30
0,45

0,40
0,25

5,4

5,5
1,45

0,90

Tabel 3.1 Invoer parameters empirische / analytische modellen op basis van metingen
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3.2 Calibratie verplaatsingen in langsrichting
Calibratie van de verticale verplaatsingen in langsrichting is enkel gebeurd aan de hand van de
formules van Sagaseta (zie §2.2). Ook nu kan slechts de waarde voor Vs gevarieerd worden. Ter
hoogte van de as van de tunnel (x = 0) reduceert de formule voor Sagaseta voor de verticale
verplaatsingen Wz tot :

Een overzicht van de verschillende 'fits' is gegeven in bijlage Il In deze bijlagen is te zien dat de
verschillen aanzienlijk blijven.

Aangezien binnen de formules van Sagaseta de waarde voor het volumeverlies Vs de enige variabele is
waarmee het maken van een 'fit' gerealiseerd kan worden 1

, is het maken van een 'fit' veelal beperkt
gebleven tot calibratie van maximale zakkingen. De initiële zakkingen wijken dan ook aanzienlijk af
van hetgeen gemeten is.

Opvallend zijn wederom de relatief grote waarden voor Vs waarmee gerekend dient te worden. Qua
orde grootte komen de waarden overeen met hetgeen bepaald is in §3.1 (vgl. MV42 en MV50 met
bijlage I). Indien 'gefit' wordt op initiële zakkingen blijkt de waarde voor het volumeverlies Vs

aanzienlijk lager te liggen.

De vorm van de gemeten langstroggen wijkt aanzienlijk af van de door Sagaseta voorspelde troggen.
Niet alleen de initiële zakkingen, maar vooral de snelheid waarmee de uiteindelijke zakkingen optreden
wijken aanzienlijk af. Door Sagaseta wordt een geleidelijker toename van de zakkingen voorspeld.

3.3 Aanpassing formule van Peck en relatie Peck-parameter i
Uit het voorgaande is gebleken dat de met behulp van de methode van Peck relatief de beste 'fits' voor
de verticale verplaatsingen aan het maaiveld in dwarsrichting te verkrijgen zijn. Wanneer de metingen
kritisch beschouwd worden blijkt dat loodrecht op de boorrichting asymmetrische troggen ontstaan.
Deze asymmetrie kan veroorzaakt worden door 00. lokale bodemomstandigheden, stuurcorrecties en
bochten (oversnijding) en eventuele asymmetrie in het groutproces bij het vullen van de staartspleet.

Aangezien binnen de huidige formulering van Peck geen mogelijkheden bestaan om asymmetrische
troggen te voorspellen, wordt door het Projectbureau Boortunnels PBBT de volgende aanpassing van
de formule van Peck voorgesteld [6]:

J de overige variabelen, d. i. diepteligging h en afstand tot front y, zijn vastliggende variabelen, bepaald door de geometrie.
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x
Vs

verticale verplaatsing
horizontale afstand tot tunnel-as (transversaal)
volume van de zakkingcurve per strekkende meter tunnel
horizontale afstand van de tunnel-as tot het buigpunt van de zakkingcurve
coëfficiënten

[m]

[m]

[m3/m]

[m]

[-]

met w(x)

a,j3

De coëfficiënt a geeft de horizontale verschuiving van het punt waarop de maximale verticale
verplaatsing optreedt weer. Door middel van de coëfficiënt j3 wordt de fictieve maximale verticale

verplaatsing op de gegeven afstand a uit de as van de tunnel verrekent als percentage van de maximale
verticale verplaatsing boven de as.

In tegenstelling tot hetgeen gesteld wordt in [6] leidt aanpassing van de formule van Peck niet tot een
beter bruikbare analytisch/empirische formule voor het voorspellen van verticale verplaatsingen aan
het maaiveld. De extra invoerparameters a en j3 zijn op voorhand niet bekend en leiden dus tot een
extra onzekerheid vooraf, naast de onzekerheid bij de bepaling van de juiste waarden voor Vs en i (zie
ook HF2). De toegevoegde waarde van bovenstaande aangepaste formule blijkt dus beperkt tot
postdicties.

Hetzelfde geldt voor de §2.2 genoemde methode van Sagaseta [9]. Middels deze methode is het
mogelijk om een goede postdictie te maken van de gemeten verplaatsingen. De voorspellende waarde
blijft echter beperkt gezien het feit dat de onzekerheid met betrekking tot de bepaling vooraf van de
extra parameters a en p te groot is. Mede hierdoor is verder geen aandacht besteed aan de calibratie
van deze parameters op basis van de uitgevoerde metingen.

In §2.1 is een aantal veel gebruikte relaties voor de bepaling van de juiste i-waarde gegeven. Voor de
specifiek Nederlandse omstandigheden waren tot voor de aan1eg van de Tweede Heinenoordtunnel nog
geen meetdata beschikbaar welke als onderbouwing van een soortgelijke relatie zouden kunnen dienen.

Bij de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel zijn de volgende dwars-raaien geïnstrumenteerd, aan
de hand waarvan de verticale verplaatsingen aan het maaiveld in kaart gebracht zijn:

1e passage Meetveld Noord :
2e passage Meetveld Noord :
1e passage Meetveld Zuid
2e passage Meetveld Zuid

raai C enF
raai A, C, F en G
raai 0 en Q
raai 0 en Q

Voor de bepaling van een eventuele relatie voor de juiste i-waarde is gebruik gemaakt van metingen op
een afstand 4D achter het boorfront. Aangezien bij de eerste passage van Meetveld Zuid sprake is van
maaiveldrijzingen kan in totaal dus gebruik gemaakt worden van een 8-tal metingen.

Allereerst is getracht om een lineair verband vast te stellen tussen de diepteligging van de tunnel en de
i-waarde (e.e.a. conform Peck [5], zie ook §2.1). In figuur 3.1 wordt een overzicht gegeven van de
uitgevoerde analyses, waarbij verschillende uitgangspunten gehanteerd zijn. Te zien is dat de correlatie
die gehaald wordt beperkt blijft tot 0,83 in geval alleen de metingen van de tweede passage van
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meetveld Noord meegenomen worden. In dat geval kan het verband tussen de Peck-parameter i en de
diepteligging Zo, vergelijkbaar met het lineaire verband zoals genoemd in §2.1, gegeven worden door:

i= 0,35 Zo + 1,07

(a) Relatie "_oul en i, op basis van alle metingen:

...
7.0
6.0
s.o

- • .0

'.0
zO
1.0
0.0

lW 135 ~ ~ m ~ ~ W IW ~ ~

"_oul

• .-
• • •

v_ nft .
D'_nn1<

(b) Relatie Uul en i, op basa van de metingen van meetvcld ooord: :'~.

LO
7.0

6.D

so
- • .0

3.0
2.0
t.o
0.0

~ IU ~ ~ ~ IU I~ J~ ~ m w
"_DIII

• ~
•

y - O.22x + 2.8
R =0.22

(c) Relatie uul en i, op basis van alleen de tWeede metingen van mcetveld ooonl:

s» u."x + I.UI

R =0.83
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(d) Relatie uul en i, op basis van alleen de metingen voor raai een F (Meetveld Noord):

RooiP

~
•
Rooie

y =0.31x + 13
R'~O ..w

LO
7.0

6.0
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- <.0

3.0

2.0
1.0
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~ W IW 10 ~ ~ I" JU In m JW
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Figuur 3.1 Relatie Peck-parameter i en diepteligging Zo op basis van verschillende metingen

Op basis van bovenstaande figuur 3.1 is te zien dat het aantal metingen nog te beperkt is om een
betrouwbare relatie voor de bepaling van i te rechtvaardigen. De spreiding in de verschillende
uitkomsten op basis van de vermelde aannamen is hiervoor te groot. Uitbreiding van de data-sets met
metingen afkomstig van toekomstige boortunnel-projecten onder specifiek Nederlandse
omstandigheden is echter zeker aan te bevelen en noodzakelijk om te komen tot een deugdelijker
bepaling.
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Hoofdstuk 4
ANALYSE OPTREDENDE VERPLAATSINGEN

4.1 Oorzaken optredende verplaatsingen
Rondom de tunnelboormachine zal sprake zijn van een boor-/volumeverlies door de aan1eg van de
tunnel. Als mogelijke oorzaak van dit verlies kan een groot aantal aspecten genoemd worden, t.w.:

verplaatsingen aan het boorfront als gevolg van onvoldoende ondersteuning van het front tijdens
het boorproces;
extra oversnijding door het gebruik van oversnijdingsmessen om de wrijving langs de
tunnelboormachine te reduceren;
coniciteit van de tunnelboormachine, eveneens om de wrijving langs de mantel van de machine te
reduceren;
extra oversnijding als gevolg van het sturen van de machine;
staartspleetverlies als gevolg van hetzij het onvolledig vullen van de ruimte tussen tunnellining en
omliggende grond met grout, hetzij het consoliderenlkrimpen van het grout bij uitharden;
consolidatie / kruip van samendrukbare, cohesieve lagen in de ondergrond.

Om een optimalisatie van het boorproces te realiseren en de optredende verplaatsingen in de
ondergrond en aan het maaiveld te minimaliseren is het van belang een beter inzicht te verkrijgen in
het aandeel van de verschillende genoemde aspecten op de uiteindelijk optredende verplaatsingen. Op
deze manier kan namelijk worden beoordeeld verbetering van welke onderdelen van het boorproces zal
leiden tot de grootste beperking van de optredende verplaatsingen.

Veelal wordt de uiteindelijke geregistreerde verplaatsingen/zettingen onderverdeeld in 5-tal fasen (zie
ook figuur 4.1):

Verplaatsingen op grotere afstand van de TBM (1): normaal optredende, veelal uniform
verdeelde, zettingen die optreden op grote afstand voorafgaand aan de tunnelboormachine;
Verplaatsingen direct voorafgaand aan de TBM (2): als gevolg van eventuele onbalans tussen
de ondersteuning van het front met de heersende korrel- en waterspanningen zullen verplaatsingen
aan het front optreden. Deze verplaatsingen treden direct voorafgaand aan de TBM op en zijn in
sterke mate afhankelijk van de mogelijkheden tot beheersing van de te hanteren steundruk aan het
front;
Verplaatsingen tijdens passage van de TBM (3): als gevolg van coniciteit en (eventuele)
oversnijding door gebruik van oversnijdingsmessen en stuurcorrecties zullen tijdens passage van
de machine verplaatsingen boven het schild optreden;
Verplaatsingen t.g. v. staartspleetverlies (4): bij het voortgaan van de machine wordt de ruimte
die direct achter de machine ontstaat rondom de lining geïnjecteerd met een groutmengsel. Dit zal
resulteren in verplaatsingen. De grootte van deze verplaatsing hangt af van de manier waarop het
grout wordt aangebracht en de mate waarin de staartspleet gevuld wordt;
Lange termijn zettingen (5): door verstoring van de ondergrond kunnen met name in slappere,
slecht doorlatende, cohesieve grondsoorten lange termijn zettingen optreden, dit als gevolg van de
relatief langzame dissipatie van wateroverspanningen in deze grondsoorten en kruip.
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Step 1 Step2 Step 3 Step 4 Step 5
Distance
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2:Deformation of ground at

Settlement the front ofthe face 3:Settlement during
passage of the shield
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Figuur 4.1 Fasering optredende verplaatsingen [7]

Door middel van een analyse van de optredende verplaatsingen in langsrichting kan inzicht verkregen
worden orde grootte van de verschillende aandelen. In de volgende paragrafen zal hier nader op
ingegaan worden, zowel voor de gemeten verplaatsingen aan het maaiveld als in de ondergrond.

Op basis van gegevens verkregen uit een literatuurstudie wordt in [6] het volgende overzicht gegeven:

Tabel 4.1 Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen aan het maaiveld

Niet cohesieve grondsoorten 20 37 33 10
- Meetveld Noord -

Cohesieve grondsoorten 10 16 21 51
- Meetveld Zuid -

4.2 Analyseverplaatsingen in langsrichting • maaiveld·
Ten behoeve van de analyse van de verplaatsingen in langsrichting zijn, naast de absolute waarden, de
metingen genormaliseerd naar de laatst gemeten waarde, d.i. veelal op een afstand gelijk aan ca. 80 m
(d.i. lOD) achter het boorfront. De normalisatie van de verplaatsingen in langsrichting is weergegeven
in bijlage III t/m VI. In onderstaande tabel 4.2 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste
resultaten.
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Tabel4.2a Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen aan het maaiveld
Meetveld Noord

Noord I
- raai K- EX7 (mv) -0.028 20 40 30 10

Gem. -0.028 15 45 35 5
MV50 -0.012 0 65 25 10
MV87 -0.012 25 60 10 5
MV89 -0.008 20 35 35 10

Noord 11
- raai L-

EXIl (mv) -0.006 20 25 55 0

Gem. -0.010 15 45 30 10

Tabel4.2b Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen aan het maaiveld
Meetveld Zuid

Zuid I
- raai T-

EXI (mv) 0.001

Gem. -0.006
MV15 -0.011
MV29 -0.005
MV30 -0.008

Zuid 11
- raai U- EX5 (mv) -0.007

Gem. -0.008

50 -30
80 -240
-50 0
10 30

20 -60 35 105
5 10 75 5
20 10 50 20
5 60 25 10

20 5 65 10

10 25 50 15

Op basis van bovenstaande gegevens blijkt interpretatie van de metingen bij de eerste passage van
Meetveld Zuid niet goed mogelijk. De geregistreerde verticale verplaatsingen aan het maaiveld
vertonen een grote mate van spreiding, die te wijten is aan een variatie in het boorproces (zie ook [9]).
Ter plaatse van zakbaak MV26 en MV27 is de eerste meting uitgevoerd na passage van de TBM. De
overige zakbaken laten een rijzing boven de machine zien. Ook boven de staartspleet is bij zakbaak
MV22, MV23 en MV7 sprake van rijzing aan het maaiveld. Door consolidatie verdwijnt de rijzing en
is op langere termijn sprake van een zakking.
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Aan de hand van de gegevens in tabel 4.2 blijkt dat de verticale verplaatsingen aan het maaiveld voor
het boorfront (d.i. fase 1/2) veelal beperkt zijn gebleven tot 15-20 % van de maximale zakking. Dit
duidt op een goede ondersteuning van het boorfront.

Het grootste aandeel van de maximale zakking treedt op direct boven de machine (fase 3) en boven de
staartspleet (fase 4). Hierbij valt op dat het laatste aandeel bij de eerste passage van Meetveld Noord
groter uitvalt dan bij de tweede passage van het meetveld. Dit duidt op een betere vulling van de
staartspleet. De ervaringen die opgedaan zijn bij eerdere passages kunnen hierbij een rol spelen, zodat
het groutproces beter gecontroleerd kan worden. Het feit dat de maximale waarde van de zakking bij
de eerste passage van Meetveld Noord opmerkelijk groter is dan bij de tweede passage duidt hier
eveneens op.

Bij een vergelijking van de metingen met betrekking tot de laatste fase van het boorproces (fase 5)
blijft het aandeel bij de passages van Meetveld Noord beperkt tot 5-10 % van de maximale zakking. Op
basis van de metingen bij m.n, de eerste passage van Meetveld Zuid blijkt een groot deel van de
uiteindelijke maximale zetting afkomstig uit consolidatie. Bij de tweede passage van Meetveld Zuid
lijkt dit aandeel aanmerkelijk kleiner. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat de gehanteerde groutdruk
bij de eerste passage hoger geweest is dan bij de tweede passage. Doordat de tunnel ter plaatse van
Meetveld Zuid door slechtdoorlatende lagen geboord wordt, zal het enige tijd duren voor de
gegenereerde wateroverspanningen verdwenen zijn. Door de hogere groutdruk bij de eerste passage zal
dit langer duren. Uit bijlage VII blijkt dat de gehanteerde drukken elkaar echter slechts weinig
ontlopen. De aanwezigheid van de naast het meetgebied gelegen kanteldijk kan een andere mogelijke
oorzaak zijn voor het waargenomen verschil in tijdsafhankelijke zakking. De afstand tussen de tunnel
en de dijk is kleiner bij de tweede passage. De invloed van de voorbelasting door de kanteldijk zal hier
groter zijn. Opgemerkt wordt dat voor het aanbrengen van de verschillende meetinstrumenten over het
gehele meetgebied een ophoging is aangebracht. Deze ophoging maakt het moeilijk om een
onderscheid te maken tussen de tijdsafhankelijke zakkingen die ontstaan als gevolg van het boorproces
en het aandeel van deze zakking dat afkomstig is van de aangebrachte ophoging. Op basis van de
weergave van het tijd-zakkingsgedrag ter plaatse van Meetveld Zuid, zoals gegeven in onderstaande
figuur 4.2, blijkt dat de aangebrachte ophoging een dominant effect heeft op de verplaatsingen. De
verstoring van het tijd-zakkingsgedrag door het boorproces blijkt zeer beperkt.

Tweede Helnenoordtunnel- Meetveld Zuid
bepaling invloed ophoging op tijd-zakkingsgedrag

0
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Flguur 4.2 Invloed ophoging en boorproces op tijd-zakkingsgedrag - Meetveld Zuid
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Het aandeel van de laatste fase (fase 5) bij de beide passages van Meetveld Noord is klein, ca. 5%. De
tunnel wordt hier geboord door zandige lagen.

4.3 Analyse verplaatsingen in langsrichting . ondergrond·
Door vergelijking van de verticale verplaatsingen die optreden in de ondergrond, in combinatie met de
horizontale verplaatsingen die gemeten zijn door middel van hellingmeetbuizen, kan een inzicht
gekregen worden in de richting van de verplaatsingen. Bij de derde en tweede orde evaluatie is hieraan
reeds aandacht besteed. Hierbij is geconcludeerd dat de grond naast de tunnel wordt opgespannen,
terwijl boven de tunnel sprake is van een ontspanning van de ondergrond'. Dit resulteert in een
ovalisatie van het boorgat.

Om een beter inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van de verplaatsingen in de ondergrond en de
mate van spreiding is ook voor de verplaatsingen in de ondergrond een analyse gedaan waarbij de
verplaatsingen genormaliseerd zijn naar de laatst gemeten waarde van de verticale verplaatsing. De
resultaten zijn eveneens weergegeven in de bijlagen III t/m VI. Opnieuw zijn de gemeten verplaatsin-
gen genormaliseerd naar de maximum gemeten waarde op ca. 80 m (IOD) achter het boorfront.

De opnemers van de gebruikte extensometers bevinden zich op verschillende diepten, t.w.:

opnemers boven niveau bk tunnel:
opnemer A: ca. NAP -3,50 m
opnemer B: ca. NAP -6,50 m
opnemers naast de tunnel:
opnemer C ca. NAP -9,50 m
opnemer D: ca. NAP -12,50 m
opnemer E: ca. NAP -15,50 m
opnemer beneden niveau ok tunnel:
opnemer F: ca. NAP -18,50 m

2 bij de eerste passage van Meetveld Zuid is zelfs sprake van een opspanning van zowel de grond boven, als naast de tunnel,
hetgeen duidt op expansie van het boorgat.
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Tabel 4.2a Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen in ondergrond
Meetveld Noord

EX7
- tunnel-

Noord I
- raai A- D -0,009 35 30 30 5

EX8
E -0,003 75 5 10 10
F -0,002

MV -0,017 20 30 40 10
D -0,003 30 70 20 -20

EX 10 E -0,001 70 130 -60 -40
F 0,001

Noord 11 MV -0,004 20 50 30 0
- raai A-

EXll
A -0,008 20 25 55 0
B -0,006 20 25 55 0- tunnel- MV -0,006 20 25 55 0

Tabel4.2b Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen in ondergrond
Meetveld Zuid

EXI
- tunnel-

Zuid I
-raaiS- D -0,003

EX2 E -0,001
F -0,0005

MV -0,0005
D 0,0005

EX4
E 0,002 20 80 -20 20
F 0,0025 20 80 -20 20

Zuid 11 MV -0,003 40 -40 95 5
- raai S-

EX5
A -0,007 20 10 60 10

- tunnel - B -0,0075 0 30 60 10
MV -0,007 20 5 65 10

Wederom wordt opgemerkt dat de resultaten voor de eerste passage van Meetveld Zuid een grote mate
van spreiding vertonen, te wijten aan de variatie in het boorproces bij deze passage. Bovendien blijken
de uiteindelijke zakkingen klein, wat normalisatie moeilijk maakt.

De geregistreerde verplaatsingen van de diepste opnemer F blijven dermate klein dat weinig waarde
gehecht moet worden aan de onderverdeling van de geregistreerd verplaatsingen naar de verschillende
fasen van het boorproces.

Op basis van de uitgevoerde metingen met de extensometers is te zien dat de resultaten van de
opnemers A en B boven de tunnel vergelijkbaar zijn met hetgeen gevonden wordt aan het maaiveld
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(zie §4.2). Ook nu treedt het grootste deel van de zakking op boven de TBM en direct na passage (d.i
fase3 en fase 4). De opnemers naast de tunnel op het niveau van de tunnel-as daarentegen, lijken er op
te wijzen dat een grootste deel van de zakking optreedt bij het naderen en passeren van de machine (d.i.
fase 112en 3). Bij de tweede passage van zowel Meetveld Noord als Meetveld Zuid worden na passage
van de machine (dj fase 4) rijzingen waargenomen. De waarde van deze rijzingen is echter beperkt tot
ca, 1mm.

Bij de tweede passage van zowel Meetveld Noord als Meetveld Zuid is gekeken naar de extensometers
boven en direct naast de eerste tunnelbuis (d.i EX7/8 en EX 112).De geregistreerde waarden blijven
dermate klein dat geconcludeerd wordt dat de invloed van de aanleg van de tweede buis op grotere
afstand zeer beperkt is.
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Hoofdstuk 5
INVLOED GROUTPROCES OP MAAIVELD ZAKKING

Op basis van de resultaten van de tweede en derde orde evaluaties, alsmede de resultaten zoals
beschreven in §4.2, is gebleken dat een groot deel van de zakkingen onstaat na passage van de
machine. Dit duidt erop dat 00. een goede controle van het groutproces om de staartspleet te vullen van
wezenlijk belang is.

In bijlage VIT-a wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde injectiedrukken bij de verschillende
passages van de beide Meetvelden. Hierbij is de gemiddelde groutdruk per 'Vortrieb' uitgezet tegen de
positie van de het boorfront op de lokale x' -as voor de eerste passage van het desbetreffende Meetveld.
In de figuren is eveneens de heersende waterspanning aan zowel de bovenzijde als de onderzijde van
de tunnel weergegeven. De verschillen tussen de tijdens eerste en tweede passage van Meetveld Noord
gehanteerde injectiedrukken blijkt aanmerkelijk. De gehanteerde drukken bij de eerste passage liggen
ongeveer op het niveau van de waterspanning ter hoogte van de tunnel-as. Bij de tweede passage
liggen de gehanteerde drukken aanmerkelijk hoger, hetgeen dan ook geresulteerd heeft in kleinere
maaiveldzakkingen. Voor de passage van Meetveld Zuid blijkt het verschil in gehanteerde druk echter
minder. De waarden verschillen weinig voor de beide passages van het Meetveld. Aangezien er echter
wel degelijk verschillen waargenomen zijn in de maaiveldzakkingen zullen deze dan ook een andere
oorzaak hebben. Hierbij kan gedacht worden aan het volume geïnjecteerd grout.

Theoretisch volume staartspleet per 'Yortrieb':

V = 0,25 1t ( 8,552 - 8,282) l,S
V = 0,25 1t ( (8,55 + 0,02)2 - 8,282) 1,5 =

zonder oversnijdingsmessen
met oversnijdingsmessen

Bij de eerste passage is sprake van een overmatige injectie van de staartspleet tot ca. 6 à 6,5 m' per
'Vortrieb'. Dit betekent een teveel aan grout van ca. 20 à 30 % t.o.v. het theoretisch volume van de
staartspleet zonder oversnijdingsmessen. Bij de tweede passage is dit verschil aanmerkelijk kleiner.
Hier is gemiddeld ca. 5,8 m' grout per 'Vortrieb' geïnjecteerd, ongeveer 7% meer dan het theoretisch
volume van de staartspleet inclusief oversnijdingsmessen.

Getracht is een relatie vast te stellen tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout en de gemeten zakking
aan het maaiveld (zie bijlage VII). Op basis van de metingen blijkt een nagenoeg lineair verband te
bestaan tussen het volume geïnjecteerd grout en de maaiveldzakking. Bij de beide passages van zowel
Meetveld Noord als Meetveld Zuid worden verschillen gevonden in het lineaire verband. Dit is
mogelijk te wijten aan het gebruik van oversnijdingsmessen bij de tweede passage van zowel Meetveld
Noord als Zuid.

Verder wordt in bijlage VII-b een overzicht gegeven van de gehanteerde gemiddelde groutdruk tegen
het totaal geïnjecteerde volume. Hierbij is zowel het volume weergegeven in m' als aantal slagen per
'Vortrieb'. Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de het sturen van het
groutproces op volume weinig zegt over de injectiedruk. Dit wordt duidelijk bij de gegevens van zowel
de eerste passage van Meetveld Noord als Zuid.
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Reeds in de derde en tweede orde evaluaties is geconstateerd dat de spreiding in de meting van het
volume geïnjecteerd grout door middel van het aantal slagen bij de pomp niet erg betrouwbaar is. Dit
door de variatie van het volume dat per slag verpompt wordt. Het volume grout uitgedrukt in m3 is dan
ook meer geschikt voor een betrouwbaarder evaluatie van een eventuele relatie tussen volume en druk.

Aangezien bij de op dit moment gangbare modellen voor het ontwerp van boortunnels de injectiedruk
een van de gebruikte invoerparameters is bij bv. de bepaling van de optredende zakkingen aan het
maaiveld, lijkt beheersing van dergelijke zakkingen door een volumegestuurd groutproces moeilijk.
Aangezien in de praktijk een dergelijke sturing op druk moeilijk uitvoerbaar blijkt, verdient het in de
toekomst aanbeveling om bij het uitvoeren van modelberekeningen meer aandacht te besteden aan de
werkelijke verplaatsingen die rondom het boorgat optreden en de bij behorende verplaatsingen aan het
maaiveld en in de ondergrond. Op die manier kan een beter inzicht verkregen worden in de relatie
tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout en de (berekende) optredende verplaatsingen om zodoende de
gevolgen van het boorproces op de omgeving te beheersen.
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Hoofdstuk 6
CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

Op basis van het voorafgaande kunnen de volgende conclusies en aanbevelingen gegeven worden:

de optredende verplaatsingen aan het maaiveld zijn op voorhand niet te voorspellen met behulp
van de analytische methoden. Ter plaatse van de Meetgebieden blijken de maximale verticale
verplaatsingen aan het maaiveld boven de tunnelas bij de uitgevoerde predicties met Peck in de
meeste gevallen af te wijken van de gemeten waarden. Veelal wordt de zakking overschat. Hieruit
blijkt dat de onzekerheid bij de bepaling van de waarde voor Vs groot is.
de vorm van de zakkingcurve aan het maaiveld zal uitgaande van de analytische methoden onder
alle omstandigheden symmetrisch zijn t.o. v. de tunnel-as. In werkelijkheid is dit niet het geval.
Zoals uit de metingen blijkt, leidt een aantal factoren, waaronder de lokale bodemomstandigheden,
sturen van de TBM, tot een enigszins asymmetrische zakkingcurve. Aanpassing van de formule

van Peck middels het doorvoeren van een asymmetrische ligging van de tunnel (parameters a en B)
conform [6] leidt niet tot een bruikbaarder model voor eventuele predicties in de toekomst. Het
aantal onzekerheden bij de bepaling van de benodigde invoerparameters is hiervoor te groot.
op basis van het beperkt aantal metingen is een betrouwbare relatie voor de bepaling van i moeilijk
te rechtvaardigen. De spreiding in de verschillende uitkomsten op basis van de vermelde aannamen
is hiervoor te groot. Uitbreiding van de data-sets met metingen afkomstig van toekomstige
boortunnel-projecten onder specifiek Nederlandse omstandigheden is echter zeker aan te bevelen
en noodzakelijk om te komen tot een deugdelijker bepaling.
de verticale verplaatsingen aan het maaiveld voor het boorfront (d.i. fase 112) blijven veelal
beperkt zijn gebleven tot 15-20 % van de maximale zakking. Dit duidt op een goede ondersteuning
van het boorfront. Het grootste aandeel van de maximale zakking treedt op direct boven de
machine (fase 3) en boven de staartspleet (fase 4) en bedraagt ca. 75 % van de uiteindelijke
zakking. Het aandeel van de laatste fase (fase 5) bij de beide passages van Meetveld Noord is
klein, ca. 5%. De tunnel wordt hier geboord door zandige lagen. Ter plaatse van Meetveld Zuid is
dit aandeel groter, ca. 20%. Door het aanwezigheid van de aangebrachte voorbelasting boven het
Meetveld is scheiding tussen het aandeel tijdsafhankelijke zakking door het boorproces en de
ophoging niet goed mogelijk.
op basis van de metingen blijkt een nagenoeg lineair verband te bestaan tussen het volume
geïnjecteerd grout en de maaiveldzakking.
op basis van een vergelijking van het volume geïnjecteerd grout en de gehanteerd groutdruk kan
geconcludeerd worden dat de het sturen van het groutproces op volume weinig zegt over de
injectiedruk. Aangezien bij de op dit moment gangbare modellen voor het ontwerp van boortunnels
de injectiedruk een van de gebruikte invoerparameters is bij bv. de bepaling van de optredende
zakkingen aan het maaiveld, lijkt beheersing van dergelijke zakkingen door een volumegestuurd
groutproces moeilijk. Door bij het uitvoeren van modelberekeningen meer aandacht te besteden
aan de werkelijke verplaatsingen die rondom het boorgat optreden en de bij behorende
verplaatsingen aan het maaiveld en in de ondergrond, kaneen beter inzicht verkregen worden in de
relatie tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout en de (berekende) optredende verplaatsingen. Een
betere beheersing van de gevolgen van het boorproces op de omgeving lijkt dan mogelijk.
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CALmRATIE VERPLAATSINGEN IN DWARSRICHTING
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VOORWOORD

Deze publicatie is het resultaat van een bewerking van mijn afstudeerverslag in
nauwe samenwerking met ir. B. Polen. Aanleiding voor de voorliggende tekst was de
stelling van ir. Polen, dat het boren van tunnels in slappe gronden wellicht tot een
factor twee goedkoper zou kunnen dan nu gebruikelijk is, als de risico's beter bekend
zouden zijn en beter beheerst zouden kunnen worden. Een andere aanleiding is de
afwezigheid van standaardliteratuur over dit onderwerp, op een ogenblik dat het
boren van tunnels in Nederland zich op grote belangstelling mag verheugen. Reden
genoeg voor een onderzoek naar de storingen en risico's tijdens het boorproces.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de weinige op het gebied van storingen
en kosten bij geboorde tunnels bestaande literatuur en gesprekken met personen die
bij de bouw van boortunnels betrokken zijn geweest. Bij het schrijven van deze
publicatie is aangenomen dat de lezer enigszins op de hoogte is van het proces van
tunnelboren, zodat niet op alle technische details nader zal worden ingegaan.
Hiervoor wordt men verwezen naar de literatuur op dit gebied.

Op deze plaats wil ik mijn dank uitspreken aan dhr. J. Verdonk van de Centrale
Studiedienst de Lijn te Antwerpen, voor de informatie over de geboorde
schildtunnels in Antwerpen, en Dr.-Ing. F. Blenneman van de STUVA te Keulen,
voor het beschikbaar stellen van de bibliotheek van de STUVA en de gevoerde
gesprekken. Verder dank aan prof.dr.ir. H.P .S. van Lohuizen, die de tijd vond om
mee te reizen naar Antwerpen en Keulen, aan twee hoogleraren funderingstechniek,
prof.ir. A.F. van Tol en prof.ir. A.F. van Weele, en ir. A.R. Koelewijn en ir. F.A.
Bakker, voor het inhoudelijke en textuele commentaar.

Delft, 1996

ir. W. Broere

r .
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SAMENVATTING

Ondanks enorme technische vooruitgang in de laatste decennia zijn de risico's bij
het boren van tunnels in slappe gronden groter dan bij andere ondergrondse werken.
Tunnelprojecten worden nog steeds getroffen door storingen en vertragingen, die de
projectkosten verhogen. De hieruit resulterende overschrijdingen van de geplande
kosten leiden tot hogere vraagprijzen bij toekomstige projecten.

Om te komen tot lagere kosten wordt gezocht naar mogelijke besparingen op de
investeringskosten van apparatuur en materialen, maar ook naar methoden om sneller
te kunnen werken. Met dergelijke besparingen blijken de kosten met ongeveer een
derde van de huidige kosten teruggebracht te kunnen worden. De kans op storingen
tijdens het bouwproces neemt door dergelijke bezuinigingsmaatregelen echter toe, en
door storingen en vertragingen kunnen de kosten meer dan twee maal hoger uitvallen
dan oorspronkelijk geraamd. De besparingen op de investeringskosten kunnen
uiteindelijk tot een duidelijke verhoging van de geplande totale kosten leiden. Om de
prijzen te verlagen is het dus niet alleen van belang te zoeken naar goedkopere en
snellere productiemethoden, maar bovenal om te zoeken naar een betrouwbaarder
productieproces.

De optredende storingen worden door verschillende factoren veroorzaakt. De
belangrijkste factor wordt gevormd door onverwachte eigenschappen van de grond
waarin gewerkt wordt. Om dergelijke storingen te ondervangen is een uitgebreid
grondonderzoek noodzakelijk, waarin ook wordt gekeken naar de eigenschappen van
de grond tijdens het graafproces. Verder worden storingen vaak veroorzaakt door een-
onvoldoende op de eigenlijke situatie toegesneden tunnelontwerp, een verkeerde
keuze voor de te gebruiken apparatuur of onvoldoende gequalificeerd personeel.

Een deel van de storingen kan worden voorkomen door het maken van een gedegen
ontwerp van de tunnel en de tunnelboormachine. Een ander deel is echter niet of
nauwelijks te vermijden, en moet tijdens de uitvoering beperkt of ondervangen
worden. Een uitgebreide risicoanalyse vooraf, ervaren en hoog opgeleid personeel,
alsmede gedegen management vormen essentiële factoren voor een zowel in
technisch als financieel opzicht geslaagd boorproject.

De lezer die in korte tijd meer wil weten over het betreffende onderwerp wordt
verwezen naar hoofdstuk 8, Conclusies en aanbevelingen. Hierin zijn de
belangrijkste storingsoorzaken en conclusies samengebracht en worden
aanbevelingen voor verbeteringen en mogelijkheden ten aanzien van kostenreducties
gedaan.

'-
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1. INLEIDING

•

Sinds de eerste toepassing van een luchtdrukschild door Greathead in 1869 heeft de
techniek van het boren van tunnels met behulp van een schild zich steeds verder
ontwikkeld. De eerste schilden waren open schilden, die alleen in niet watervoerende
gronden toegepast konden worden, daarna gevolgd door schilden die door gebruik
van luchtdruk in het grondwater konden werken. Deze verhoogde luchtdruk
veroorzaakt lange sluistijden naar de werkkamer voor het personeel, maar ook grote
risico's in verband met de stabiliteit van het front. Toen in 1972 tijdens de
beginperiode van de bouw van een snelwegtunnel in Hamburg onder de oevers van
de Elbe de zettingen meer dan 20 cm. bedroegen, leek het einde van het open
tunnelfront in slappe gronden te zijn aangebroken.UlGezocht moest worden naar een
veiliger en betrouwbaarder aanlegmethode.

De huidige technologie is zo ver ontwikkeld, dat het mogelijk is om te boren onder
moeilijke omstandigheden zonder het grondwater te verlagen. Zelfs in lastige
gevallen blijven de uiteindelijke zettingen onder de 20 mmo Ook de tunnel in
Hamburg had zonder grote zettingen gebouwd kunnen worden met een gesloten
TunnelBoorMachine (TBM). Maar hoewel aan de nodige technische eisen kan
worden voldaan is het boorproces nog steeds zeer complex. Het telt een groot aantal
risico's, die niet allemaal goed voorspelbaar zijn, maar wel beheerst moeten worden
als zij zich voordoen. In veel gevallen zorgen onverwachte gebeurtenissen voor
langdurig oponthoud, hetgeen voor de aannemer overschrijdingen van de verwachte
kosten betekent en verhoging van de vraagprijs voor toekomstige projecten tot
gevolg heeft. Bovendien zal de aannemer een deel van deze kosten proberen te
verhalen op de opdrachtgever, die op zijn beurt ook nog met verhoogde rentelasten
over geleende tegoeden ten gevolge van de verlate oplevering te maken kan krijgen.

Voorbeelden van storingen en vertragingen, zowel van technische, geologische als
organisatorische aard, zijn er te over in de laatste jaren. De meeste hebben
internationaal het nieuws gehaald, gezien de enorme visuele schade of de gigantische
overschrijdingen van de geplande kosten voor aannemer of opdrachtgeverJ71] Dit
heeft een (politiek) klimaat gecreëerd waarin sommige op stapel staande
tunnelprojecten werden afgeblazen ten gunste van brugconstructies. Het veroorzaakte
ook een algemeen gevoel dat 'tunnels altijd veel te duur worden'.

Als het mogelijk zou zijn de risico's bij het boren te verkleinen of beter te
beheersen, zou de tijd dat machines buiten gebruik zijn verkleind worden. Dit zou
een directe invloed hebben op de projectkosten. Evenzo zouden andere methoden om
een machine sneller en constanter te laten werken, of een project eerder te voltooien,
de kosten omlaag kunnen brengen. Een betere techniek en beheersing van het
boorproces kan leiden tot betrouwbaarder en sneller graven. Dan zou het mogelijk
zijn om betere planningen te maken, projecten op tijd op te leveren en de
vraagprijzen voor dergelijke projecten te verlagen. De vraag is nu of het mogelijk is
de risico's en daarmee de kosten van tunnelboorprojecten te verminderen.

Een beperkte analyse van de aanneemsommen tegenover de werkelijke kosten van
verschillende projecten laat zien dat het in sommige gevallen mogelijk is om

•

•
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l

bijvoorbeeld 30% goedkoper uit te zijn dan de aanneemsom, maar dat bij ernstige
problemen de kosten ook twee maal hoger als verwacht uit kunnen komen.Ptl Het
lijkt erop dat het in sommige gevallen mogelijk is de kosten te verlagen of beter te
beheersen. Bij het boren van een tunnel zijn echter vele factoren in het spel, die niet
allen even belangrijk zijn of een even grote invloed op de uiteindelijke kosten
hebben.

Getracht wordt om de belangrijkste delen van het boorproces te analyseren en de
onderdelen te onderkennen die de meeste invloed hebben op de kosten en de risico's
van een project. Verder zal gezocht worden naar mogelijkheden deze kosten en
risico's te reduceren of beter te beheersen. Hierbij zal speciaal gekeken worden naar
schildtunnels met grote diameters in slappe gronden, waarbij gebruik wordt gemaakt
van gesloten gemechaniseerde tunnelboormachines.

1
l

Het blijkt dat variabele kosten het grootste deel van de totale kosten vormen. Dit
betreft zowel kosten die ruwweg evenredig zijn met de lengte, maar ook kosten die
afhangen van de bouwtijd. De vaste kosten van een project zijn vaak klein in
vergelijking met deze variabele kosten, hoewel op deze vaste kosten vaak relatief
meer bezuinigd wordt. De lengteafhankelijke kosten zullen tijdens de bouw slechts
weinig beïnvloed worden, de tijdsafhankelijke kosten kunnen door vertragingen
echter sterk verhoogd worden, dit wordt nog versterkt wanneer men te maken heeft
met renten over geleende tegoeden. Deze relatie tussen kosten en tijd zal in de
hoofdstukken 2 tot en met 6 als uitgangspunt aangehouden worden. Een diepgaander
beschouwing volgt pas in hoofdstuk 7.
Sommige problemen die de kop op steken tijdens het bouwen van een tunnel vinden
hun oorsprong in het ontwerp. Een lange tunnel die wordt opgedeeld in kortere delen
die onafhankelijk van elkaar gebouwd worden, iets wat vooral gebeurt binnen
stedelijk gebied, is hiervan een voorbeeld; de delen kunnen zo klein worden dat de
opstartfase bijna de gehele bouwtijd omvat. De invloed van het ontwerp geldt ook
voor te diep of te ondiep geprojecteerde tunnels, waarbij de stations en
bouwschachten relatief duur worden in aanleg respectievelijk een groter gevaar voor
een blow-out bestaat. Evenzo voor ontwerpen die nog aangepast moeten worden
tijdens de eigenlijke bouw. Deze problemen worden nader bekeken in hoofdstuk 2.
Andere problemen hangen niet zozeer af van het ontwerp van de tunnel alswel van
de geologische omstandigheden. Aangezien er een practische limiet is aan de
hoeveelheid grondonderzoek die uitgevoerd kan worden, zullen altijd onbekende
factoren ten aanzien van de ondergrond overblijven. Het gedrag van de grond is
echter wel van invloed op het gedrag van de TBM. Een ander soort grond of ander
gedrag van de grond kan eenvoudig een ander type machine betekenen. En
plotselinge, onverwachte overgangen in de grondsoort kunnen fataal zijn voor een
TBM en deze zelfs voorgoed doen stoppen. Uitgebreid grondonderzoek vooraf is niet
altijd een oplossing voor deze problemen. Ook onderzoek tijdens de aanleg kan soms
noodzakelijk zijn om de voortgang van de machine te verzekeren. Grond en
grondverwante problemen worden in hoofdstuk 3 behandeld.
Samen met een constante verbetering van verschillende onderdelen van de TBM,
worden ook steeds complexere machines bedacht om aan stijgende technische eisen

ï
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te kunnen voldoen. De grotere complexiteit van deze machines noopt de ontwerpers
om van handbediening over te gaan op computerbesturing en steeds mee
robotsystemen toe te passen. Dit is geen absolute oplossing, daar sterk
geautomatiseerde machines niet altijd aan te passen zijn aan snel veranderende
omstandigheden en gevoeliger worden voor storingen in onderdelen. Verder zijn er
typen machines die niet goed functioneren in andere dan zeer nauw gedefinieerde
grondcondities. Soms is hier met relatief kleine veranderingen iets aan te doen. In
andere gevallen biedt alleen een totaal gemodificeerde machine een echte oplossing.
Voor een geslaagd project is een goede keuze van het type machine zeer belangrijk.
Dit zal nader belicht worden in hoofdstuk 4.

Verder is er een categorie problemen die zich pas openbaart tijdens het bouwen van
de tunnel zelf. Om een project tot een goed einde te brengen gaan de technische
capaciteiten van het personeel zwaar wegen . De periode om deze vaardigheid voor
een specifieke machine te verkrijgen wordt de leerperiode genoemd. In deze periode
is de voortgang beperkt en de kans op problemen relatief hoog. De tijd die deze fase
in beslag neemt moet dan ook zo kort mogelijk zijn. Andere problemen die opduiken
zijn zettingen die de verwachtingen overschrijden of overmatige slijtage van de
bewegende delen van een TBM, zoals lagers en motoren. Zulke problemen worden
nader behandeld in hoofdstuk 5.

Een kleine groep problemen hangt samen met het management van een project.
Omdat tunnelprojecten een grote omvang hebben en veel risico's met zich
meebrengen, worden deze vaak uitgevoerd door een consortium in plaats van een
enkel bedrijf. De resulterende tijdelijke bedrijfsstructuur is vaak complex en kan
leiden tot situaties waarin niemand de verantwoordelijkheid aanvaardt indien
problemen ontstaan. Daarnaast is het verantwoordelijke management niet altijd-
technisch competent genoeg om in noodsituaties snel ter zake doende beslissingen te
nemen. Verschillende van dergelijke problemen worden beschreven in hoofdstuk 6.

Daarna volgt de behandeling van problemen die samenhangen met de kosten en de
verdeling van deze kosten in vaste, lengte-afhankelijke en tijd-afhankelijke kosten. In
hoofdstuk 7 wordt hierop ingegaan, gevolgd door hoofdstuk 8, met het
totaaloverzicht, bestaande uit conclusies en aanbevelingen.
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2. HET ONTWERP

2.1. Ontwerp mogelijkheden

'-

Bij het bekijken van de risico's en problemen bij de bouw van tunnels moet een
onderscheid gemaakt worden naar de ontwerp- en bouwwijze, maar ook naar de
plaats en afmetingen van de tunnel. Er zijn grote verschillen tussen een geboorde of
een afgezonken tunnel en tussen een tunnel geboord in gesteente of één gebouwd in
slappe, niet standvaste gronden. Bij geboorde tunnels treden bij kleine danwel grote
diameters grote verschillen op wat betreft de bruikbare technieken en mogelijkheden.
In deze publicatie zal uitsluitend gekeken worden naar grote geboorde tunnels in
slappe gronden. Meer specifiek betekent dit dat de beschouwde tunnels gebouwd zijn
in niet standvaste gronden zoals klei en zand, in veel gevallen met aanzienlijke
hoeveelheden grind en stenen, bijna altijd in het grondwater, en dat het in het
algemeen tunnels betreft met diameters groter dan 5 meter. Deze beperkingen leggen
weer grenzen op aan de bruikbare bouwmethoden. Op een paar uitzonderingen na
worden dit soort tunnels allemaal gebouwd met een volmechanische TBM met een
gesloten graaffront. Deze publicatie beperkt zich dan ook tot dit type boortechniek.

Er zijn natuurlijk andere methoden om een weg- of railverbinding te realiseren. In
een eerste ontwerp-fase wordt vaak een vergelijking gemaakt tussen verschillende
alternatieven. Hierbij moet wel voor elk alternatief het meest geschikte tracé worden
gekozen, en niet worden uitgegaan van slechts een enkel traject voor de verschillende
uitvoeringsmethoden.

Wat geheel ondergronds bouwen betreft zijn de belangrijkste methoden het
(handmatig) uitbouwen met behulp van een schild, waarbij de werkkamer onder
luchtdruk staat om het grondwater buiten te houden, en NATM (New Austrian
Tunneling Method), waarbij de grond enige samenhang moet hebben en geen vrij
stromend grondwater aanwezig mag zijn. Deze technieken kennen lage vaste kosten,
maar zijn duur wat betreft variabele kosten. Ze zijn trager en bewerkelijker dan
volmechanisch boren en de risico's voor het instorten van het graaffront zijn groter
dan bij een gesloten schildbouwmethode. Bij korte trajecten verdienen ze soms de
voorkeur boven boren; de kosten zijn dan lager en de opstart-fase en bouwtijd zijn
korter. Dit is vooral het geval bij trajecten waar in verband met de lengte.nauwelijks
een boormachine is op te starten.

Een andere manier om een tunnel te realiseren is werken vanaf het maaiveld. Voor
sommige te bouwen tunnels, binnen stedelijk gebied, valt een bouwwijze vanaf het
maaiveld in een eerste orientatiefase reeds af. Het ruimtebeslag dat zij vergt beperkt
het tracé meestal tot de bredere wegen, maar de opstoppingen en vertragingen voor
het verkeer, die een bouwwijze vanaf maaiveld gedurende lange tijd veroorzaakt, zijn
tegenwoordig economisch en sociaal gezien vaak niet acceptabel. Maar ook buiten
steden kan dit gelden. Zo kan een afgezonken tunnel soms minder gunstig zijn dan
een geboorde. Een voorbeeld hiervan is het ontwerp van de tunnel onder de Weser
nabij Dedesdorf in Duitsland.ëvl Een voorstudie naar de verschillende mogelijkheden
leverde een tweetal ruwe ontwerpen op. Eén voor een afgezonken oplossing en één
voor een geboorde tunnel. De kosten van beide methoden ontliepen elkaar
nauwelijks. Maar het bovengronds ruimtebeslag (zie figuur 1) en de belasting van het

•
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milieu in het geval van de afgezonken tunnel deden de ontwerpers voor een geboorde
tunnel kiezen. De invloed van dergelijke argumenten op de uiteindelijke keuze voor
een bepaalde uitvoeringsmethode wordt steeds groterJ3S]

Hoaring and subrnerging melhod
required area

Shield driving melhod
required area

2S0ha dock in Ihe dyke fereland
mud reh.rned into Ihe Weser

constructien of Ihe 40
140ha immersed segmenls h

in an exisr doek ard a
combilafion of

85ha road conslroclion and
IIIVlE!I' works

68h conventionala shield driving

exlernal conslruc-
65ha Iionof lhe tun-

nel segmenls
separation of lhe ex-
cavated malerial
conlaining benlonile

I
1350ha doek n Ihe dyke 'ereland approx.

2 millien m3 mud deposiled on land

24ha

design steps

Figuur 1: Vergelijking bovengronds grondgebruik afzinken versus boren [49]

Een ander en voor de hand liggend alternatief is een bovengrondse aanleg van de
verbinding. Juist binnen sterk verstedelijkt gebied is het ruimtebeslag een sterk
tegenargument bij bovengrondse aanleg. De meeste tunnels worden dan ook binnen
stedelijke gebieden aangelegd. De ruimte voor bovengrondse aanleg of open
tunnelbouwwijzen is daar vaak moeilijk te vinden. En indien ruimte gevonden wordt,
is deze vaak al in gebruik als verbindingsroute voor ander verkeer. De omleidingen
en vertragingen voor dat verkeer zorgen voor een aanzienlijke economische
schadepost, die in de vergelijking van de kosten moet worden meegenomen. Deze
argumenten verlagen de kosten van een geboorde tunnel weliswaar niet, ze
verkleinen wel het prijsverschil tussen boren en andere bouwwijzen. Voor een
gedegen vergelijking van de verschillende bouwmethoden dienen alle kosten, ook de
indirecte, te worden meegenomen.
Op basis van de zo gemaakte ontwerpen, waarin bovenstaande punten steeds vaker

meegenomen worden, volgt een keuze voor een bepaald type tunneIJ44]Wanneer
voor een geboorde tunnel wordt gekozen, is het grootste deel van het ontwerp in
hoofdlijnen al uitgewerkt. Immers, de ligging van de tunnel, de keuze voor een
enkele of een dubbele tunnel, de keuze voor het soort tunnelbekleding, en daarmee de
buitendiameter van de tunnel, en de keuze van het schildtype, hebben elk hun invloed
op de kosten en realiseringsmogelijkheden. Voor een goede vergelijking met andere
uitvoeringsmogelijkheden moeten zij bekend zijn. Dit betekent dat het ontwerp
behoorlijk uitgewerkt moet zijn om een goede vergelijking te kunnen maken.
Anderzijds kunnen sommige problemen worden teruggevoerd op ontwerp-keuzen die
in dit stadium op grond van vage gegevens of algemene overwegingen zijn gemaakt.
Enkele van deze problemen worden in de volgende paragrafen behandeld.

i I
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2.2. Afmetingen en ligging van de tunnel

De ligging en afmetingen van een geboorde tunnel vormen een belangrijke factor in
het bouwproces. Deze bepalen niet alleen de keuze van het type schild, maar zijn ook
deels bepalend voor de storingsgevoeligheid. Hierna zullen enkele invloeden hiervan
beschreven worden.

..

2.2.1. Traject en lengte

Een van de eerste eisen aan een te bouwen tunnel wordt gevormd door het traject
dat de tunnel moet volgen. Dit wordt ruw vastgelegd door het begin- en eindpunt en
eventuele tussenstations. Het meest voordelige traject, in economische en technische
zin, is niet altijd een rechte lijn tussen deze punten. Er zijn verschillende factoren die
het traject kunnen beïnvloeden. De meeste tunnels worden aangelegd in stedelijk
gebied, waar de reeds bestaande bebouwing een grote invloed heeft op het traject.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Hiroshimaëvl en Amsterdamlwl, waar het
traject hoofdzakelijk bepaald wordt door de reeds aanwezige bebouwing. In
Amsterdam is deze bebouwing gefundeerd op palen, waardoor niet zonder meer
onder de bebouwing geboord kan worden, en enige afstand ten opzichte van de
fundering aangehouden moet worden, tenzij deze bebouwing gericht wordt
ondervangen. In Hiroshima spelen behalve technische ook financiële en juridische
problemen een belangrijke rol. Om toestemming te verkrijgen om onder de
bebouwing een tunnel aan te leggen, moet van de eigenaars van deze bebouwing
toestemming worden verkregen. Dit is een langdurig en vaak duur proces, dat men
zoveel mogelijk probeert te vermijden .
Maar het hoeft niet altijd bovengrondse infrastructuur te zijn die een traject bepaalt.

Ook ondergronds kan bestaande infrastructuur van invloed zijn op het traject, zoals
een gewenste aansluiting op andere reeds aanwezige tunnels of ondergrondse
stations. Een voorbeeld is de Galleria Aurelia tunnel in RomeJ9] De ligging hiervan
werd geheel bepaald door de reeds bestaande tunnels waarop de te bouwen tunnel
moest aansluiten. Dit had gevolgen voor de in te zetten machine, daar er een sterke
variatie in de grond op dit traject optrad. Gecombineerd met problemen bij de
overgang tussen de verschillende grondsoorten, veroorzaakte dit vertragingen en
kostenstijgingen voor dit project. Maar ook het ontwijken van bestaande
ondergrondse infrastructuur kan meespelen in de keuze voor een traject, zoals in
Londen, waar het bestaande Underground-net, met name ten aanzien van te
verwachten zettingen, geen hinder mocht ondervinden bij de bouw van een
afvalwatertunnel met 11.9 m, diameter.Ul
Een andere manier waarop het traject de kosten kan beïnvloeden wordt door de

ontwerpers zelf bij de keuze voor de uitvoeringswijze geïntroduceerd. Wanneer een
geheel nieuw project, zoals een complete metrolijn gepland wordt, wordt dit project
opgesplitst in een serie deelprojecten. Deze deelprojecten worden dan afzonderlijk
aanbesteed en uitgevoerd. Zo kunnen stations eerst in open bouwwijze aangelegd
worden, en daarna gebruikt worden als beginpunt en eindpunt voor de aanleg van een
stuk geboorde tunnelJ10] Dit is een aanpak die enkele nadelige effecten heeft als de
resulterende tunnellengten die per keer aangelegd worden te kort worden. Onder kort
wordt hier een afstand tot 1 à 1.5 km. verstaan. Bij deze lengten worden de kosten
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per meter tunnel namelijk duidelijk hoger in vergelijking met langere tunnels.P" Dit
heeft meerdere redenen. Ten eerste gaan de vaste kosten bij een korte tunnel
zwaarder wegen. Bepaalde investeringen, zoals de TBM en alle apparatuur in de
volgtrein, zijn nagenoeg onafhankelijk van de tunnellengte. Ook de kosten voor de
gietmallen voor prefab betonnen ringsegmenten zijn dan relatief hoog. Ten tweede
gaan de opstart- en afloopfase zwaarder wegen. Dit betreft niet alleen de vaste kosten
die aan deze fase verbonden zijn, maar ook de tijdsduur van deze fasen. Voor de
opbouw moet voor de meeste machines een periode van 2 tot 3 maanden worden
gerekend, en voor de afbraak een periode van een maand. Een ander effect vindt zijn
oorzaak in het zogeheten 'leereffect' hetgeen in hoofdstuk 5 wordt behandeld. Het
leereffect heeft als gevolg dat in de beginfase van een tunnelproject de voortgang
lager is en de kans op storingen groter. Deze beginfase duurt ongeveer een jaar en
komt veelal overeen met een tunneUengte rond de 1500 m. In deze fase zijn de
kosten per meter tunnel aanzienlijk hoger dan bij een langere tunnel het geval zou
zijn. De combinatie van deze effecten zorgt voor een relatief sterke prijsverhoging
voor korte tunnels.

,
I

2.2.2. Vorm en diameter
Met de keuze voor een bepaald traject hangt ook de keuze voor de vorm en diameter

van een tunnel samen. In het geval dat slechts een enkel spoor of rijbaan dient te
worden aangelegd, geeft een ronde enkelsporige tunnel het gewenste profiel van vrije
ruimte (PVR). Maar indien twee of meer sporen of rijbanen aangelegd dienen te
worden bestaan er in hoofdzaak een drietal verschillende tunnelvormen. De eerste is
een enkele, dubbelsporige tunnel, met een PVR voor de beide sporen. Dit levert
doorgaans zeer grote diameters. Een tweede mogelijkheid is een tweetal tunnels met
elk een enkel spoor. Hiervoor is een veel kleinere diameter nodig om het gewenste
PVR te herbergen. De derde mogelijkheid is de zogenaamde 'Double O'-tunnel
(DOT). Deze bestaat uit twee enkelsporige tunnel, welke een kleine overlap hebben.
De verschillende eigenschappen van deze drie vormen, zie figuur 2, zullen hierna
worden besproken.

Enkele dubbelsporige tunnel

De enkele, dubbelsporige tunnel heeft een grote inwendige diameter nodig om het
PVR voor beide sporen onder te brengen. Samen met benodigde manteldikte vormt
dit de buitendiameter van de tunnel. Voor hedendaagse enkele, dubbelsporige tunnels
gelden buitendiameters van 10 à 12m.
De buitendiameter (D) is niet alleen bepalend voor het hoogtebeslag, maar ook voor

het breedtebeslag dat de tunnel vraagt. Vooral bij onderheide gebouwen is het
gewenst om enige afstand tot de bebouwing aan te houden in verband met de
draagkracht van de palen.l40] Voor een enkele tunnel is dit ruimtebeslag veel minder
dan voor een dubbele tunnel. Het is dan ook mogelijk om bij een enkele tunnel een
smallere corridors te gebruiken om een tunnel te boren. Daar staat tegenover dat de
boogstraal van de tunnel bepaald wordt door de diameter van de machine. Bij een
grotere tunneldiameter moet een grotere boogstraal aangehouden worden. Voor
machines waarbij het schild uit één deel bestaat is de minimale boogstraal ongeveer

Het ontwerp - Afmetingen en ligging van de tunnel Pagina 16

•



25 D. Door vergaande aanpassingen, waaronder het aanbrengen van geledingen in
het schild, zou deze boogstraal te reduceren zijn tot 4 à 5 D. In dat geval wordt de
boogstraal die het uiteindelijke gebruik vraagt bepalend.

Single Circ:ular Tunnel Twin Circ:ular Tunnels Overlapping Double Circular iunnel

sectien

10.)(0 •••••
9.toonvn
••.00 •••••

Cross

Figuur 2: Vergelijking van drie verschillende tunnelvonnen [38]

Een verdere afgeleide van de doorsnede is de minimale diepteligging. Teneinde het
opdrukken van de grond of zelfs een blow-out tijdens de bouw te voorkomen is een
minimale gronddekking nodig van I à 1.5 D. Dit is enigszins afhankelijk van de
grondsoort. In sommige gevallen is de gronddekking gedurende een klein deel van
het boortraject kleiner dan 1 D. Er kan dan voor gekozen worden om de gehele tunnel
dieper te leggen, hetgeen vaak sterk kostenverhogend werkt. Een tweede'
mogelijkheid is een ander traject te kiezen, dat de zone met beperkte dekking
ontwijkt; dit is bijvoorbeeld het geval bij de Stèrebelt tunneU23] De derde
mogelijkheid is om op deze plaats tijdens de uitvoering een hoeveelheid ballast te
storten om de gewenste stabiliteit te verzekeren.

Het is ook mogelijk de tunnel dieper te leggen. Hierdoor neemt de kans op
nitabiliteiten en blow-outs af. Hiervoor kan worden gekozen als het daardoor
mogelijk wordt om de tunnel in een gunstiger grondlaag te boren. Aan de andere kant
worden de inritten hierdoor langer en komen eventuele stations dieper te liggen,
waardoor de totale kosten meestal hoger uit komen.

Er zijn nog enkele andere voordelen van een enkele dubbelsporige tunnel, die van
belang zijn voor de exploitatie; het is eenvoudiger om wissels in het spoor aan te
brengen dan bij twee gescheiden enkelsporige tunnels en er is meer overruimte,
waardoor voor luchtverplaatsingen tijdens de exploitatie in veel gevallen geen extra
maatregelen hoeven te worden genomen. Verder is er ook tijdens de bouw een klein
voordeel, daar er meer ruimte in de machine aanwezig is, waardoor eenvoudiger
gewerkt kan worden, en meer ruimte beschikbaar is voor materiaaltransport door de
tunnel, danwel meer apparatuur in de TBM geïnstalleerd kan worden. (Zie ook
hoofdstuk 4.) Maar er zijn ook enkele nadelen. Allereerst neemt met een grotere
diameter in verhouding tot een kleinere tunnel de kans op storingen toe. Dit vindt
deels zijn oorzaak in het feit dat zich bij een grotere diameter TBM vaak
verschillende grondlagen in het graaffront bevinden en dat er meer kans is om
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verstoringen in de grond tegen te komen, en deels doordat de leerfase (Hoofdstuk 5)
langer duurt. Dit laatste punt hangt samen met het feit dat minder ervaring met grote
diameters opgedaan is en dat tijdens de bouwfase meer factoren nog onzeker zullen
zijnJ68]

De totale kosten zijn bij een enkele, dubbelsporige, tunnel enkele procenten lager
dan bij twee enkelsporige tunnels. Door de grotere diepteligging kan dit bij de
dubbelsporige tunnel al snel veranderen door de hogere kosten van dieper gelegen
stations. De risico's zijn vooralsnog iets groter dan voor kleinere diameter tunnels,
maar de ervaringen met grotere diameters nemen snel toe, en momenteel worden al
tunnels met een diameter van meer dan 14 m, gebouwdJ93]

Dubbele enkelsporige tunnel

In plaats van een enkele, dubbelsporige tunnel kan gekozen worden voor twee
enkelsporige tunnels. In dat geval worden twee tunnels met een diameter van meestal
6 tot 8 m, aangelegd. De diameter wordt in eerste instantie weer bepaald door het
gewenste PVR. Voor spoortunnels moet zij eventueel enigszins groter gekozen
worden in verband met de overruimte die nodig is om de luchtverplaatsingen tijdens
de exploitatie mogelijk te maken.

Net als bij een enkele tunnel bepaalt de diameter de diepteligging van minstens 1 D.
Dit is minder diep dan bij een enkele tunnel, waardoor bijvoorbeeld stations minder
diep en daardoor minder duur zijn. Maar ook bij de dubbele tunnel kan er voor
worden gekozen de tunnel dieper te leggen teneinde in een betere grondlaag te
kunnen werken, of niet op het grensvlak van twee verschillende grondsoorten te
hoeven werken. Door de kleinere diameter zal het aantal verschillende grondlagen in
het algemeen kleiner zijn dan bij een enkele tunnel, en daardoor de kans op hiermee
samenhangende problemen kleiner. Voor meer informatie over de grond en daarmee
samenhangende problematiek wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

Niet alleen de diepte, maar ook de afstand tussen de twee tunnels moet vanwege de
uitvoering zoveel mogelijk 1 D of meer worden aangehouden. Door deze eis is het
breedtebeslag van een dubbele tunnel veel groter dan van een enkele tunnel. Dit kan
in sommige gevallen problemen opleveren met de beschikbare breedte.Iwl Als
voordeel van twee losse tunnels wordt daarentegen genoemd dat deze ruimtelijk meer
vrijheid hebben. Men kan de twee tunnels verschillende trajecten laten volgen, of ze
zo laten spiraliseren dat de ene tunnel gedurende een groot deel of het geheel van het
traject boven de ander komt te liggen. Hierdoor wordt het breedtebeslag van een
dubbele tunnel in belangrijke mate verkleind

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, is het voordeel van een kleinere diameter dat de
risico's tijdens de bouw kleiner zijn dan bij een grotere diameter. Dit heeft niet alleen
te maken met het feit dat er meer ervaring is opgedaan met tunnels met een kleinere
diameterJ68]Maar door de kleinere diameter zijn de spanningen aan het graaffront
ook beter te beheersen, waardoor de zettingen kleiner zijn. Doordat vaak iets meer
dan de minimaal benodigde gronddekking gekozen kan worden neemt ook het risico
op een blow-out tijdens het onderhoud af.

Ook worden de risico's verminderd door de beide tunnels niet gelijktijdig te
bouwen, maar na elkaar. De problemen die tijdens de bouw van de eerste tunnel
optreden, kunnen worden geanalyseerd en de resultaten van deze analyse kunnen

I
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worden gebruikt om deze problemen bij de tweede tunnel te vermijden. Doordat deze
er in het algemeen vlak naast ligt zullen de grondcondities vrijwel gelijk zijnJ60)Een
nadeel is dat de kosten van een dubbele tunnel iets hoger zijn dan van een
vergelijkbare enkele tunnel.

Overlappende tunnel

Een alternatief voor de hiervoor genoemde mogelijkheden is de zogenaamde
'Double O'-tunnel. Bij deze oplossing overlappen de beide tunnels elkaar enigszins,
zie figuur 2. Voor de uitvoering van dergelijke tunnels wordt gebruik gemaakt van
een speciale uitvoering van een vloeistof- of grondbalansschild. Naast of direct achter
elkaar zijn twee deels overlappende graafwielen geplaatst, zie figuur 3. Een groot
voordeel van deze methode is dat eenzelfde hoogte als de dubbele tunnel wordt
verkregen, maar een veel geringer breedtebeslag optreedtJ38)

I

•

Figuur 3: 'Double O'-tunnelboormachine (38)

De ervaringen met deze manier van bouwen zijn nog gering; tot op heden zijn in
Japan slechts twee tunnels met deze methode uitgevoerd; maar de eerste resultaten
zijn redelijk. Er treden niet meer problemen op dan bij de dubbele tunnel. Wel zijn de
zettingen iets groter dan bij een evengrote dubbele tunnel, maar met een betere
beheersing van de spanningen aan het graaffront kunnen deze zettingen teruggebracht
worden. De meeste voor- en nadelen zijn gelijk aan die van de dubbele tunnel. Bij
noodgevallen wordt de overlappende tunnel gunstiger alternatief gezien door de
verbindingen tussen de beide tunnelhelften. Een nadeel van deze constructie is echter
dat de tunnelmantel geen gesloten ring vormt. Hierdoor moet aan het ontwerp en de
uitvoering van de mantel extra aandacht besteed worden.
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De kosten en risico's zijn op dit moment nog iets hoger dan bij een dubbele tunnel.
Met name de zettingen zijn groter. Maar het ondergronds ruimtebeslag is duidelijk
gunstiger. Vooral in Japan, waar ook de ondergrond vol begint te raken, wordt het
ondergronds ruimtebeslag een zwaarder wegende eis. De verwachting is dat hier de
toepassing van overlappende of ellipsvormige tunneldoorsneden de komende jaren
toe zal nemenJ38]

2.3. Tunnelmantel

De lining of tunnelmantel dient in de eerste plaats om de stabiliteit van de grond
rond het gegraven gat te waarborgen en moet de grond- en waterdrukken op kunnen
nemen. In de tweede plaats moet de tunnelmantel de afzetkrachten van het schild
tijdens de bouw op kunen nemen en de waterdichtheid van de tunnel kunnen
verzekeren.

x

a,.

(Cutling Face) y

Figuur 4: Tunnelmantel opgebouwd uit ringen van 11 segmenten [93]

Deze tunnelmantels bestaan uit ringen opgebouwd uit segmenten. Door het ten
opzichte van elkaar versprongen aaneen schakelen van deze ringen ontstaat de
tunnelmantel, zie figuur 4. De eerste segmenten waren gemaakt van gietijzer en
voorzien van cassetten. Hieruit zijn naderhand gewapende betonnen segmenten
ontwikkeld, welke in eerste instantie de voor gietijzer karakteristieke cassettenvorm
hadden. Later zijn vlakke betonnen ringsegmenten ontstaan.

Om de waterdichtheid te waarborgen, hetgeen vooral in watervoerende gronden van
belang is [43],werd tussen de verschillende gietijzeren segmenten hout aangebracht
voor de segmenten aaneengebout werden. Met de komst van betonnen segmenten is
deze dichting vervangen door neopreenprofielen, die van te voren op de
ringsegrnenten worden aangebracht.Pvl
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Als op deze manier de waterdichtheid niet verzekerd kan worden, moet een
secundaire mantel aangebracht worden binnen de primaire. Dit kan gebeuren met een
tweede uit prefab segmenten bestaande tunnelmantel, maar ook door ter plaatse, op
enige afstand achter de TBM, een in-situ gestorte betonnen mantel aan te brengen.
Omdat het ter plaatse storten van beton goedkoper is dan het fabriceren van prefab
segmenten heeft men ook de extru-beton methode ontwikkeld, om in slappe gronden
nog binnen het schild een ter plaatse gestorte primaire tunnelmantel te bouwen.
De prefab segmenten, zowel van beton als staal, alsmede de extru-beton methode
zullen in de volgende paragrafen afzonderlijk behandeld worden.

•

2.3 .1. Prefab betonnen ringsegmenten
In slappe gronden geschiedt de bouw van tunnelmantels voornamelijk met behulp
van geprefabriceerde betonnen ringsegmenten. De ringen bestaan tegenwoordig
meestal uit 6 tot 8 elementen, eventueel aangevuld met een sluitsteen, en hebben een
breedte die varieert van 0.6 tot 1.8 m. De constructiehoogte varieert afhankelijk van
de grondcondities en de tunneldoorsnede, maar ligt in het algemeen tussen de 0.35 en
0.60 m, De segmenten worden gemaakt met behulp van normale gewapende beton,
maar zijn zeer duur in vergelijking met andere prefab elementen. Dit hangt samen
met de geëiste toleranties, die vrijwel altijd tussen de 0.5 en 1.5 mmo liggen. Om deze
toleranties te bereiken zijn speciale mallen en een goed uitgeruste betonfabriek met
hoog opgeleid personeel noodzakelijk. Hierdoor nemen de kosten van de segmenten.
sterk toe. ,- , - f ,, .,
Het blijkt in sommi~e gevallen goe?k0per te zij~ een .iets grotere tunnel. te bouwen.' >. ,/ .....~
Dan ontstaat een ruunere marge tijdens de urtvoenng, en de plaatsing van de ,0'ç.'.-,. ?
segmenten minder nauwkeurig hoeft te geschieden. Hierdoor wordt de productie van . ."~'",,/,.
de segmenten goedkoper. De vraag is dan ook of de maattolerantie van de segmenten .~ J'lt,--._._.
kan worden verruimd. In de literatuur worden echter twee effecten genoemd welke ~:

,''' .• ' ',' <-

strenge eisen aan de maatvoering van de segmenten rechtvaardigen.
Het eerste hiervan heeft te maken met de gewenste waterdichtheid. Bij afwijkingen
van de maatvoering zouden de dichtingsprofielen niet optimaal aansluiten en zou
water tussen de dichtingsprofielen kunnen sijpelenJsO] Dat voor deze eis dergelijke
zware toleranties noodzakelijk zijn is tegenstrijdig met de in de praktijk gevonden
nauwkeurigheid waarmee de elementen geplaatst worden. Tijdens de plaatsing
kunnen namelijk tussen twee segmenten of opeenvolgende ringen spleten van 1.5 cm
of meer ontstaan.Pl Het optreden van deze spleten hangt samen met de
onnauwkeurigheden die optreden bij het positioneren van de segmenten met de
erector. Dit kan verder versterkt worden daar onnauwkeurigheden in de twee tot drie
laatstgeplaatste ringen kunnen doorwerken in de nieuw te plaatsen ring. Maar ook
door het licht ovaliseren van het schild kan in sommige gevallen de ruimte niet
aanwezig zijn om een segment optimaal te plaatsen. Dit effect heeft echter een
kleinere invloed; het ovaliseren van een schild zorgt voor afwijkingen van de ideale
cirkelvorm van slechts 2 à 3 promilleJS3] Bovendien worden om dit probleem te
ondervangen soms zelfs vijzels gebruikt om het ovaliseren tegen te gaanJ32] Wel
nemen de problemen toe bij bredere segmenten, en gezien de problemen die op dit
moment optreden bij segmenten van 1.8 m. breedte, lijkt hiermee de huidige
maximale breedte te zijn bereikt. Het blijft de vraag of de geëiste toleranties van I

."
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mmoop alle maten, voor de waterdichtheid zo belangrijk zijn. Gezien het feit dat de
onnauwkeurigheden bij verwerken een orde groter zijn, kan men zich afvragen of
niet met ruimere toleranties gewerkt kan worden. De kosten van de segmenten
zouden met deze lagere tolerantie-eisen afnemen.
Het tweede effect dat op de tolerantie-eisen van invloed is, zijn de krachten die bij

het voortbewegen van de TBM op de segmenten worden uitgeoefend. Deze blijken
een verruiming van de tolerantie-eisen niet zonder meer toe te laten. Bij het
voortduwen van het schild worden door de vijzels krachten op de voorste segmenten
uitgeoefend. Deze krachten zijn niet allemaal gelijk; door de verschillen in druk
tussen vijzels onderling wordt de machine gestuurd. Hierdoor ontstaan extra
spanningen in de segmenten. Bij te grote maatafwijkingen kunnen de spanningen in
de raakvlakken plaatselijk zo hoog oplopen dat de beton kan scheuren of spatten. -
Wanneer dit probleem optreedt kan het worden ondervangen door de drukverschillen
tussen vijzels kleiner te maken; dit is bijvoorbeeld in Antwerpen ingevoerd, toen daar
de tunnelmantel gekraakt werd. De spanningen worden dan beter verdeeld over de
segmenten, waardoor de kans op het kraken afneemt. - Het is dus van belang dat de
segmenten goed op elkaar aansluiten en de krachten zonder al te grote
spanningsconcentraties op elkaar kunnen overdragen. Hiervoor is een grote precisie
bij de oplegvlakken van belang. Alleen als een oplossing gevonden kan worden voor
een voldoende lage spanningsoverdracht op de oplegvlakken, kunnen de tolerantie-
eisen versoepeld worden.

1
J

Intercomector

Driving direc tIon

~

Figuur 5: Tunnelmantel met deuvelverbinding [16]

Een ander onderdeel van het bouwproces waar de spanningen tussen de segmenten
een rol spelen is bij het monteren van de segmenten. De bevestiging van de
segmenten aan elkaar en aan de voorgaande ring kan op verschillende manieren
uitgevoerd worden. Er zijn systemen waarbij de segmenten met deuvels aan de
voorgaande ring worden verbonden, zie figuur 5. Maar de meeste segmenten worden
nog altijd, net als bij de gietijzeren segmenten het geval is, aan elkaar gebout. Hierbij
worden de segmenten aaneengebout tot ringen en meestal worden de ringen ook
onderling door middel van bouten met elkaar verbonden, zie figuur 6. Niet bij alle
projecten worden de ringen echter (blijvend) aan elkaar gekoppeld. De redenering
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hierachter is dat de krachten van de vijzels de ringen stevig op elkaar drukken en dat
de grondspanningen en de grout die buiten de mantel wordt aangebracht de
afzonderlijke ringen uiteindelijk bijeen zullen houden. Het niet aanbrengen van de
bouten tussen de ringen onderling levert een flinke tijdsbesparing op bij het plaatsen
van de segmenten, en verkort daarmee de totale bouwtijd.

Relnforced concrete
segments

Keystone

Det•• B
Ring comection Driving directIon

•••

Plug

.-

Figuur 6: Tunnelmantel met boutverbindingen [16]

Figuur 7: Aan elkaar bouten van segmenten [87]

De wigvormige sluitsteen blijkt bij de niet aaneengeboute ringen, maar ook soms bij
deuvelconstructies of geboute systemen, voor problemen te zorgen. De krachten in de
ring kunnen zo groot zijn, dat de sluitsteen bij het wegnemen van de vijzelkrachten
op dit segment door zijn wigvorm uit de juist gecompleteerde ring wordt gedrukt.
Indien dit probleem optreedt is een mogelijke oplossing om met behulp van stalen
banden de sluitsteen van een ring te verankeren aan een segment dat twee of drie

s_
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1
ringen terug is gelegen. Deze banden worden verwijderd nadat de volgende twee of
drie ringen geplaatst zijn.
Een andere oplossing is natuurlijk het wel in het ontwerp opnemen van bouten om

de ringen aanelkaar te koppelen. Om de tijd die het plaatsen van de segmenten vraagt
niet te groot te laten worden kan naar een eenvoudiger te installeren boutverbinding
gezocht worden, of kan het bouten, dat nu handmatig gebeurt, zoals in figuur 7 is te
zien, worden vervangen door een gerobotiseerd proces. Meer over deze robotisatie is
te vinden in hoofdstuk 4.

Een ander probleem dat bij prefab segmenten op kan treden is dat de tunnelmantel
ondanks de neopreenprofielen en het grouten niet waterdicht is. Als de mogelijkheid
van dit probleem niet tijdens het ontwerpen onderkend is zullen in de bouwfase
noodmaatregelen getroffen moeten worden. Hiervoor zijn verschillende oplossingen
denkbaar. Bij locale waterindringing worden de spleten waar water door naar
binnenkomt dichtgestopt. Dit kan gebeuren met behulp van loodwol,
polyesterschuimen, hout of cement. Ook kunnen grout- of chemische injecties plaats
vinden. In veel gevallen lost dit het probleem op termijn niet op en komen de
lekkages later op dezelfde of een andere plaats terug. Als de tunnel over grote
oppervlakken lekt wordt soms besloten om alsnog een secundaire mantel aan te
brengen, meestal bestaand uit in-situ gestort beton. Dit is een methode die goed
werkt om de waterdichtheid te verzekeren, maar verkleint wel de binnendiameter van
de tunnel en is geen optimale oplossing.

Figuur 8: Dubbele neopreendichting op prefab elementen [90]

De mogelijkheid dat de tunnel met een enkele neopreendichting niet geheel
waterdicht zal zijn kan vaak al in het ontwerp-stadium worden onderkend; dit zal
bijvoorbeeld het geval zijn bij hoge of sterk wisselende waterdrukken. Een voorbeeld
hiervan is de Scheldetunnel in Antwerpen. Hier werd al tijdens het ontwerp rekening
gehouden met de hoge en wisselende waterdrukken veroorzaakt door de Schelde. Om
geen lekkages na de bouw te moeten verhelpen en geen secundaire mantel te hoeven
plaatsen, werd een dubbele neopreendichting aangebracht, zie figuur 8. Deze
oplossing voldoet zeer goed aan de verwachtingen. Op deze manier kan een prefab

,-,
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tunnelbekleding ondanks hoge waterdrukken in één enkele procesgang lekvrij
aangelegd wordenJ90]

2.3.2. Prefab gietijzeren ringsegmenten
Gietijzeren geprefabriceerde ringsegmenten voor tunnelmantels worden in slappe

gronden nauwelijks toegepast. Dit heeft vooral te maken met de hoge kosten die het
met zich meebrengt om gietijzeren segmenten met de gevraagde precisie te maken.
De productiekosten zijn ten opzichte van betonnen segmenten een factor 3 tot 4
hoger. Verder kost het gieten met hoge precisie van dit type segmenten zeer veel
tijdJ21l De enige plaatsen waar tegenwoordig nog gietijzer toegepast wordt is op
plaatsen waar grote spanningen en vervormingen verwachtworden. Dit kan het geval
zijn indien een tunnellocaal verbreed moet worden of later een dwarstunnel
aangelegd moet worden.

STAHOARO S.G IRON LlNlNG STAHQARO
CONCRETE 6.1500 • 11000 CONCRETE

LlNlNG LlNlNG

Figuur 9: Gietijzeren tunnelmantel , Sterebeelt 7.79 m. interne diameter [21]

Een verder nadeel van gietijzeren segmenten, naast de hoge kosten, is het feit dat ze
vaak meer tijd vergen bij het plaatsen. Dit houdt ondermeer verband met het grotere
aantal bouten dat wordt toegepast om de ringen voldoende stijfheid te geven. Een
meer op de hedendaagse betorinen segmenten lijkend ontwerp van de gietijzeren
segmenten kan hierin wellicht verandering brengen. Een dergelijk ontwerp kan
bijvoorbeeld bestaan uit gietijzeren segmenten, gevuld met beton om de stijfheid te
vergroten, zoals is toegepast bij de St0rebrelt.l21]Hier worden ter plaatse van de later
te graven dwarsverbindingen in plaats van de standaard betonnen ringen een zestal
ringen van gietijzer, gevuld met beton, aangebracht. De segmenten waaruit deze
ringen bestaan kunnen op dezelfde wijze als de prefab betonnen door de erector
geplaatst worden. Alleen de segmenten ter plaatse van de later aan te brengen
opening worden verwijderd, de overige blijven de uiteindelijke tunnelmantel vormen.

2.3.3. Grouten van prefab ringsegmenten
Om zettingen boven de tunnel te beperken is het (ondermeer) nodig om de ruimte

die tussen de tunnelmantel en de grond, die ontstaat als de TBM naar voren beweegt,
zodra de opening optreedt met grout te vullen. Dit vullen kan op twee manieren: door
een hiervoor speciaal aangebrachte opening in de mantel of door de staartafdichting
van het schild.
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De eerste methode, door de mantel heen, vraagt de minste apparatuur. Een opening

in de segmenten is tijdens de prefabricage eenvoudig aan te brengen. Na het plaatsen
van alle segmenten van een ring kunnen op deze openingen slangen worden
aangesloten en zodra de TBM een ring naar voren bewogen is, kan de ontstane
ruimte onder druk gevuld worden met grout. Een nadeel van deze methode is dat de
ruimte tussen mantel en schild enige tijd open staat, alvorens deze met grout gevuld
wordt. In deze periode kan de grond nastorten, waardoor na enige tijd aan het
oppervlak extra zettingen optreden. Ook door onder extra hoge druk grout aan te
brengen kunnen deze zettingen niet voorkomen of ongedaan gemaakt worden.

"!
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Figuur 10: Grouttoevoer door elastische staartafdichting [5]

De tweede methode vraagt een aantal aanvoerbuizen voor de grout langs de
binnenzijde van het schild, die door de staartafdichting moeten worden gevoerd.
Door deze buizen wordt tijdens het voortbewegen van de TBM onder druk grout
geperst. Er ontstaat dan geen opening rond de mantel, waardoor de zettingen aan het
oppervlak beperkt kunnen worden. Geheel zettingsvrij is deze methode nog niet, daar
de groutdruk in de ruimte tussen mantel en grond tijdens het vooruitbewegen van de
IBM niet constant is. Om dit probleem en de daaruit voortvloeiende zettingen op te
vangen is een elastisch verende staartafdichting ontwikkeld.UlDe vering, die meestal
uit een luchtdrukvering bestaat, vangt de drukfluctuaties tijdens het voortbewegen
van de TBM op, waardoor de druk in de mortel constant boven de omringende
gronddruk blijft en zettingen nog beter beheerst kunnen worden, zie figuur 10.
Eén van de problemen waar rekening mee gehouden moet worden is de kans op

verharden van de grout in de aanvoerleidingen. Wanneer door een storing het
voortbewegen van de TBM vertraging ondervindt, krijgt de grout een kans om in de
leidingen te verharden. Dit kan het leidingensysteem verstoppen. Het vervangen van
deze verstopte leidingen is in het verleden een tijdrovend en duur werk gebleken. Om
het verharden te vertragen is het overigens mogelijk vertragers aan de grout toe te
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voegen; de kwaliteit van de zettingsbeheersing neemt hiermee niet noemenswaardig
af. Op deze manier is het mogelijk gebleken om de grout zelfs na 9 uur nog te
verwerken. In hoeverre hiermee het in de ondergrond wegfilteren van het
aanmaakwater wordt bevorderd, en daarmee enige toename van de zettingen, is niet
geheel duidelijk.

2.3.4. Extru-beton tunnelmantel
De extru-beton methode is op dit moment de enige in niet standvaste gronden

toegepaste methode waarbij in-situ, binnen de bescherming van het schild, een
tunnelmantel wordt aangebracht. Binnen het schild wordt een ronde bekisting
geplaatst, waartegen de machine zich afzet. Het andere einde van deze bekisting is
gekoppeld met de reeds uitgeharde tunnelmantel zodat het mogelijk is de TBM af te
zetten. In de ruimte tussen de grond en de bekisting wordt gelijktijdig met het
vooruitbewegen van de TBM onder hoge druk beton geëxtrudeerd. Dit gebeurt door
de staartafdichting van het schild, waarin betondoorvoeropeningen met een
hydraulische veer zijn opgenomen. Deze veerconstructie zorgt ervoor dat tijdens het
vooruit bewegen van de machine de beton onder druk blijft staan.îsl

Als voordeel van deze methode wordt genoemd dat voor het plaatsen van de
bekistingssegmenten minder tijd nodig is, dan voor het plaatsen van prefab
tunnelmantelsegmenten. In de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn. De tijd die
nodig is voor het plaatsen van de bekisting is vergelijkbaar met die van prefab
segmenten. Verder is een dikkere tunnelmantel nodig dan bij het gebruik van prefab
segmenten, dit omdat de kwaliteit van in-situ gestort beton minder is dan van prefab.
Hierdoor is bij eenzelfde binnendiameter een grotere buitendiameter nodig, hetgeen
een verhoging van de kosten betekent. Daar staat tegenover dat normale of
vezelversterkt beton wordt gebruikt, waarvan de kosten lager zijn dan van prefab
beton. Deze effecten in rekening brengend zijn de kosten van extru-beton en prefab
beton globaal aan elkaar gelijk, evenals de benodigde bouwtijd van beide methoden.

Daarnaast zijn de verplaatsingen van de ondergrond bij een met extru-beton
gebouwde tunnel groter dan bij een mantel bestaande uit prefab segmentenJ67] De
reden van deze verplaatsingen moet gezocht worden in de grote drukken waarmee de
extru-beton in de ruimte tussen bekisting en grond wordt geperst. Dit maakt de
methode minder betrouwbaar voor toepassingen binnen bebouwd gebied.

Een ander nadeel is dat een extru-beton mantel ten gevolge van optredende scheuren
niet waterdicht is. In watervoerende gronden is het daarom nodig om een secundaire,
waterdichte, mantel aan te brengen.lsl Hierdoor nemen de kosten sterk toe en moet
tevens de diameter van de tunnel verder worden vergroot. De extru-beton methode
wordt dan duidelijk duurder dan een enkelvoudige prefab-betonmantel.

Als oplossing voor het vermijden van scheurvorming is voorgesteld om een
wapeningsnet in de beton aan te brengen en aldus in-situ een tunnelmantel te creëren,
die wel waterdicht is. Deze methode is tot nog toe niet succesvol in praktijk gebracht.
Er kleven veel uitvoeringstechnische bezwaren aan, ze is duurder dan de standaard
extru-beton methode, kost minstens evenveel tijd en biedt geen eenduidige zekerheid
ten aanzien van de uiteindelijke waterdichtheid van de manteU26}

Bij de huidige stand van de technologie moet noch van de ongewapende noch van
de gewapende extru-beton methode een groot voordeel ten opzichte van de prefab
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betonnen segmenten verwacht worden. Het is ook niet waarschijnlijk dat er op korte
termijn verandering in deze stand van zaken komtJsS]

Extrudierter Stahlfaserbeton
Ausbau hinter Hydra-Schild

laucnwiinc
l.u1tp(.·!s!C~

Oruck1uf1

Figuur 11: Extru-beton installatie in TBM [8]

2.4. Risicobeheersing

Tijdens het ontwerp wordt al veel aandacht aan de wijze van uitvoeren besteed, dit
is immers van invloed op de ontwerpmogelijkheden, maar ook op de krachten die op
de tunnel uitgeoefend worden. Minder aandacht wordt echter besteed aan de
storingen die tijdens de uitvoering op kunnen treden. In figuur 12 zijn schematisch de
verschillende uitvoeringsrisico's nader aangegeven. Door een dergelijke analyse door
te voeren kunnen een aantal mogelijke storingen reeds in de ontwerp-fase onderkend
worden en zo nodig maatregelen genomen worden om deze op te vangen.

Figuur 12: Schematische risicoanalyse [41]

Of deze maatregelen ook zullen worden doorgevoerd zal afhangen van de kosten die
hieraan verbonden zijn en de mate waarin een storing verwacht wordt. Om kleine
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storingen snel te kunnen verhelpen zullen onderhoudspersoneel en reserveonderdelen
ter plaatse aanwezig moeten zijn. Maar ook voor minder frequente storingen kan
materiaal in gereedheid worden gehouden, zoals folie om met stapsgewijs afplakken
toch veilig de werkkamer onder luchtdruk te kunnen zetten. Wanneer de kans op een
bepaald soort storing klein wordt geacht of de kosten voor het gereed houden van
apparatuur hoog kan het zinvol zijn alleen een draaiboek te maken om een dergelijke
storing op te vangen, zodat indien een dergelijke storing optreedt sneller en beter kan
worden gereageerd.
Uiteraard is het primair de taak van de aannemer om mogelijke storingen adequaat

op te vangen. Toch is het goed denkbaar dat de opdrachtgever hier al bij de
contractvorming systematisch op vooruit loopt. Een relatief kleine investering ten
aanzien van een gedegen risico-analyse kan tijdens de uitvoering de gevolgen van
storingen beperken en daardoor de kosten die uit deze storingen voortvloeien
verminderen. Hierdoor kunnen de kosten van het gehele project beter in de hand
gehouden worden, waardoor de risicomarges verkleind kunnen worden. Voorbeelden
van de invloed van dergelijke maatregelen op de totale kosten worden gegeven in
hoofdstuk 7.
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3. DE GRONDCONDITIES

3.1. Grondonderzoek

De eerste boortechnieken zijn ontwikkeld voor rotsgronden. Met de kennis die
hiermee opgedaan is, is men begonnen om ook in niet standvaste en watervoerende
gronden te boren. Dit soort gronden kent echter andere risico's en problemen dan bij
in gesteente geboorde tunnels het geval is. In rotsgrond is de grondopbouw over
lange trajecten meestal vrij constant. Eventuele onverwachte afwijkingen leiden door
de algemene standvastheid van de grond niet tot direct instortgevaar. Bij
boorprojecten in slappe grond ligt dit anders. De opbouw van de grond kan binnen de
lengte van de tunnel enkele malen drastisch veranderen. Verder werkt men vaak op
grensvlakken van verschillende grondsoorten, met totaal andere eigenschappen. Ook
komen locale afwijkingen veelvuldig voor. Onverwachte grondcondities kunnen het
functioneren van een TBM verstoren of bemoeilijken.

1_
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Figuur 13: Invloed van de grond op de voortgang [41]
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Voor een goede voorbereiding en een gecontroleerde uitvoering van een project is
het noodzakelijk de eigenschappen van de grond te kennen. Daarbij moet gedacht
worden aan de korrelverdeling, met name het voorkomen van stenen, de
aanwezigheid van grondwater, het volumegewicht, de plasticiteit en de
compressibiliteitJ41] Deze eigenschappen hebben onder andere invloed op de keuze
van de machine en de slijtage tijdens het gebruik, de stabiliteit van het graaffront en
de mate van het optreden van zettingen, zie hiervoor figuur 13. Om deze gegevens
voor het gekozen boortraject te verkrijgen is een uitgebreid grondonderzoek
noodzakelijk. De uitslag van dit onderzoek kan veranderingen in het ontwerp of de
methode van uitvoering tot gevolg hebben, of eventueel aanleiding geven tot nader
model onderzoek.
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Een uitgebreid en goed uitgevoerd grondonderzoek kan veel problemen tijdens de
uitvoering voorkomen, maar de kosten van grondonderzoek nemen helaas met deze
detaillering sterk toe. Een optimum moet gevonden worden in de verhouding tussen
de mate van detailleren en de kosten. Hiervoor is het allereerst nodig dat diegene die
het grondonderzoek uit moet voeren voldoende kennis heeft van het boorproces. Het
aantal factoren dat het boorproces kan beïnvloeden is zeer groot en niet altijd is bij
grondonderzoekbureau's goed bekend welke eigenschappen van de grond invloed
hebben op het boorproces.
Zo heeft ooit de bouw van een tunnel ernstige problemen en vertragingen opgelopen
door slechte communicatie tussen ontwerper, aannemer en geotechnisch
onderzoeksbureau. In de cohesieve grond, waarin de tunnel geboord werd, bevonden
zich met water verzadigde zandlenzen. Bij het aanboren van deze lenzen stroomden
grote hoeveelheden water de werkkamer in, waardoor het graaffront instabiel werd.
De aanwezigheid van deze zandlenzen was bij het geotechnisch onderzoeksbureau
bekend, maar niet doorgegeven aan de aannemer.f7] De aanwezigheid van een
dergelijke locale verstoring was door de ontwerper en de onderzoekers als niet
belangrijk voor het project gezien. Dergelijke blunders tonen het belang aan van een
goede communicatie tussen ontwerper, grondonderzoeker en aannemer betreffende
de invloed van verschillende grondsoorten op de prestaties van een TBM.
Maar een enorm uitgebreid onderzoek op zich is ook geen goede oplossing. Gezocht
moet worden naar een optimale verhouding tussen de kosten van grondonderzoek
enerzijds en een toereikende kennis en risicobeheersing anderzijds. Plaatselijk
grondonderzoek kan ook zelf de oorzaak van storingen tijdens de bouw zijn. Een
voorbeeld hiervan zijn de gaten die achterblijven bij boringen, waardoor een
doorgaande verbinding naar boven kan ontstaan en het boorfront instabiel kan
worden. Dit was een van de in eerste instantie veronderstelde mechanismen bij het
vollopen van de tunnels van de Stèrebelt in Denemarken. In de omgeving van het
uiteindelijke tunneltracé werden in de loop van 50 jaar een groot aantal onderzoeken
uitgevoerd.RlJ Van deze boringen is lang niet altijd de exacte locatie bekend en
enkele zouden heel goed in het huidige tracé kunnen liggen. Ook achteraf is het niet
uit te sluiten dat dit de oorzaak van het vollopen geweest is, al wordt dit
onwaarschijnlijker geacht dan enkele andere veronderstelde faalmechanismen.
Een locale verstoring, ten gevolge van een boring, wordt ook verantwoordelijk
gesteld voor het instorten van het graaffront bij de aanleg van U-Bahnlinie 8, Baulos
D 79 in BerlijnJIO]Het instorten van dit graaffront vond plaats vlak voordat de TBM
een flatgebouw van 12 verdiepingen, dat gefundeerd was op staal, zou worden
gepasseerd. Deze storing gaf aanleiding tot een vertraging van 2~ maand en het
verstevigen van de grindhoudende grond met behulp van cement-bentoniet injecties
over een lengte van 2 maal 50 meter. Vanwege dit soort gevallen wordt het dan ook
aangeraden om de gaten gemaakt bij boringen en sonderingen direct weer te dichten
met bijvoorbeeld een cement-bentoniet mengsel. Dit speelt des te meer als ten
behoeve van onderhoud de werkkamer onder luchtdruk wordt gezet en ongelukken
fataal kunnen zijn.
Men zal dus een gedegen grondonderzoek vooraf moeten uitvoeren, zodat een
goede keuze van machine en ontwerp gemaakt kan worden. Maar als tijdens de bouw
van een tunnel blijkt, dat de tot dan toe verkregen informatie van de ondergrond niet

De grondcondities - Grondonderzoek Pagina 32



toereikend is, kan ook nader onderzoek tijdens het werk uitgevoerd worden. Een
speciaal maar veelvoorkomend geval doet zich voor bij twee parallelle tunnels, welke
na elkaar geboord worden. De gegevens van de grondopbouw en het gedrag tijdens
de eerste tunnelboring kunnen gebruikt worden om eventueel de TBM aan te passen
aan de aangetroffen grondcondities, zodat de tweede tunnel sneller geboord kan
worden. De hoeveelheid onderzoek die minimaal nodig is om alle gewenste gegevens
te verkrijgen wisselt van project tot project. De bepaling van de omvang van dit
onderzoek blij ft ervaringsgebonden.

Querschnitl A-A
12- geschossiges Wohngebäude
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Figuur 14: Cement-bentoniet injecties bij Baulos D 79 Berlijn [10)

3.2. Grondeigenschappen

Een goede interpretatie van de grondeigenschappen kan de risico's en de kosten van
een project beperken. Van enkele grondeigenschappen zal dan ook in de volgende
paragrafen de invloed op het boorproces worden weergegeven.

I.

3.2.1. Korrelverdeling
De verdeling alsmede de grootte van de korrels heeft een grote invloed op het

functioneren van de TBM. Het is dan ook de eerste grondeigenschap welke het
inzetbereik van een type machine bepaalt. In figuur 15 is op basis van Duitse
ervaringen het inzetbereik van vloeistofschilden ten aanzien van de korrelverdeling
nader aangegeven. Voor de Japanse vloeistofschilden wordt een bijna identiek
inzetbereik gegeven. Grondbalansschilden daarentegen worden in verband met de
benodigde verkneedbaarheid van de grond meer in kleihoudende gronden ingezet en
niet in gronden met een groot aandeel grind en stenen. Op het verband tussen
grondsoorten en schildtypenwordt nog nader ingegaan in hoofdstuk 4.
Elk type schild kent een zone in het korrelverdelingsdiagram waarin de machine

optimaal functioneert en gebieden waarin met extra hulpmiddelen of toevoegingen
aan de boorvloeistof of grond nog behoorlijke resultaten te behalen zijn. Steeds vaker
worden machines ingezet aan de rand van de technische ervaringen. Een groot deel
van de hulpmiddelen om ook nog onder deze minder goede condities te kunnen

•
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l
werken wordt tijdens de uitvoering in de machine aangebracht. Daarmee worden de
marges waarin storingen, als gevolg van tegenvallende grondcondities, opgevangen
kunnen worden verkleind. De kans dat daardoor vertragingen ontstaan neemt
duidelijk toe.
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Figuur 15: Inzetbereik van Duitse vloeistofschilden [47]

Behalve de korrelverdeling als geheel, oefent ook het percentage stenen en de
maximale grootte van deze stenen, een belangrijke invloed uit op de uitrusting van
een IBM en het daarmee samenhangende succes van een project. Indien veel grote
stenen in de grond voorkomen welke niet door het schild verwerkt kunnen worden of
door een stenenbreker verbrijzeld worden, zal de werkkamer vaak onder luchtdruk
gezet moeten worden om de stenen handmatig te kunnen verwijderen. Indien de
veiligheid tegen een blow-out niet groot genoeg is, zullen extra preventieve
maatregelen noodzakelijk zijn, Soms versterken deze effecten elkaar. Met een grotere
fractie aan grind en stenen zal ook de doorlatendheid van de grond toenemen. Het zal
dus vaker nodig zijn om stenen uit de kamer te verwijderen, maar tegelijkertijd
bemoeilijkt de grote doorlatendheid van de grond het betrouwbaar onder luchtdruk
zetten van de werkkamer.twl

-

3.2.2. Weerstand van de grond
Deweerstand van de grond zorgt meestal voor niet al te veel problemen. De meeste
invloedheeft dit op het te installeren draaimoment en de uitrusting van het graafwiel.
Vooral in geval van lokale afwijkingen is extra aandacht noodzakelijk. Een
voorbeeld hiervan is de Boomse klei in Antwerpen, waarin septaria ofwel
schijfvormige verhardingen, voorkomen. Deze septaria kunnen een doorsnede tot 2
m. bereiken en bestaan uit samengedrukte en verkitte klei, die druksterkten van
100MN/m2 kan bereiken.ë"l In dit geval werden als extra voorziening 23 rolbeitels
in het graafwiel opgenomen welke alleen dienden om de septaria te verbrijzelen.ütl
Door de inzet van speciaal op deze septaria afgestemde beitels bleken dezen zeer
goed te verwerken en geen problemen te veroorzaken.

-
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Figuur 16: Septaria [91J

I ..

Een ander beeld gaf een metrotunnel in Duisburg. Hier bleek een kleine plooi in de
onderliggende rotsgrond op het pad van de tunnel te liggenJ54J Toen de machine op
deze rand stootte was deze niet in staat het gesteente te verwijderen; zowel de
uitrusting van de armen als het draaimoment waren niet op gesteente afgestemd. Dit
zorgde voor vertragingen, daar een rotsrand van ongeveer 80 centimeter hoogte over
een lengte van 50 meter, handmatig verwijderd moest worden. Daarnaast
veroorzaakte de rots ernstige slijtage aan het schild.

Slijtage door gesteente kwam ook voor bij de machines van de Sterebeelt-tunnels
aan de Halsskov-zijde. De keileem waardoor het eerste deel van de tunnel werd
geboord bleek harder te zijn dan verwacht werd, waardoor meer slijtage aan de snij--
en rolbeitels ontstond. Toen een voldoende stabiel gebied was bereikt om onderhoud
aan de machine uit te voeren en de beitels te vervangen, bleek dat een deel van de
stalen graafarmen was weggesleten. Om de schade aan de armen te verhelpen was het
noodzakelijk om ter plaatse een kunstmatig eiland te creëren en een uitgebreide
versteviging van de grond aan te brengenJ23J Dit was een tijdrovende en kostbare
operatie.

-.

3.2.3. Grondwater
De aanwezigheid van grondwater veroorzaakt op zich geen problemen. Het is goed

mogelijk gebleken om ook bij hoge waterdrukken veilig tunnels aan te leggen. In
Japan is zelfs gegraven in watervoerende lagen met een waterdruk van 6 bar. Een
probleem bij deze hoge drukken is dat het nauwelijks meer mogelijk is om personeel
in de werkkamer uitgebreide operaties uit te laten voeren, daar de toegestane
verblijfstijd met toenemende druk afneemt. Het oplossen van storingen en het
uitvoeren van onderhoud in de werkkamer wordt dan een tijdrovende en kostbare
bezigheid.

Een groter probleem vormt water dat in korte tijd in grote hoeveelheden kan
toestromen waar dit niet verwacht wordt. Het vollopen van de Stèrebelt tunnels is
hier een voorbeeld vanJ23J Maar niet alleen plotseling ontstane verbindingen met
open water, zoals hier het geval was, kunnen voor een dergelijke watertoevloed
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zorgen. Zoals reeds eerder vermeld is, kan ook de aanwezigheid van met water
verzadigde zandlenzen in slecht doorlatende kleilagen hier voor verantwoordelijk
zijn. Of het optreden van breukvlakken in bijvoorbeeld keileem, waarlangs de
wateraanvoer vele malen groter is dan door de omringende grond. Dit laatste effect is
ook bij het boren in rotsgronden met scheurpatronen een veel voorkomend probleem.
Een dergelijk watertoevoer is niet alleen een bedreiging voor de stabiliteit van het
graaffront, maar nog meer een bedreiging voor personeel in de werkkamer tijdens
onderhoudswerkzaaniheden.

3.2.4. Overgang van grondsoorten
Hoewel de techniek vandaag de dag ver genoeg gevorderd is om voor elke

grondsoort een geschikte machine te bouwen, is het nog steeds een probleem om een
enkele machine te bouwen die ook in zeer sterk verschillende grondsoorten effectief
kan opereren. Hierbij kunnen verschillende situaties worden onderscheiden.

Allereerst kan een machine, zeker bij grotere diameters, gedurende een groot deel
van het traject in het grensgebied van twee of meer lagen werkzaam zijn. Wanneer
dit dunne lagen zijn levert dit geen grote problemen op, daar in de werkkamer een
grondmengsel met vrij constante eigenschappen zal ontstaan. Gezocht moet dan
worden naar een machine die in staat is deze gemengde grondsoort te verwerken.
Problemen ontstaan wanneer één van de lagen sterk afwijkt van de rest van de grond.

Een voorbeeld hiervan is de hiervoor genoemde dunne watervoerende zandlaag
ingesloten door een ondoorlatend kleipakket. Hoewel in de klei een open TBM
bruikbaar zou zijn, moest in verband met de watertoevoer uit de zandlaag voor een
afsluitbare of gesloten machine gekozen worden. De klei kan door de wateraanvoer
uit het zand in de werkkamer gaan verkleven en daardoor storingen veroorzaken. Een
tweede problem is dat de twee grondlagen verschillende eisen aan de steundruk in de
werkkamer stellen. Om de kleilaag snel af te kunnen graven is een lage steundruk
gewenst en om de standzekerheid te verzekeren is ook weinig steundruk nodig. De
zandlaag stelt echter andere eisen; om de stabiliteit van deze laag te verzekeren en
zettingen aan het oppervlak te beperken is een veel hogere steundruk noodzakelijk,
waardoor de machine minder effectief zal zijn. Om toch vooruitgang te boeken zal
voor een gemiddelde steundruk gekozen worden, met bijbehorend grotere zettingen
en een lagere productie in vergelijking met een homogene grondopbouw.

Een ander geval ontstaat wanneer de tunnel in de lengte gezien in verschillende
soorten grond moet worden aangelegd. Hierbij kan gedacht worden aan extreme
overgangen, zoals van slappe grond naar gesteente zoals het geval was bij de
Grauholztunnel in Zwitserland, maar ook aan overgangen van zand naar kleilagen,
zoals in Antwerpen zich voordeden.lël In het algemeen zal het mogelijk zijn om voor
elk van de lagen een aparte machine te ontwerpen die in deze laag optimaal
functioneert. Gezocht moet echter worden naar een machine die in alle lagen redelijk
tot goed kan functioneren.

In veel gevallen zal gekozen worden voor een vloeistof schild. Bij dit type kan
redelijk eenvoudig en tegen relatief lage kosten het inzetbereik verruimd worden,
door bijvoorbeeld het draaimoment van het graafwiel en de capaciteit van de aan- en
afvoersysteem over te dimensioneren. Meer informatie over het inzetbereik van
verschillende typen machine is te vinden in hoofdstuk 4.
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In dit soort gevallen moet niet gekozen worden voor een machine die in de
grondlagen waarin het meeste gewerkt zal worden, optimaal functioneert en in de
andere grondlaag aan de rand van zijn inzetbaarheid moet opereren. De praktijk leert
dat dit te grote risico's met zich meebrengt. Als de eigenschappen van de ongunstige
laag in negatieve zin afwijken van de verwachtingen, dan kunnen ernstige storingen
en vertragingen in het boorproces ontstaan.
Een andere methode om aan de verschillende eisen te kunnen voldoen, is het
gebruik van een converteerbare machine. Dan wordt gekozen voor een machine die
tijdens de uitvoering omgebouwd kan worden. De machine start als een bepaald type
en wordt gedurende het werk ondergronds omgebouwd tot een andere type.

Shield machine tor dry excavation with conventional mucking equipment
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Hydroshield with hydraulic mucking equipmenl
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2 Cutting wheel
3 Lobsier orm loader

4 Chain c onveyor
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10 Sturry pumps
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Figuur 17: Converteerbare tunnelboonnachine, Galleria Aurelia [9]

Als voorbeeld wordt genoemd de aanleg van de Galleria Aurelia in Rome, waarvan
het traject mede bepaald werd door de noodzakelijke aansluitingen op reeds
bestaande tunnels.Pl Hierdoor moest de tunnel deels worden gegraven in stevige
water-ondoorlatende klei en deels in watervoerende zanden, met bovendien soms
slechts een gronddekking van 4 m. Dit vraagt een tunnelboormachine met een grote
variatie wat betreft de inzetbaarheid. Om hieraan te kunnen voldoen werd in Rome
een converteerbare machine ingezet, zie figuur 17. Voor de klei werd gekozen voor
een open front en voor het zand werd een vloeistofschild ingezet. Dit betekende een
duurdere machine en per conversie een ombouwtijd van 3 maanden. Dit heeft een
duidelijke invloed op de kosten, daar de machine een tijd lang buiten gebruik is. Het
moment van overschakelen van de ene grondsoort naar de andere moet zorgvuldig
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gekozen worden. De open TBM was namelijk niet bruikbaar in het watervoerende
zand. Uit het grondonderzoek was het punt waarop de overgang van klei naar zand
zou beginnen bekend, en op korte afstand voor dit punt werd de machine stilgelegd
en omgebouwd naar het vloeistofschild. Toen na drie maanden weer opgestart werd,
bleek het gekozen moment van ombouwen te vroeg gekozen te zijn. Pas 120 m. na
het ombouwen begon de overgang van klei naar zand. Gedurende deze 120m. traden
in verband met de klei ernstige verstoppingsproblemen op. Om het vloeistofschild
ook in de klei werkend te krijgen, waren nadere aanpassingen noodzakelijk, zoals het
installeren van beweegbare spuitarmen en meer afvoerleidingen. Dit zorgde in deze
fase voor extra vertragingen van het project.
Ookwanneer gekozen wordt om een converteerbare machine in te zetten moeten de
betreffende varianten in staat zijn om ook in de overgangszone ingezet te kunnen
worden, al is dat dan niet met een maximaal rendement.

3.2.5. Doorlatendheid
Wanneer de grond sterk doorlatend is, kan een probleem ontstaan met de
standzekerheid van een door suspensie gesteunde graaffront. In extreme gevallen
dringt de bentoniet door in de grond, zonder het beoogde bentonietmembraan of
'cake' op te bouwen en verhoogt slechts de poriëndruk rond het korrelskelet en
verlaagt daarmee de korreldrukken (figuur 18),[8] Daarmee is de standzekerheid van
het graaffront minder goed verzekerd en begint mogelijk de erosie van het front.

Stützung der Ortsbrust
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Figuur 18: Ondersteuning van het graaffront [8]

Maar ook in lagen waar de doorlatendheid iets minder groot is, dringt de bentoniet
door in de grond en wordt op het grensvlak nauwelijks een membraan opgebouwd.
Hoewel de standzekerheid tijdens het werk voldoende is, treden problemen op
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wanneer de bentonietsuspensie in verband met werkzaamheden in de werkkamer
door luchtdruk vervangen moet worden. De lucht dringt door in de grond en het
gevaar op een blow-out ten gevolge van piping zal toe gaan nemen. Dan kan de
standzekerheid van het graaffront in gevaar komen, en belangrijker, het risico voor
het personeel in de werkkamer onacceptabel groot worden.
In Lyon trad dit probleem op bij de aanleg van de Metrotunnel onder de Rhêne en

Saone. Hoewel de grond stabiel gehouden kon worden met een zeer zware
bentonietsuspensie, was het tijdens een deel van het traject door de grote
doorlatendheid niet mogelijk het front onder luchtdruk stabiel te houden. Men loste
dit op door eerst alleen de top van het graaffront onder luchtdruk te zetten en dan
stapsgewijs snelhardend cement en folie op het vrijgekomen front aan te brengen. Op
deze wijze kon men de gehele kamer onder de benodigde luchtdruk zetten, omdat de
lucht niet meer kon ontsnappen. Verder werd de rivierbedding met behulp van
trilnaalden diepteverdicht, waarbij zettingen in de orde van 2 m. optraden. Deze
combinatie van maatregelen maakte het mogelijk de ontstane problemen te
overwinnen.
Een gesloten of af te sluiten graafwiel met rolbeitels lijkt dan een voor de hand

liggende oplossing. Dit maakt echter de toegang van personeel tot het graaffront
lastig, te meer als bedacht wordt dat in verband met de aanwezigheid van stenen een
goede toegankelijkheid van het graaffront vaak noodzakelijk is.
Een andere oplossing bestaat uit het plaatselijk verbeteren van de grond, zodat de

omvang van een instabiliteit aan het graaffront beperkt blijft en geen schade aan
machine of extra zettingen ontstaan. Dit kan door middel van diepteverdichting, zoals
in Lyon is toegepast, maar ook met grondverbeterende injecties of het bevriezen van
de grond. Wat injecteren betreft kan een onderscheid worden gemaakt tussen
injecties om het graaffront te verstevigen en injecties om de stabiliteit van de
bovengrond te verzekeren. Van dit laatste zijn de cement-bentoniet injecties in
Berlijn een voorbeeld, zie figuur 14. Hier bleek dat injecteren ook een nadelig gevolg
kan hebben. Door de grote vloeibaarheid en trage verharding van het gebruikte
cement-bentoniet mengsel waren vloeistofkolommen in de sterk grindhoudende
grond ontstaan, waarin de grotere stenen naar beneden waren gezakt. Het aantal
grotere stenen in het boorfront was hierdoor duidelijk toegenomen.
Het bevriezen van de grond gebeurt meestal door lansen in de grond te brengen en

hierdoor vloeibare stikstof te laten lopen. Het water in de grond zal dan bevriezen,
waardoor een vaste grondmassa ontstaat. Een eenvoudiger systeem gebruikt in plaats
van stikstof een gekoelde zoutoplossing, welke met een temperatuur van -25°C wordt
rondgepompt. De bevriezing van de grond vindt hierbij langzamer plaats dan bij
stikstof, maar de installatie is kleiner en goedkoper in gebruikJ80]Deze methode is
vooral geschikt als de grond niet snel bevroren behoeft te worden .

•
3.2.6. Plasticiteit

Bij vloeistofschilden heeft de plasticiteit van de grond een direct merkbare invloed
op de voortgang. In gronden met een hoog percentage cohesieve delen wordt de
grond in de werkkamer verkneed tot een op boetseerklei lijkend mengsel. Dit laat
zich zeer slecht afvoeren en zet zich af in de werkkamer en verstopt de
afvoerleidingen. Wanneer dergelijke verklevingen optreden is het noodzakelijk om
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met waterstralen de werkkamer te reinigen, hetgeen tijdrovend is. Dat de plasticiteit
een sterke invloed heeft op de voortgang van een project toont een grafiek van de
bouw van een metrotunnel in Lille in relatie met de plasticiteitsindex van de grond,
zie figuur 19.
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Figuur 19: Samenhang tussen de voortgang van de bouw van een metrotunnel in Lille en de
plasticiteitsindex lp [2]
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Figuur 20: Verschillende graafwielen bij Baulos D79, Berlijn [10]

Problemen met verklevingen door klei komen bij zeer veel projecten voor. Ook in
Berlijn, Los D79, traden problemen op met dergelijk verklevingenJIO] Om dit te
ondervangen werd voor de tweede tunnel een schild ingezet met een ander model
graafwiel, zie figuur 20. Andere aanpassingen betroffen een groter spoeldebiet, een
stenenbreker en een groter draaimoment voor het graafwiel. Dit verminderde de
problemen met het verkleven in de machine maar nauwelijks.
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Toch lijkt het bij de combinatie van klei en een vloeistofschild aan te bevelen om
het geïnstalleerde spoeldebiet te vergroten. Wanneer kleilagen aangeboord worden, is
het dan mogelijk om het spoeldebiet te vergroten en daarmee het risico op
verklevingen in de machine te verkleinen. Verder moet de werkkamer zo min
mogelijk obstakels bevatten, om een goede doorstroming van de spoelvloeistof en
grond mogelijk te maken. Deze eisen liggen dicht tegen de eisen aan die aan de
werkkamer van een grondbalansschild gesteld worden. Ook hier mogen bijvoorbeeld
geen machines in de werkkamer geïnstalleerd worden, daar deze de doorstroom en de
verkneding van de grond hinderen. Een zinvolle aanpassing die aangeraden kan
worden, is de plaatsing van beweegbare spuitmonden, waarmee eventuele
kleiverklevingen kunnen worden losgespoten zonder de werkkamer te betreden.Pl

3.3. Onverwachte grondcondities

Storingen kunnen ook optreden als de grondcondities tijdens de bouw afwijken van
hetgeen voorspeld is. De TBM kan dan te maken krijgen met grondcondities die
buiten het inzetbereik van de machine vallen. Dit kan veroorzaakt worden doordat de
grond locaal zeer sterke afwijkingen vertoont. Ook kan de grond zich in zijn geheel
anders gedragen dan verwacht werd.

3.3.1. Locale verschillen
De samenstelling van grond kan in sommige situaties locaal zeer sterk variëren. Dit

kan het gevolg zijn van oude en daarna opgevulde waterlopen, oude steenstortingen
of restanten van voormalige oeververbindingen. Een apart voorbeeld is de Rhein-
Unterquerung in Kölnlël, waar het tracé van een tunnel met een buitendiameter van -
3.60 m. precies door een aantal bomtrechters bleek te lopen. Deze trechters waren het
resultaat van bombardementen op een spoorbrug in W.O. 11,en bevatten niet alleen
grote hoeveelheden steenbrokken, maar ook nog restanten van de verwoeste brug en
stukken van oude locomotieven. Hier was het aantal en de maat van de stenen groter
dan was voorspeld, en groter dan de maximale afmeting waar de afvoerleidingen op
afgestemd waren. In de beperkte ruimte moesten nieuwe pompen en leidingen met
een grote doorlaat geïnstalleerd worden. Ook met deze vernieuwde installatie moest
een derde van de aanwezige stenen met de hand uit de werkkamer verwijderd
worden.
Een grondonderzoek bestaande uit boringen had de aanwezigheid van deze

bomtrechters niet duidelijk aan het licht gebracht, omdat een dergelijk onderzoek
slechts puntsgewijs plaats vindt en bij voorkeur buiten het toekomstige tracé wordt
uitgevoerd. In het algemeen zal het gebruikelijke grondonderzoek de aanwezigheid
van bomtrechters niet systematisch en onvoldoende aangeven. Aanvullend historich
onderzoek kan dan wellicht zinvol zijn.
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Figuur 21: Rhein-Unterquerung Köln [8]

3.3.2. Onverwacht gedrag van de grond
Ook is het mogelijk dat de opbouw van de grond en de aanwezigheid van een
bepaalde grondsoort op zich voldoende bekend is, maar dat de grond tijdens het
boren anders reageert dan verwacht. Een voorbeeld hiervan is de Boomse klei onder
de Schelde bij Antwerpen. Uit verschillende onderzoeken was de aanwezigheid van
deze overgeconsolideerde klei bekend, evenals een groot deel van zijn
grondmechanische eigenschappenJ91]Nader onderzoek naar het gedrag bij ontgraven
was echter niet verricht. Tijdens het graven bleek de klei zich in combinatie met de
bentonietsuspensie veel plastischer te gedragen dan werd verwacht, waardoor de
werkkamer met daarin een stenenbreker, de boorkoppen en delen van de leidingen
verkleefden, een situatie die ook al in een eerdere paragraaf ter sprake is gebracht.
Om in de bestaande machine dit probleem te verkleinen, werd gebruik gemaakt van
draaibare injectiekoppen, welke extra bentonietsuspensie in de werkkamer spoten.
Desondanks moest de machine bijna voortdurend worden stilgelegd om klei te
verwijderen en de machine weer draaiend te krijgenJ60] Overigens had men
aanvankelijk de klei met behulp van een open schild droog willen ontgraven. Maar
de overgang van het watervoerend zand naar de klei en de vele scheuren in de
bovenlaag van de klei waren er de oorzaak van dat dit niet mogelijk was.
Om deze problemen bij de tweede parallelle tunnel te vermijden, werd aan de
universiteit van Leuven een onderzoek gestart met een schaalmodel van de TBM,
schaal I :5. De aanbevelingen uit dit onderzoek waren de volgende: een tweemaal zo
groot bentonietdebiet als voorheen, maar met dezelfde steundruk, en twee extra
draaibare spuitkoppen. Verder kon de stenenbreker uit de werkkamer verwijderd
worden, daar deze niet noodzakelijk was en grote verklevingen veroorzaakte. Door

Î
i
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het verdubbelen van het bentonietdebiet moest ook de ontgrondingsinstallatie een
dubbel zo grote capaciteit krijgen.
Deze problemen hadden voorkomen kunnen worden, als van tevoren beter was

gekeken naar het daadwerkelijk gedrag van de grond tijdens het ontgraven. Hier zijn
kosten aan verbonden en dat was een van de redenen om vooraf geen onderzoek uit
te voeren. Besloten werd om pas een onderzoek uit te voeren als er problemen
optraden. Mede dankzij het alsnog uitgevoerde onderzoek bleek de boorsnelheid van
de tweede tunnel bijna twee maal zo hoog te liggen als bij de eerste tunnel.
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4. DE TUNNELBOORMACHINE

4.1. Verschillende machinetypen

Het gemechaniseerd boren van tunnels heeft zijn oorsprong in gebieden met sterk
samenhangende grondsoorten en geen vrijstromend grondwater. In het verleden zijn
de meeste ervaringen dan ook opgedaan met open graafmachines, welke in niet
watervoerende gesteenten hun werk deden. Langzamerhand zijn de machines
aangepast om ook in niet standvaste gronden of in watervoerende lagen te kunnen
werken.
Daar elk betrokken bedrijf zijn eigen machine ontwikkelde is een groot aantal
nieuwe type machines ontstaan. De meeste zijn in te delen in twee hoofdgroepen: de
vloeistofschilden en de grondbalansschilden. Deze twee hoofdcategorieën worden
hierna behandeld. Daarnaast bestaan nog verschillende afwijkende of hybride typen.
Omdat het Thixschild sterk afwijkt van de endere typen zal deze in het kort apart
behandeld worden.

4.1.1. Vloeistofschilden
In de loop der jaren zijn door verschillende, vooral Japanse en Duitse bedrijven
eigen typen vloeistofschilden ontwikkeld. Het grootste deel van deze machines is
ontworpen om ingezet te worden in zandgronden met eventueel een aandeel grind en
stenen. In gronden met een hoog kleigehalte of k1eilenzen functioneert dit type
machine minder goed, daar klei zoals reeds eerder vermeld de neiging heeft zich in
de werkkamer te verkleven en daarmee de machine te verstoppen. Om de klei te
verhinderen zich af te zetten, is een groter spoeldebiet noodzakelijk dan bij
zandgronden geïnstalleerd moet worden. Maar ook met de nodige aanpassingen zal
een vloeistofschild in kleigronden een duidelijk lagere voortgang hebben dan in
zandgronden.

Schneidrad
ITauchwandiI Oruc~lultschleuse

\,

f' !

(/' \\ Druc~lYand
J Förderle,tung
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I Einlaulrechen
Speiseleilung

AbbaurclUm

Figuur 22: Vloeistof schild [3]

Een andere stoorfactor is de aanwezigheid van grote stenen. De pompen en de
diameter van de afvoerleidingen beperken de afmetingen van de maximaal te
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verwerken steen tot ongeveer 20 cm. Om ook grotere stenen te kunnen verwerken
kan een stenenbreker in de werkkamer worden geïnstalleerd. Bij brosse steensoorten
kunnen rolbeitels, die op het graafwiel worden gemonteerd, de stenen eventueel
verkleinen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de stenen voldoende door de
omringende grond worden gesteund. Als een deel van de stenen niet voldoende
verkleind kan worden, is het mogelijk om aan het begin van de afvoerleidingen een
stenenvang in te bouwen, waarmee te grote stenen opgevangen kunnen worden.
Voldoen deze maatregelen niet, of hebben de stenen een te grote omvang, dan
zullen stenen handmatig verkleind moeten worden. Dit betekent dat de werkkamer
onder luchtdruk gezet moet worden om personeel hier te kunnen laten werken.
Dergelijke operaties brengen extra risico's met zich mee voor de stabiliteit van het
graaffront, voor het personeel en ten aanzien van de zettingsbeheersing. Een groot
aantal stenen zal de kans op storingen doen toenemen en daarmee zal de bouwtijd
worden verlengd.
Ten opzichte van de meeste andere typen schilden hebben vloeistofschilden het
voordeel dat de grondspanningen aan het graaffront beter te beheersen zijn, en
daarmee de zettingen beperkt kunnen blijven. Van de momenteel bestaande
schildtypen veroorzaakt het vloeistofschild dan ook de kleinste zettingen en is het
enige schild waarmee - onder gunstige omstandigheden - zettingsvrij gewerkt kan
worden. Bij alle andere schildtypen moet met meer zettingen rekening gehouden
wordenJ6]
Een duidelijk nadeel van het vloeistofschild zijn de uitgebreide maatregelen die
nodig zijn om het mengsel grond-bentonietspoeling te scheiden en toegevoegde
bentoniet terug te winnen. Indien in de grond veel kleine delen aanwezig zijn kunnen
deze moeilijk van de bentoniet gescheiden worden. De concentratie kleine delen in
de spoeling loopt dan op, waardoor de suspensie minder stabiel wordt, nauwelijks
nog nieuwe grond opgenomen wordt en de productie omlaag gaat. Dan is het nodig
om de bentonietspoeling te vervangen. Door behalve hydrocyclonen ook centrifuges
in te zetten is een betere scheiding bereikbaar. Centrifuges zijn echter duur en hebben
een lage opbrengst, waardoor de productiekosten oplopen. Deze extra kosten moeten
worden afgewogen tegen de extra kosten van het veelvuldig vervangen van de
bentoniet.
In vergelijking met het grondbalansschild heeft het vloeistofschild meestal een
hogere productie en vertoont het minder snel slijtage aan onderdelen zoals lagers,
motoren, en snijtanden. Het vloeistofschild voldoet goed in zand- en grindgronden,
maar kleihoudende gronden of lagen veroorzaken, zoals reeds eerder is gemeld, over
het algemeen grote problemen. De aanpassingsmogelijkheden van de machines zijn
vaak te gering om dergelijke problemen goed te ondervangen.
In verband met deze problemen zijn vanuit het vloeistofschild mengvormen met
andere typen ontwikkeld. Eén hiervan is het Mixschild, welk type het eerst door
Wayss & Freytag ontwikkeld is. Dit is de verzamelnaam voor een serie schilden, die
behalve als een vloeistofschild, ook zijn voorbereid om tot een ander type schild
omgebouwd te worden. In een periode van een tot twee maanden is een dergelijke
machine bijvoorbeeld om te bouwen van vloeistofschild naar een grondbalansschild,
ee~ luchtdrukschild of een open schildJ92]

J
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Een ander aangepast type vloeistofschild wordt bijvoorbeeld geproduceerd door de
machinebouwfirma Lovat uit Canada. Dit type schild kenmerkt zich door een front
met platen die in de armen van het graafwiel zijn weggewerkt, zie hiervoor figuur 23.
Deze platen kunnen met behulp van hydraulische vijzels het hele graaffront afsluiten
zonder dat personeel de werkkamer hoeft te betreden. Daarna kan de werkkamer
onder luchtdruk gezet worden zonder grote risico's voor het personeel. Vanuit de
werkkamer kunnen dan de beitels op het graafwiel worden vervangen of andere
werkzaamheden worden uitgevoerd. Op deze wijze kan het schild binnen een periode
van 10 uur zelfs worden omgeschakeld van machine voor zeer slappe gronden tot een
machine die geschikt is voor rotsgrondJ86]Het grote tijdsverschil met een Mixschild
ontstaat doordat bij een Lovatschild alleen het type en aantal beitels op de
graafarmen wordt veranderd maar de machine verder een vloeistofschild blijft. Bij
het Mixschild wordt de machine van een vloeistofschild tot een ander type
omgebouwd.

Roek configuration

Cuner head rolalion : 0·7 rev/min.

Figuur 23: Vooraanzicht Lovat schild [86]

4.1.2. Grondbalansschilden
Net zoals het vloeistofschild in de eerste plaats geschikt is voor voornamelijk zand-

en grindhoudende gronden, is het grondbalansschild in de eerste plaats geschikt voor
kleihoudende gronden. Dit type is in eerste instantie ontwikkeld voor de Japanse
kustgebieden, waar zeer dikke en homogene lagen slappe klei voorkomen. In deze
grond komen over het algemeen weinig stenen voor. Het grondbalansschild heeft
voor zijn werking verkneedbare grond nodig, welke in de werkkamer tot een
homogene massa verkneed wordt en daarna met behulp van een schroefvijzel
afgevoerd. In een homogene kleibodem voldoet het grondbalansschild uitstekend. Bij
aanwezigheid van zand kan, om de grond plastischer te maken, extra klei, bentoniet,
of een soort schuim aan de grond worden toegevoegd. Dit heeft echter grenzen en de
machine is dan ook minder geschikt voor zandgronden.

Evenzo is de machine niet geschikt voor gronden waarin zich een groot aantal
stenen of andere hindernissen bevinden. In de werkkamer kan, om de verkneding van
de grond niet te hinderen, geen stenenbreker worden ingebouwd. Hierdoor wordt de
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maximaal te verwerken steen bepaald door de afmetingen van de schroefvijzel, welke
bij grote schilden stenen tot 40 cm kan verwerken. Bij grotere stenen moet de
werkkamer geheel of gedeeltelijk onder luchtdruk gezet worden en toegankelijk
worden gemaakt, teneinde de steen handmatig te verpulveren. Een dergelijke operatie
vergt veel tijd en brengt vaak grote risico's met zich mee in verband met de stabiliteit
van het graaffront, of is zelfs onmogelijkJ7][46] Een te groot percentage stenen
bemoeilijkt het werken met een grondbalansschild ook nog omdat de stabiliteit van
de grondprop in de vijzel vermindert.

Erddruck - Schild
MiscIIIlilSlII, O;Wtsc:hleuse

.. " .,-Gurtfötderw
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~

Figuur 24: Grondbalansschild [5]

Een ander probleem vormt de plotselinge toestroom van grote hoeveelheden water.
Hierdoor kan de samenhang van de grond in de vijzel verminderen, waardoor de zich
daarin bevindende prop niet goed meer kan functioneren en waardoor het graaffront
instabiel kan worden. Dit kan leiden tot ernstige zettingen en sterk bemoeilijkte
voortgang van het schildJl5] Door middel van doorsluissystemen is hieraan eventueel
tegemoet te komen.

Een groot voordeel van het grondbalansschild is dat geen uitgebreide grond-
scheidingsinstallatie noodzakelijk is. In gevallen waar veel zand aanwezig is, wordt
vaak gewone klei aan de werkkamer toegevoegd. Het storten van deze menggrond
zal in het algemeen geen problemen geven. Om het inzetbereik te vergroten wordt
echter naar nieuwe toevoegingen aan de grond gezocht, waaronder het toepassen van
schuim, waarmee het verkneden van zand en grindgronden wordt verbeterdJ51] De
kosten van deze methode zijn hoog en het is nog niet geheel duidelijk of de
afgegraven grond, die schuim bevat, zonder verdere behandeling gestort mag
worden.

Daarnaast zijn er factoren die de productiekosten verhogen. De slijtage van
onderdelen, zoals beitels, maar ook lagers, pakkingen en aandrijfwerken is groter dan
bij vloeistofschildenJl5] Daardoor zijn grondbalansschilden ten aanzien van slijtage
gevoeliger voor storingen. Ook is een zeer groot vermogen nodig om de machine te
laten functioneren, wat de machine duurder in aanschaf en gebruik maakt.

In het algemeen is het grondbalansschild een dure machine in aanschaf en
onderhoud, met een beperkt inzetbereik. Binnen dit inzetbereik, voornamelijk in
kleihoudende gronden, functioneert het schild echter beter dan een vloeistofschild en
wegen de hogere kosten op tegen de verbeterde graafeigenschappen van het schild en
het niet noodzakelijk zijn van een grondscheidingsinstallatie. Een probleem blijven
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echter de zettingen, die bij een grondbalansschild groter zijn dan bij vloeistofschilden
en vooralsnog niet terug te brengen zijn.

4.1.3. Thixschild
Het Thixschild, een ontwerp van Philipp Holzmann (zie figuur 25), is gebaseerd op
de in de baggerwereld gebruikte snijcutter in een met vloeistof gevulde kamer. Dit
concept heeft zich vooral bewezen in zandgrondenJ66] Bij grote hoeveelheden
plastische klei functioneert de machine minder goed, daar de doorstroming van de
werkkamer laag is en klei zich af kan zetten. Dan zijn uitgebreide reinigingsacties
noodzakelijk en moet zonodig personeel de werkkamer betreden.
De grote voorkamer kan een voordeel zijn indien zich een groot aantal stenen in de
grond bevindt en deze niet door de vloeistofleidingen afgevoerd kunnen worden. De
ruimte in de voorkamer maakt dan berging van deze stenen mogelijk, totdat een groot
aantal stenen tegelijk handmatig uit de voorkamer verwijderd kan worden.
Een nadeel van het Thixschild is dat de stabiliteit van het graaffront zelfs met
behulp van extra steunplaten minder goed te verzekeren is; de zettingen aan het
oppervlak zullen altijd groter zijn dan bij een vloeistofschild. Bij ernstige
onregelmatigheden of plotselinge toestroom van water kan het front zelfs relatief
gemakkelijk instorten en ernstige zettingen veroorzaken. Dit type schild wordt dan
ook bij voorkeur daar ingezet waar zettingen van minder belang zijn of sprake is van
grotere aanlegdiepten.
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Figuur 25: Thixschild [SS]

Uit het Thixschild is als variant het Unischild ontwikkeld, waarbij de gehele
cutterarm uit de werkkamer teruggetrokken kan worden, en onderhoud aan de cutter
plaats kan vinden. De arm is zodanig ontworpen dat deze met een groot aantal
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verschillende werktuigen uitgerust kan worden. Het is zelfs mogelijk om langs deze
weg springladingen in de grond aan te brengen, waarbij het personeel de werkkamer
niet behoeft te betreden.

4.2. Machineselectiecriteria

Zeker bij wisselende en niet goed voorspelbare grondcondities is de keuze van de
boormethode en het type machine een zeer belangrijke factor voor het succes van een
projectJ86] Het is daarom van groot belang om uitgebreid aandacht te besteden aan de
keuze van het type machine, maar ook aan de precieze uitrusting en de capaciteit van
de machine. Deze keuze is echter geen eenduidige zaak. Deze hangt mede af van de
aanwezige grondsoorten, maar ook uitvoeringsaspecten en wensen van de
opdrachtgever spelen hierbij een rol. Verder is het in veel gevallen mogelijk om meer
dan één type machine in te zettenJ20]

Figuur 26: Gesloten graafwiel voor zand en zandsteen in Mülheim [25]

In de eerste plaats is het van belang een machine te kiezen met een ruim inzetbereik,
dat aan de locale omstandigheden voldoet, maar ook voldoende mogelijkheden biedt
om tegenvallende condities op te vangen. Nauwkeurige informatie over de
bodemgesteldheid is daarbij een eerste vereiste. Ook moet het mogelijk zijn om bij
sterk tegenvallende condities of ernstige storingen op relatief eenvoudige wijze
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aanpassingen aan te brengen.I" Daartoe moeten voldoende modificatieonderdelen op
de bouwplaats voor handen zijn, die op eenvoudige wijze ingebouwd kunnen
worden.
Behalve het type machine, moet ook de verdere uitrusting zorgvuldig uitgezocht
worden. Van groot belang is hierbij een juiste keuze van het graafwiel en de
detaillering hiervan. In rots- en steenachtige gronden is de slijtage aan het graafwiel
en de uitrusting hoog, waardoor voor een zo gesloten mogelijk schild gekozen zal
worden, zoals afgebeeld in figuur 26.l25] Een dergelijk graafwiel wordt in Japan ook
voor slappe gronden gekozen, daar dit de stabiliteit van de grond beter waarborgt. De
doorstroom in de werkkamer is echter slecht vergeleken met schilden met een open
graafwiel, dat bestaat uit enkele armen. Daarom wordt in Europa meestal voor een
open graafwiel gekozen, hetgeen een hogere productie oplevert.
Zo kan ook een licht vooroverhellen van het graafwiel en de juiste keuze van de
plaats en soort van beitels een grotere productie opleveren. De inbouw van een
stenenbreker kan storingen ten gevolge van te grote stenen ondervangen en daarmee
kan de productiesnelheid worden verbeterd. Mogelijkheden om buiten de
schilddoorsnede te graven door overgraafbeitels of een kanteling van de as van het
graafwiel maken het nemen van bochten eenvoudiger en vermideren de problemen
ten gevolge van stenen voor de schildrandJ48] Nadeel van de meeste toevoegingen is
dat de gevoeligheid voor storingen gaat toenemen.
Opvallend is dat voor de keuze van het graafwiel en zijn uitrusting nauwelijks
ontwerpregels bestaan en door de opdrachtgever nauwelijks eisen gesteld worden.
Juist .het g~~el .heeft de ~eeste. in:~oed op de graafeigenscha~pen van de . ., e"
machine. BIJ verschillende projecten IS bIJ het omzetten van de machine voor een \;"\\. } ~ ''',
volgend deel van het traject in verband met de opgedane ervaringen het gehele/ ".l'''-) Jr,+
graafwiel vervangen. Vaak is sprake van een sterk afwijkende en anders uitgeruste
constructie. Tezamen met andere maatregelen was het in Antwerpen langs deze weg
mogelijk de productiesnelheid bijna te verdubbelen. En ook het graafwiel voor de
tweede parallelle tunnel in Mülheim (zie figuur 26) week duidelijk af van het
oorspronkelijke graafwiel en de prestaties van de machine werden hiermee duidelijk
verbeterdJ64]
Ook moet aandacht besteed worden aan aandrijfmoment van het graafwiel. De

grootte hiervan wordt mede bepaald door de grondsoort waarin gewerkt wordt, maar
ook door de uitrusting van de graafarmen zelf en de wijze van ondersteunen van het
graaffront. Bij een vergelijking tussen Japanse en Duitse machines valt het op dat
Japanse vloeistofschilden een groter geïnstalleerd aandrijfmoment bezitten.
Grondbalansschilden hebben een nog hoger aandrijfmoment, zie figuur 27 J46] Een
nadeel van grotere aandrijfmomenten is dat de kosten van de machine hoger
uitvallen. Ook zal de slijtage aan onderdelen zoals snijtanden en lagers toenemen.
Een voordeel is dat de mogelijkheden om obstakels te overwinnen vergroot worden.
Overigens is de trend in Duitsland inmiddels ook naar hogere draaimomenten
omgeslagen.Pl
Een laatste factor, die vooral de storingsgevoeligheid beïnvloedt, is de leeftijd van
een machine. Een nieuwe machine zal in zijn eerste fase vaak een aantal
kinderziekten vertonen, welke verholpen moeten worden door aangepast gebruik of
gedeeltelijke ombouw. Daarna zal de machine bij deugdelijk onderhoud gedurende
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een bepaalde tijd optimaal functioneren, waarna door slijtage het risico op storingen
weer gaat toenemen. Dit laatste is vooral door de recente trend van hergebruik van
machines en onderdelen meer naar voren gekomen.Pfl Wanneer een machine voor
een tweede of derde project ingezet wordt, ook al is deze uitgebreid gerenoveerd,
moet met een grotere uitval rekening gehouden worden dan bij een nieuw gebouwde
machine het geval zou zijngeweest.
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Figuur 27: Verband tussen het maximale aandrijfinoment MT en de schilddoorsnede Ds [47]

4.3. Technologische vernieuwing en complexiteit

Een groot aantal technologische vernieuwingen zijn in de afgelopen jaren in TBM's
ingebouwd, met als doel de prestaties van de machines te verbeteren en daarmee de
totale projectkosten te verlagen. Maar het inzetten van een technisch
hoogontwikkelde machine geeft nog geen zekerheid voor een succesvolle
uitvoeringJIO] In de volgende paragrafen wordt ingegaan op enkele aspecten van
dergelijke vernieuwingen.

4.3 .1. Storingsgevoeligheid
Het inzetten van machines met technologische innovaties, zoals moderne
hydraulische componenten of electronische stuursystemen, die vaak voor het eerst
onder dergelijke omstandigheden worden toegepast, brengt in tegenstelling tot de
bedoeling toch een ernstig storingsrisico met zich meeJl5] Enerzijds moeten deze
systemen voor een betere risicobeheersing en een snellere voortgang zorgen,
anderzijds introduceren zij nieuwe storingselementen in het proces.
Een vergelijking van een negental projecten van Wayss und Freitag toont aan dat de
grootste snelheid in één week geboekt werd in Lyon met het schild dat voorzien was
van de modernste en technologisch gezien hoogststaande uitrusting, waaronder een
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extru-beton systeem voor de fabricage van de tunnelmantel.H Maar hetzelfde project
werd herhaaldelijk door ernstige storingen getroffen. Een deel van deze storingen
betrof het extru-beton systeemJS7]Dergelijke storingen legden de gehele voortgang
stil, daar het niet mogelijk was verder te graven zolang de tunnelmantel niet gereed
was. De stilstand was in Lyon zelfs zo ernstig dat de gemiddelde bouwsnelheid nog
maar een kwart bedroeg ten opzichte van tunnelprojecten zonder extru-beton,

Een dergelijke seriële koppeling van processen komt bij TBM's vaker voor en is er
de oorzaak van dat relatief kleine storingen tot zeer grote kosten kunnen leiden. Een
storing in een deelproces legt dan namelijk het gehele proces stil. En ook al is de
kans dat een bepaald deelproces faalt klein, bij seriëel gekoppelde processen is de
kans dat het gehele proces werkt het product van de kansen dat elk onderdeel
afzonderlijk werktJ26] Om een machine betrouwbaarder te maken moeten alle
deelprocessen dus zo veel mogelijk ontkoppeld wordenJ14]

Maar niet alleen een ontkoppeling van processen is wenselijk, maar uiteraard moet
ook gezorgd worden dat de verschillende processen op zich betrouwbaar zijn. Juist
de fijnmechanische en electronische systemen zijn, onder de condities waarin
gewerkt wordt gevoelig voor storingen. Wanneer dergelijke technieken toegepast
worden moet ook gespecialiseerd personeel aanwezig zijn om deze systemen te
controleren en te onderhoudenJlS]

Aan de andere kant is het ook mogelijk dat een te grote mate van ontkoppeling
wordt doorgevoerd. Een voorbeeld hiervan is een machine waarin een lasergestuurd
plaatsbepalingssysteem aanwezig is en de sturing door middel van een computer
plaats vindtJ87]Wanneer deze systemen ongekoppeld zijn, moet de informatie die het
plaatsbepalingssysteem genereert van een beeldscherm uitgelezen worden en
vervolgens handmatig ingevoerd worden in het besturingssysteem. Een dergelijke-
handmatige overbrenging van informatie kan een foutenbron op zichzelf zijn, welke
vermeden kan worden door de twee systemen te koppelen.

4.3.2. Computerbesturing
Het grootste deel van de besturing van een TBM geschiedt op dit moment vooraan

in de machine, door het drukken op knoppen, en waar het bijvoorbeeld de
vloeistofstromen in en uit de werkkamer betreft door het open of dicht draaien van
afsluiters. Dit open- of dichtdraaien is bij veel machines reeds geautomatiseerd, maar
dergelijke systemen hebben een reactietijd van 1 tot 2 seconden. Het bedienend
personeel zelf heeft een reactietijd van minstens 1seconde, zodat de totale reactietijd
de handeling op minimaal 3 seconden komtJ8] Het vervangen van handmatige
besturingssystemen door computers kan een betrouwbaarder en sneller werkende
machine tot gevolg hebbenJ36] Het schakelt ondermeer de vertraging door de
menselijke reactietijd uit en maakt een gelijkmatiger beweging van de machine
mogelijk. Een operator, die te allen tijde in moet kunnen grijpen, blijft echter
noodzakelijk.

Een voorbeeld van de winst die behaald kan worden door computerisatie is te
vinden bij de bouw van de Villejust TGV tunnels in Frankrijk. Na aanleg van de
eerste tunnel zijn enkele veranderingen aan de TBM uitgevoerd, is het vermogen van
de boorkop vergroot en is een automatisch besturingssysteem geïnstalleerd. Dit
systeem had ondermeer een geïntegreerde controle over de draaisnelheid van het
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graafwiel en de snelheid van de voorwaartse beweging van het schild.P''l Het
resultaat van deze veranderingen was een verhoging met een factor 2 van de
gemiddelde dagelijkse productie. Daar staat tegenover dat een deel van de lagere
opbrengsten bij de eerste tunnel terug te voeren is op de leerfase en op enkele
storingen, maar ook de maximale opbrengst over drie opeenvolgende maanden is
voor de tweede tunnel 33% hoger dan bij de eerste. Een groot deel van deze winst is
toe te schrijven aan de automatisering van de besturing.
Een dergelijke computerbesturing had hier niet alleen invloed op de snelheid, maar

ook op de nauwkeurigheid. Handbesturing zorgt, ook bij ervaren personeel, voor
grilliger patronen, vooral ten aanzien van de draaimomenten en de voortgang van het
graafwiel. Computerbesturing kan dezen geleidelijker doen verlopen. Het verschil
blijkt duidelijk uit figuur 28.
Een van de redenen hiervan is de eentonigheid van het werk. Hierdoor neemt na

verloop van tijd de aandacht van de operator af en neemt de reactietijd en het aantal
menselijke fouten toe. Door het besturingssysteem de routinehandelingen te laten
verrichten en de operator te waarschuwen als bepaalde grenswaarden worden
overschreden, wordt de operator ontlast. Bovendien zal deze bij echte storingen
alerter reageren. Een dergelijk besturingssyteem en de daarbij behorende
storingsaanpak wordt bijvoorbeeld ook in energiecentrales toegepast.

Tunnel Villejust (Hydro-Schild)
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Figuur 28: Verschil tussen handmatige en geautomatiseerde besturing [5]

Een ander voordeel van computerbesturing is dat het meer vrijheidsgraden toelaat in
de machine. In de meeste machines worden bijvoorbeeld de vijzels welke de machine
voortbewegen gekoppeld in groepen van 2 tot 4 vijzels. Hierdoor neemt het aantal
afzonderlijk te bedienen eenheden af, waardoor de machine handmatig eenvoudiger
te besturen is. Door de besturing (deels) over te dragen aan een computer, kunnen
alle vijzels apart bediend worden. Hierdoor kan onder meer het kapot drukken van de
tunnelmantel door te grote vijzelkrachten duidelijk worden verminderd.
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4.3.3. Computerbeheer
Behalve voor het besturen van machineonderdelen, kan een co.'

ingezet om een deel van het beheer van de machine over
wordt dan gebruikt voor het uitlezen van sensoren en on.
geval dat de gemeten waarde hier aanleiding voor geeft.
dergelijk systeem maakt het mogelijk een uitgebreid net V:1
op te nemenJ32] Zo kunnen sensoren geïnstalleerd worden:
of afbreken van tanden en rolbeitels registreren, of sensoren ,
maar ook een groter aantal gronddruksensoren of 0\

mogelijk.
Het volgen van een dergelijk groot aantal sensoren zou z.

mogelijk zijn. Het continu controleren van deze sensoren .
zelfs onmogelijk zijn en ten koste gaan van de productie. L
computers zijn meerdere systemen te beheersen door dezel.
en is een tijdige waarschuwing bij storingen gegarar "
waarschuwing kan een deel van de storingen op tijd word
de schade beperkt blijft.

4.3.4. Robotisatie
Behalve de besturing door computers is de inzet van re'
precisie tijdens de uitvoering te vergroten en tevens op
proces dat zich hier speciaal voor leent is de plaatsing v
grotere tunneldiameters worden de te plaatsen segmenten 1

en zwaarder. Het plaatsen van de segmenten met een har
handmatig aanbrengen van de bouten wordt daarmee col,
neemt de precisie waarmee een segment geplaatst kan worde.
tijd om een segment te plaatsen toe. In Yokohama is om dit
een robot ingezet, die tot taak had de segmenten aan te vc
stellen en aaneen te bouten. Ook de controle over het wegr.:
redistribueren van de vijzelkrachten, werd aan de robot OVf _

De eerste ervaringen met deze robots (figuur 29) zijn da: -,:
hun taak. De inbouwtijden zijn vooralsnog bijna gelij
aanbrengen, de kosten daarentegen zijn lager, voornam ",'
veiligheid van de werknemers is verbeterd. In algemene
ring segmenten tijdens het inbouwen namelijk ook - in
verschillende werken nog meerdere levens geëist. Een V(

precisie van plaatsen groter is, waardoor minder problemen
van de segmenten en de waterdichtheid beter verzekerd won:"
dat, door een verdergaande ontwikkeling, de efficiëntie va
verbeterd kan worden; vooral wanneer hierdoor de snelhe
kan worden en daarmee de stilstand van de machine ten g
van de mantel wordt verkleind.

.<
_ .~l

, •.,.'.' '·,f.

.~,
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Segment supply device

Segment automatic
assembly robot

1. To segment supply device
2. Insertlon to robot
3. Clamplng of segment
4. Siewin; end retraction to a speclned position
5. Sliding
6. Tuming In Z 8XlS directlon
7. Swinging for fine adjustment
8. Corredion In X axIs dIrection
9. CorrectIon In Y axIs c:Ilrectlon

10. Retraction for correction

8

10

Figuur 29: Robot voor het plaatsen van ringsegmenten [56]

4.4. Machine-uitrusting

In sommige gevallen wordt bij het ontwerp van de TBM een aantal onderdelen
toegevoegd, niet zozeer omdat men verwacht dat ze absoluut noodzakelijk zijn, maar
meer voor extra zekerheid. Dit blijkt een gewoonte te zijn die tot meer last dan
gemak kan leiden. Een voorbeeld hiervan is de eerder genoemde stenenbreker die in
de machine voor de Scheldetunnel te Antwerpen was ingebouwd en in de werkkamer
voor ernstige verklevinge zorgde.
Maar niet alleen in de werkkamer kunnen extra onderdelen voor problemen zorgen,

maar ook de ruimte binnen de tunnel kan voor beperkingen zorgen, en het is het niet
verstandig deze geheel vol te bouwen. De toegang tot verschillende onderdelen,
waaronder het schild zelf, wordt anders te veel bemoeilijkt. Niet alleen bij
omvangrijke storingen is het nodig om onderdelen goed te kunnen bereiken. Ook bij
kleine storingen, welke eenvoudig gerepareerd kunnen worden, is het noodzakelijk
bij de apparatuur te kunnen komen. Is dit niet mogelijk, dan moet ook bij het
uitvoeren van simpele reparaties de gehele machine worden stilgelegd om de
betreffende apparatuur vrij te kunnen maken.
Maar er zijn ook tegenvoorbeelden. Een duidelijk voorbeeld van een onderdeel dat

niet altijd ingebouwd wordt, doch van groot nut kan zijn, is een zogenaamde
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stenenvang aan het begin van de vloeistofafvoerleiding. In grondbalansschilden is dit
een gebruikelijk onderdeel, omdat hierbij grotere stenen wel meegenomen worden
met de grondmassa, en de vijzel passeren, maar niet door de grondafvoerleidingen
afgevoerd kunnen worden. Maar ook bij vloeistofschilden, waar de inbouw niet erg
gebruikelijk is, kan een stenenvang op deze plaats goede resultaten opleveren, en
ervoor zorgen dat het werk minder vaak stil gelegd behoeft te worden om stenen uit
de werkkamer te verwijderen.
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Figuur 30: Dubbele afvoerleiding in tunnelboormachine [32]

Een andere reden waarom meer onderdelen dan gebruikelijk worden aangebracht, is
dat men de machine zoveel mogelijk met behulp van uitwisselbare onderdelen
opbouwt, omdat deze naderhand opnieuw in te zetten zijn, of omdat men een dubbele
uitvoering kiest om de invloed van storingen te verminderen. Vaak gaat dit
gecombineerd met een overdimensionering van deze onderdelen. Een voorbeeld
hiervan is de boormachine voor een afwateringstunnel in Osaka, waar de
afvoerleiding voor de boorvloeistof als dubbele leiding werd uitgevoerd, zie figuur
30.l32] De resultaten van dit leidingensysteem vielen tegen, omdat in practijk de
tweede leiding niet evenredig gebruikt werd en het resultaat een kleiner dan verwacht
afvoerdebiet was.
In het algemeen geeft een lichte overdimensionering van aan- en afvoerleidingen en
vermogens van de machineonderdelen een buffer bij problemen, waardoor storingen
voor een deel opgevangen of voorkomen kunnen worden. Het zonder duidelijke
reden bijplaatsen van extra onderdelen daarentegen kan op zichzelf tot storingen
leiden. Het blijft dus zaak een goed op de situatie toegesneden machine in te zetten.
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5. CONSTRUCTIEFASE

5.1. Aanvang van de bouw

Het begin van de uitvoering van een project wordt gekenmerkt door zijn eigen
specifieke problemen. Een deel van deze problemen hangt samen met de korte
periode waarin de machine opgestart wordt en de eerste meters van de tunnel graaft,
terwijl deze nog geen mogelijkheid heeft om zich tegen de tunnelmantel afte zetten,
daar deze nog niet aanwezig is. Dit wordt wel de opstartfase genoemd. Een ander
deel van de problemen hangt samen met aanloopstoringen aan de machine, met
afwijkingen van het verwachte gedrag van de machine en de grond, alsmede de
onervarenheid van het personeel. Dit laatste wordt wel de leerfase genoemd en is in
het algemeen een onderdeel van de opstartfase en duurt vaak nog enige tijd daarna
voort.
In deze leerfase komt de onervarenheid van het personeel naar voren, dat zich nog

vertrouwd moet maken met de machine en de omstandigheden van het project. Maar
ook aanloopproblemen met de machine behoren hiertoe. Een voorbeeld hiervan zijn
de machines voor de Sterebeelt-tunnels.Na enkele meters gegraven te hebben bleek
het hydraulisch systeem tijdens de opbouw van de machines vervuild te zijn.l23] Dit
zorgde voor storingen aan de machines en maakte reinigen van het hydraulische
systeem noodzakelijk. Ook komen in deze periode onvolkomenheden van het
machine-ontwerp aan het licht, waarna aanpassingen soms noodzakelijk zijn. Als
voorbeeld worden de servicetunnel-machines voor de Kanaaltunnel genoemd, die in
het begin ondergronds uitgebreid zijn gemodificeerd, zie figuur 31.l15]

Figuur 31: Ondergronds ombouwen Kanaaltunnel-machine [IS]

Pas nadat dergelijke kinderziekten uit de machine zijn gehaald en het personeel
voldoende opgeleid is en ervaring heeft opgedaan zal de TBM goed functioneren en
kan voortgang geboekt worden. In figuur 32 is de voortgang van de Kanaaltunnels
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aangegeven. Hieruit blijkt dat de leerfase in dit geval wel een jaar in beslag kan
nemen. Duidelijk herkenbaar zijn de lagere opbrengsten voor bijna alle tunnels
gedurende het eerste jaar, gevolgd door hogere opbrengsten daarna. Een uitzondering
hierop is machine (Ij). Bij deze machine waren, aan de hand van reeds opgedane
ervaringen, veel modificaties aangebracht en werd ervaren personeel ingezetJIS]

Stand 1.7.1991

'87 1988

Figuur 32: Voortgang van de kanaaltunnels [IS]

Overigens betekent het optreden van storingen en de noodzaak van aanpassingen
niet dat een verkeerde keuze ten aanzien van de machine en de uitrusting is gemaakt.
De meeste problemen zijn met beperkte aanpassingen te verhelpen en betreffen vaak
het verder optimaliseren van de uitrusting. Indien werkelijk fouten zijn gemaakt bij
het ontwerp van de machine, zullen deze nauwelijks te verhelpen zijn en een
blijvende bron van storingen vormen. Wanneer dezelfde machine voor meerdere
trajecten ingezet wordt, zal bij de omschakeling naar een volgend traject, het
storingen veroorzakende deel vaak vervangen of gemodificeerd worden, en zal vaak
een beduidend betere voortgang worden bereikt.

Ook de mate van ervaring van het personeel blijkt van grote invloed. De leerfase is
namelijk beduidend korter voor projecten waar ervaren personeel wordt ingezetJlS]
Een probleem is daarbij dat de hoeveelheid personeel, dat ervaring heeft met
dergelijke projecten, gering is en dat vaak nieuw personeel tijdens de bouw nog
opgeleid moet worden. Een gerichte aanpak van deze scholing is dan ook van belang.

Tijdens de opstartfase worden de problemen veroorzaakt door de onervarendheid
met de machine nog versterkt door het opstarten en de daarmee samenhangende
moeilijkheden. In het algemeen is deze fase de meest storingsgevoelige van een
project. Het is dan ook zinvol het eerste deel van het traject aan te vangen op een
plaats waar weinig risico voor de omgeving bestaat en de omstandigheden, relatief
gezien, niet de moeilijkste zijn.

. ;
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5.2. Zettingen

Zettingen tijdens het boorproces zijn bijna onvermijdelijk. Vlak voor het schild uit
zal de grond vaak eerst enige rijzing vertonen, en boven het boorfront en daarachter
zal de grond gaan zakken.ësl De mate van zetten is afhankelijk van de soort grond,
het type machine en de snelheid van het schild, maar wordt voornamelijk bepaald
door de hoeveelheid grond die extra wordt ingenomen.
Met een vloeistof schild is het mogelijk om te werken zonder zettingen aan het
oppervlak. Hoewel direct voor en boven de machine in de grond nog verplaatsingen
voorkomen, zijn deze klein en dempen uit voor zij het oppervlak bereiken. De
graafsnelheid van de machine moet dan wel laag zijn. Daar dit tegenstrijdig is met
een snelle bouw van de tunnel, zal in de meeste gevallen voor een hogere
graafsnelheid gekozen worden. Het wordt dan moeilijker om zettingen aan het
oppervlak geheel te voorkomen, maar deze kunnen bij een voortgang van lOm. per
dag wel beperkt blijven tot enkele millimeters, zoals bijvoorbeeld in Antwerpen het
geval was (figuur 33). Door toevalligheden kunnen extra zettingen ontstaan. Een
goed drukbeheer van de werkkamer, maar vooral het zorgvuldig grouten rond de
tunnelmantel is hier van belangJ7S] Een optimum voor de steunclruk is moeilijk aan te
geven, daar een ·hogere steundruk weliswaar de zettingen aan het oppervlak
vermindert, maar ook de productiesnelheid zal verlagen. Ter indicatie van de te
verwachten zettingen wordt er momenteel bij vloeistofschilden meestal van
uitgegaan, dat een zettingstrog ontstaat met een volume gelijk aan 1% van het
ontgraven volume. De bijbehorende maximale zetting zal dan enkele centimeters
bedragen. Bij grondbalansschilden zal, gezien de aard van het ontgravingsproces,
rekening gehouden moeten worden met iets grotere zettingenJ46]
Ook kunnen grote zettingen aan het oppervlak ontstaan door het instorten van het
graaffront. In zandgronden bestaat dit risico in extra mate wanneer de werkkamer
onder luchtdruk gezet wordt. Er kunnen dan verschillende effecten optreden, welke
veelal worden samengevat onder de term 'blow-out'. Door de luchtdruk kan aan de
globale stabiliteit niet meer voldaan zijn en kan de bovengrond als geheel opbarsten.
Dit kan zeer grote zettingen of machinestilstanden tot gevolg hebben. [94]Maar ook
kan lucht uit de werkkamer ontsnappen doordat stroomkanalen ontstaan tussen de
werkkamer en het maaiveld, zogeheten luchtpiping. En verder kan door de drogende
werking van de lucht de stabiliteit van de grond aan het graaffront afnemen,
waardoor het front na enige tijd instabiel wordt. Het optreden van luchtpiping en
uitdrooginstabiliteit kan voorkomen worden door een: goede afpleistering van het
graaffront te creëren, eventueel kan dit bevorderd worden door toevoegingen aan de
bentonietsuspensie. Ook is het mogelijk deze pleisterlaag te handhaven door
regelmatig de werkkamer opnieuw met bentoniet te vullen, zodat vérgaande
uitdroging van het front wordt voorkomen.
Zeker binnen bebouwd gebied zijn grote en ongelijkmatige zettingen meestal niet
toelaatbaar. De graafsnelheid zou dan lager gekozen kunnen worden dan buiten
bebouwd gebied, om de resulterende zettingen klein te houden. Bedacht moet worden
dat een aannemer niet zonder meer tot een lagere graafsnelheid over zal gaan en dat
er beter van uit is te gaan dat enige zetting bijna nooit te vermijden is. Zeker in zeer
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slappe gronden, zoals klei met een hoog watergehalte, zijn zettingen in de orde van
grootte van vijf centimeter niet te vermijden.Pvl
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Figuur 33: Oppervlaktezettingen Scheldetunnel [33]
;1&

Naast de instantane zettingen tijdens het boorproces moet, vooral bij kleilagen,
rekening gehouden worden met zettingen op de langere termijn ten gevolge van
consolidatie. Dit treedt bijvoorbeeld op bij waterontrekking door niet geheel
waterdichte tunnelbekledingen, en kan van een grotere orde zijn dan de aanvankelijke
zakkingen.Pêl

5.3. Slijtage

Dat tijdens het boren slijtage aan de machine optreedt is onvermijdelijk. De mate
waarin slijtage geaccepteerd kan worden verschilt echter per type onderdeel van de
TBM. Sommige onderdelen staan bloot aan ernstige slijtage en zullen vaak
vervangen moeten worden, zoals de uitrusting van de boorkop. Hier moet bij het
ontwerp al rekening mee gehouden worden. Andere onderdelen moeten gedurende
het gehele project in tact blijven, zoals het schild en de armen van het graafwiel.
Ernstige slijtage hieraan kan zeer grote problemen met zich meebrengen.
De snij- en rolbeitels zijn het zwaarst aan slijtage onderhevig en zullen dus

regelmatig vervangen moeten worden. Aan de hand van een slijtindex gekoppeld aan
de grondsoort en een vergelijking met soortgelijke projecten wordt al in de
planningsfase een schema opgesteld voor de vervanging. Deze methode levert niet
altijd de juiste schattingen op van de slijtage aan de beitels, zoals bij de Sterebeelt-
tunnels ook weer gebleken is. Een verdere complicatie was hier dat de machine zich
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in zeer instabiele grond bevond toen de beitels vervangen moetsen worden, waardoor
de noodzakelijke werkzaamheden in de werkkamer extra bemoeilijkt werdenJ23]

Veelal moet het vervangen van de beitels vanaf de voorzijde van het graafwiel
plaats vinden. De machine moet dan in zijn geheel iets van het graaffront terug
getrokken worden en personeel moet de ruimte tussen grond en graafwiel betreden.
Dit brengt extra risico's met zich mee, ook omdat bij langdurende luchtdruk in de
werkkamer de stabiliteit van het graaffront vermindert. Een graafwiel waarbij de
beitels aan achterzijde van het graafwiel, of zelfs van achter het schildschot,
vervangbaar zijn is daarom veiliger en kent kortere perioden van stilstand bij
vervangen.

Behalve aan de beitels zal door de schurende werking van de grond ook slijtage aan
de armen zelf ontstaan, maar ook bijvoorbeeld aan de vloeistofpompen
en -leidingenJ25] Ook zal slijtage optreden bij de pakkingen, van bijvoorbeeld de
assen en lagers van de rolbeitels, maar ook bij de as van het graafwiel. Ernstige
slijtage aan deze onderdelen kan grote problemen geven, en tot gevolg hebben dat de
machine uitvalt. Vooral afdichtingen en de pakkingen van lagers en assen moeten
daarom eenvoudig te vervangen zijn. [48]Helaas is de techniek nog niet zover dat
pakkingen en lagers slijtagevrij beschikbaar zijn.

Figuur 34: Vervangen van het hoofdlager door schacht [45]

Bij langdurig falen van de pakking van het hoofdlager kan de machine geheel stil
komen te liggen en vervangen van het gehele lager noodzakelijk zijn. Daar waar dit
mogelijk is gebeurt dit via een speciaal in de grond aan te leggen schacht (figuur 34),
maar indien dit niet mogelijk of te kostbaar is moet dit van binnen uit de machine
plaatsvinden. Dat dit geen onbekend probleem is, blijkt uit het feit dat bij sommige
projecten een reservelager achter de hand gehouden wordtJ45]

Een bijzonder geval van slijtage is het geheel uitbranden van de TBM Dania bij het
Sterebeeltproject. Na een explosie in de machine is brand ontstaan, waardoor de
gehele machine verloren is gegaan. Tevens is ook brandschade aan de
tunnelbekleding zelf opgetreden.tw' Om problemen bij brand te verkleinen werd een
Thixschildmachine bestemd voor de metro in Essen uitgevoerd met een
sprinklerinstallatie aan het einde van de volgtrein.üêl Deze installatie beschermt
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overigens alleen de tunnel achter de volgtrein en niet het laatst geplaatste deel van de
tunnelmantel of de TBM zelf. Het is juist dit deel dat bij de Storebelt schade heeft
opgelopen.

·5.4. Uitvoering

Een aantal problemen hangt samen met locale afwijkingen van de grond of
onverwacht gedrag van de machine en de tunnelmantel. Dit kan afwijkingen van het
ontwerp-alignement of de tunnelvorm veroorzaken, welke op hun beurt weer een
bron van storingen kunnen zijn. Andere problemen ontstaan door de wijze van
uitvoeren of door het ondervangen van andere storingen. Enkele van de hiervoor
genoemde problemen zullen in de volgende paragrafen behandeld worden.

5.4.1. Onvoldoende grondsteun
In slappegronden is het niet altijd mogelijk om het geplande tracé exact te volgen.
Om de machine op koers te houden is het noodzakelijk om met behulp van de vijzels
te sturen, waardoor de krachten die op de mantel worden uitgeoefend ongelijkmatig
verdeeld zijn en ook nog piekspanningen kunnen optreden.üêl De mantel moet deze
krachten aan de omringende grond ontlenen. Wanneer de grond onvoldoende
tegendruk kan geven resulteert dit er in dat de machine het gewenste alignement
onvoldoende kan volgen.
Ook kunnen problemen ontstaan als te veel wordt afgeweken van de ideale
cirkelvorm. Door de gronddruk van bovenliggende lagen zal het schild ovaliseren.
Als de zijdelingse gronddruk onvoldoende is kan deze vervorming van het schild zo
groot zijn dat het niet goed mogelijk is de mantel binnen het schild op te bouwen. De
passing dan steeds moeilijker en hierdoor treden al snel te grote voegopeningen in de
mantel op. Dan kunnen de spanningen plaatselijk hoog oplopen waardoor de
segmenten zelf sterk kunnen vervormen. Hierdoor neemt de vervorming van de
gehele tunnelmantel verder toe. Ook het gevaar van lekkages zal dan steeds groter
worden.
Opgemerkt wordt dat enige vervorming van de mantel wel noodzakelijk is, omdat
hierdoor de tegendruk in de grond geactiveerd wordt. Het ovaliseren van het schild
kan ook problemen geven. Om dit op te lossen is het mogelijk om vijzels in te
bouwen, die het schild uiteen duwen en zo ovaliseren tegengaan. Zo kunnen op dit
punt problemen met het inbouwen van de mantel worden vermedenJ32]
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5.4.2. Grondscheiding
De verwerking van het grond-bentonietmengsel is bij vloeistofschilden een niet te
onderschatten probleem. De grond moet zo goed mogelijk gescheiden worden van de
bentonietspoeling, en de bentoniet dient voor hergebruik geschikt gemaakt te
worden. Aangezien de kosten van bentoniet en de stortkosten hoog zijn wordt
getracht het bentoniet zo veel mogelijk, maar wel verantwoord opnieuw te gebruiken.
De scheiding gebeurt voornamelijk in een continuproces met behulp van zeven en
hydrocyclonen. Een deel gaat echter met iedere rondgang door de
scheidingsinstallatie verloren. Ook zal het percentage fijne delen in de spoeling dat
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niet te verwijderen is toenemen. Uiteindelijk zal de spoeling een zo hoog percentage
fijne delen bevatten, dat ze nauwelijks nog grond opneemt en vervangen moet
worden.têl

Om een betere scheiding te verkrijgen kunnen in het scheidingsproces ook
mechanische centrifuges opgenomen worden. Deze zijn in staat om fijnere delen uit
het mengsel te halen dan de hydrocyclonen (zie figuur 35), maar deze zijn zeer duur
in aanschaf en gebruik, hebben een lage capaciteit en werken discontinu. Voor een
optimale werking zal een bufferbassin noodzakelijk zijn om nog niet
gecentrifugeerde spoeling op te slaan. De ruimte hiervoor zal binnen stedelijk gebied
vaak een probleem vormen. Uiteindelijk zal ook bij de inzet van centrifuges het
percentage fijne delen zo hoog oplopen, dat de spoeling niet meer bruikbaar is.

<D Bodensuspension
® Zyklone .300

CD Zyklone .100
® Zenlrifugen

Figuur 35: Korrelverdelingslijnen na verschillende scheldingsprocessenpj

De bentonietspoeling is niet zonder meer te storten en zal allereerst van het grootste
deel van het water moeten worden ontdaan. Hiervoor kan indien voldoende ruimte
aanwezig is een bezinkveld gebruikt worden, in combinatie met uitvlokmiddelen.
Binnen bebouwd gebied is hiervoor zelden de benodigde ruimte aanwezig. Dan moet
de spoeling of afgevoerd worden en elders worden behandeld.üü Het is ook mogelijk
gebruik te maken van zeefbandpersen, waarmee zoveel water kan worden uitgeperst
dat het resterende materiaal droog genoeg is om met vrachtwagens afgevoerd te
worden en het storten geen problemen geeft. Bij dit proces is echter ook een
uitvlokmiddel noodzakelijk.üêl
Een verder probleem is dat de met bentoniet verontreinigde grond niet overal en

altijd opnieuw te gebruiken is. De grond moet dan in een depot worden opgeslagen,
waardoor de kosten van de verwerking verder toenemen. Een alternatief om de grond
in zee te storten moet nog onderzocht worden.
Als tijdens het graafproces chemicaliën aan de grond zijn toegevoegd, of als olie of

vetresten in de grond terecht zijn gekomen, is het niet uit te sluiten dat de grond zelfs
als verontreinigd beschouwd worden en overeenkomstig behandeld moet worden.
Om deze reden wordt in Japan in plaats van bentoniet vaak natuurlijke klei als
hulpstof toegevoegd. Het voordeel hiervan is dat de grond zonder verdere
bewerkingen gestort of hergebruikt kan worden.Pêl Dit verlaagt de kosten voor de
verwerking en vermindert de noodzaak tot scheiding.
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5.4.3. Bouwplaats

Binnen bebouwd gebied is het niet altijd mogelijk een bouwplaats te vinden die aan
alle wensen van de aannemer voldoet, of die de gewenste manier van uitvoeren
mogelijk maakt. Eerder is al gesignaleerd dat binnen bebouwd gebied bijna nooit
genoeg ruimte voor een bezinkveld aanwezig is. Dit kan problemen opleveren bij de
behandeling en verwerking van de bentonietspoeling.

Bij een zeer kleine bouwplaats kan geen of zeer weinig ruimte aanwezig zijn voor
de opslag van de prefab segmenten. Deze moeten dan continu aangevoerd worden,
bijvoorbeeld per vrachtwagen of werkschuit. Dan gaan de buffercapaciteit op de
bouwplaats en de aanvoersnelheid van de segmenten een rol van betekenis spelen in
het bouwprocesJ22] Indien deze aanvoer niet continu mogelijk is, kan dit de inbouw
van segmenten en daarmee het gehele boorproces ernstig vertragen of zelfs tot
stilstand brengen.

Bij de bouw van de start- en eindschacht moet met name in stedelijke gebieden
rekening. gehouden worden met de aanwezigheid van kabels en leidingen. Deze
zullen moeten worden omgeleid. In steden als Cairo moet hierbij rekening gehouden
worden met een groot aantal ongelocaliseerde kabelsJ22] Maar ook in Westeuropese
steden zijn soms kabels aanwezig waarvan de exacte ligging niet bekend, danwel
geheim, is.
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6. MANAGEMENT

6.1. Bedrijfsvoering

Door de omvang, de complexiteit, en de grote risico's die aan het maken van een
boortunnel verbonden zijn, wordt de bedrijfsvoering een essentiële en bepalende
factor in het succes van een project. De kwaliteit en ervaring van het personeel, de
mate waarin zij competent zijn om beslissingen te nemen en uit te voeren, en de
communicatie tussen verschillende belanghebbenden bepalen voor een deel de
voortgang van een project en de succesvolle afhandeling van storingen.üä

Het belang van een goede bedrijfsvoering neemt nog toe als een project niet
uitgevoerd wordt door een enkel bedrijf, maar door een consortium. Dit is vanwege
de omvang, complexiteit en grote fmanciële risico's van een boortunnelproject een
gebruikelijke constructie. Met een dergelijk samenwerkingsverband worden de
investeringen en risico's gespreid. Een nadeel is dat ook de verantwoordelijkheden
gespreid worden over de verschillende deelnemende bedrijven, en dat bij storingen
en vertragingen niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk is of de
verantwoordelijkheid wil nemen. Dit kan leiden tot verdere vertragingen en
langdurige twisten tussen de verschillende bedrijven.

Om dergelijke problemen te ondervangen moeten de taken en
verantwoordelijkheden van de verschillende bedrijven nauwkeurig omschreven
worden, en moet bij alle partners duidelijk een verantwoordelijke persoon zijn, die te
allen tijde aanspreekbaar is. Bij voorkeur bekleedt één enkel bedrijf binnen het
consortium een speciale rol en draagt de primaire verantwoordelijkheid voor de
machineaanschaf en de uitvoering. Op deze manier kunnen communicatieproblemen,
vertragingen bij storingen en daaruit voortvloeiende kostenstijgingen zoveel mogelijk
worden voorkomen.

Het belang van een duidelijk verantwoordelijk persoon beperkt zich overigens niet
tot de uitvoerende partij, maar geldt ook voor de opdrachtgever. In eerste instantie
bestond bij de Kanaaltunnel geen duidelijke opdrachtgever, maar werd de
v.erantwoordelijkheid gedragen door een consortium van banken en aandeelhouders.
Door de lange perioden van overleg die door deze constructie ontstonden ondervond
de uitvoering van de Kanaaltunnel vertragingen, hetgeen een duidelijke invloed heeft
gehad op de uiteindelijke financieringskosten en rentelasten van het project.l83)

Behalve de structurering is ook de qualiteit van het personeel van grote invloed op
de voortgang. Het uitvoerend personeel moet goed opgeleid zijn, technisch
competent en in staat zijn de verantwoordelijkheid voor het productieproces te
dragen. Dit geldt in nog grotere mate voor het management, dat zijn fmanciële
verantwoordelijkheid moet combineren met technische competentie en in staat moet
zijn om snel gedegen beslissingen te nemen.Pl Het vinden van voldoende hoog
opgeleid personeel wordt echter bemoeilijkt door de bijzondere
arbeidsomstandigheden en de verhoogde risico's waaraan het personeel blootstaat.
Voor de meeste grote projecten is dan ook een gestructureerde opleiding voor
personeel vooraf en tijdens de bouw noodzakelijk. Dit geldt in versterkte mate indien
verschillende TBM's gelijktijdig ingezet worden.
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6.2. Contractvormen

Ondermeer de ITA en FIDIC werken aan een serie standaardbepalingen voor
ondergrondse werkenJ37] Standaardcontracten bestemd voor ondergrondse werken
blijken gezien de specifieke omstandigheden bij een boortunnel niet goed te voldoen.
Standaardcontracten voor boortunnelprojecten bestaan op dit moment dan ook niet en
ook zijn nog geen richtlijnen voorhanden.

Een van de punten waarop een boortunnelproject zich onderscheidt is de grote
risicofactor die aan dit soort werken verbonden is. Indien de aannemer dit risico
geheel moet dragen zorgt dat voor een grote risicomarge in de aanneemsom en
relatief hoge prijzen. Deze risicomarge kan verkleind worden door een spreiding van
de risico's en de met storingen samenhangende kosten tussen de aannemer, de
opdrachtgever en eventueel nog andere partijen, zoals de machinebouwer. Dergelijke
bepalingen worden ook nu al in contracten opgenomen, maar bij storingen blijken
deze nog te veel onduidelijkheid over te laten en regelmatig tot langdurige geschillen
aanleiding te .geven. Er zijn dan ook verschillende voorstellen om deze
risicospreiding beter te regelenJ24]

In veel contracten is een bepaling opgenomen dat bij afwijkende en onverwachte
grondcondities de opdrachtgever (een deel van) de risico's draagtJ76] Onduidelijk is
vaak welke grondcondities wel en welke niet verwacht mogen worden. Het voorstel
is dan ook, om een bepaling op te nemen waarin de opdrachtgever zorg dient te
dragen voor een goede voorbereiding van het project. Een uitgebreid grondonderzoek
maakt hier deel van uit, waarin de juiste en complete gegevens over de grond en
rekening houdend met haar invloeden op de machine, en de behandeling van de
grond dienen te staan. Deze onderzoeksresultaten dienen een deel van de
overeenkomst uit te maken.ä'l Bij aantoonbare afwijkingen hiervan draagt de
opdrachtgever de verantwoordelijkheid en daarmee de bijkomende kosten. Ook
kunnen behalve bepalingen over de geëiste prestaties en de bouwtijd, ook bepalingen
betreffende compensaties bij onvoorziene omstandigheden worden opgenomen. Een
andere mogelijkheid is om het gehele grondonderzoek uit te laten voeren door de
aannemer zelf en aan de hand hiervan de uiteindelijke prijs af te spreken. Eventuele
storingen door onverwachte grondcondities komen dan voor rekening van de
aannemer.

Vaak is-In de contracten tussen aannemer en machinebouwer een bepaling
opgenomen, waarin de machinebouwer het gedrag tijdens de bouw garandeert,
bijvoorbeeld in termen van voortgang per tijdseenheid.Deze bepaling legt een groot
risico bij de machinefabricant, terwijl deze geen invloed heeft op de grondcondities
en de qualiteit van het grondonderzoek. De vraag is of een dergelijke eis wel
gerechtvaardigd is en bij een geschil door een rechtsprekende instantie erkend zal
worden. Ook hier wordt langs eenduidige weg naar een betere spreiding van de
risico's gestreefd en gezocht naar betere manieren om tot een goed functionerende
machine te komen. In een aantal voorstellen wordt de machinebouwer aan de hand
van een aantal duidelijk controleerbare, werktuigbouwkundige, eisen
verantwoordelijk gesteld voor het functioneren van de machine. Deze worden deels
door de aannemer en deels door de opdrachtgever opgelegdJ82]
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Een groot deel van de initiële storingen en kinderziektes van een machine blijkt
overigens te ontstaan door een slechte communicatie tussen de betrokken partijen.
Tijdig overleg tussen aannemer en machinebouwer en het overleggen van alle
beschikbare gegevens, met name die betreffende de grondonderzoeken, beperken het
aantal storingen en daarmee het aantal modificaties aan de machineJ61]

Naast deze mogelijkheden wordt, ook voor de andere aspecten van een boorproject,
gezocht naar mogelijkheden de risico's te verkleinen en te verdelen over de
verschillende betrokken partijen. Doel is om een betere beheersing van de totale
kosten te krijgen. Een dergelijke kostenbeheersing is hard nodig, daar een steeds
groter deel van de te bouwen tunnels met steun van banken en conglomeraten van
financiers gerealiseerd wordt. De private sector is veel sneller en flexibeler dan
overheden in staat om de benodigde financiële middelen te vergaren, maar vraagt wel
een beter inzicht in de risico's en garanties voor de uiteindelijke kostenJ31]

Een contract kan echter nauwelijks bouwtechnische risico's verkleinen of storingen
voorkomen. Wel kan het aanleiding geven tot een betere communicatie tussen de
verschillende partijen, een duidelijker verdeling van de verantwoordelijkheden en een
betere spreiding van de risico's. Dit zal vervolgens bijdragen aan een betere
beheersing van de kosten en derhalve lagere risicomarges.

6.3. Verandering voorwaarden in de bouwfase

In sommige contracten zijn incomplete of open voorwaarden opgenomen,
bijvoorbeeld betreffende de inrichting van de tunnel, welke na aanvang van de bouw
nader uitgewerkt moeten worden. Ook zijn gevallen bekend waarin contractueel
vastgestelde voorwaarden tijdens de bouw veranderd zijn. Dergelijke veranderingen
kunnen aanleiding geven tot aanpassingen in het reeds gerealiseerde deel van de
tunnel, of leiden tot oponthoud bij de uitvoering. Dit geeft in bijna alle gevallen
aanleiding tot kostenstijgingen, die zo goed als zeker verhaald zullen worden op de
opdrachtgever.

Een voorbeeld zijn de eisen die gesteld worden aan de brandveiligheid van de
Kanaaltunnel. In een vergevorderd stadium van de bouw werd namelijk van
overheidswege besloten de eisen aan de brandveiligheid te verzwaren. Dit betrof
veranderingen aan de inrichting van de tunnel en het rollend materieel. De meeste
veranderingen werden opgelegd nadat de contracten met de leveranciers reeds
getekend Waren. Door het gevorderde stadium van de bouwen de lange periode
waarin alle veranderingen werden doorgevoerd, werd hierdoor de oplevering van de
tunnel met bijna een jaar vertraagd. Dit heeft een duidelijke invloed gehad op de
uiteindelijke kosten en rentelasten van dit project.l83]
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7. UITVOERINGSKOSTEN

7.1. Kostenverdeling

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de verdeling van de kosten ten
behoeve van de uitvoering van een tunnelboorproject en de invloed van storingen
daarop. Om een beter inzicht in de kosten te verkrijgen zal allereerst een onderscheid
worden gemaakt in drie categorieën. De eerste categorie vormen de vaste kosten,
welke vrijwel onafhankelijk zijn van de lengte van het te boren tracé of de bouwtijd.
De tweede zijn de lengte-afhankelijke kosten, die evenredig met de lengte van de
tunnel verondersteld worden en de derde categorie wordt gevormd door de
tijdafhankelijke kosten, die evenredig met de bouwtijd zijn. In deze laatste categorie
wordt niet alleen gekeken naar de uitvoeringskosten, maar ook naar de invloed
hiervan op de rentelasten. Aan andere bijkomende kosten, voor bijvoorbeeld het
ontwerp, de grondverwerving en de toezichthouding, zal geen aandacht besteed
worden.
Om een duidelijker beeld te verkrijgen van de verhoudingen van de verschillende
kosten tot elkaar en de invloed van storingen op de totale kosten, zullen enkele
voorbeelden worden gegeven. De meeste van deze voorbeelden zijn ontleend aan een
standaardtunnel, waarvoor de gegevens voor een belangrijk deel afkomstig zijn uit
het KIvI-rapport 'Boren van tunnels'Js9] Deze tunnel heeft de volgende
eigenschappen:

• twee parallelle tunnels van 2500 m. elk
• buitendiameter lOm.
• voor de bouw wordt een enkele machine ingezet, welke éénmaal wordt omgezet
gedurende een periode van 50 dagen

• de mantel wordt opgebouwd uit prefab betonnen ringsegmenten
• de voortgang van de machine is gemiddeld lOm per dag

Bij de berekening van de kosten van deze tunnel is geen rekening gehouden met
eventuele grote storingen. De verdeling van de kosten over de drie kostencategorieën
wordt gegeven in figuur 36. Ter afronding wordt ook nog een staartpost van 20%
gehanteerd.

7.1.1. Vaste kosten
Bij een gemiddeld project maken de vaste kosten ruwweg 20% van de totale kosten
uit. Bij kleine projecten neemt dit aandeel toe, bij grotere projecten af. Het grootste
deel, ongeveer driekwart, van de vaste kosten komt voor rekening van de TBM. De
overige kosten worden gevormd door de aanschaf van de scheidingsinstallaties, de
mallen voor de prefab tunnelmantelsegmenten en de inrichting van de bouwplaats en
het maken van de energieaansluitingen.
Besparingen op de vaste kosten worden meestal gezocht in de uitrusting van de
TBM. Aan het nuttige effect hiervan moet echter worden getwijfeld, zie hiervoor
pagina 56. De op deze manier direct te bereiken besparingen zijn gering en de kans
op storingen tijdens de bouw wordt veelal vergroot. De kans dat dergelijke storingen
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tot vertragingen leiden en dat daarmee de kosten van het project, ondanks de
aanvankelijke besparingen, uiteindelijk verhoogd worden, neemt daarmee sterk toe.
De gewenste (kleine) besparing door inzet van een goedkopere TBM kan een
tegengesteld effect hebben en uiteindelijk tot een verhoging van de totale kosten
leiden. ;~,-'r':';·

Per km. tunnel 52.15

Figuur 36: Kostenverdeling van de standaardtunnel

7.1.2. Lengteafhankelijke kosten
De lengteafhankelijke kosten vormen met ongeveer 65% het grootste deel van de
totale kosten. De kosten voor een prefab betonnen mantel bedragen ongeveer 40%
van de totale kosten van het project en vormen ongeveer driekwart van de
lengteafhankelijke kosten. Tot deze groep behoren verder kosten voor de bouwplaats,
het onderhoud van de machines, de afvoer en storting van de ontgegraven grond, het
gebruik van grout en bentoniet en een deel van het energieverbruik.DêlOok de kosten
voor de inrichting en ventilatie van de tunnel vallen hieronder.
Door het grote aandeel in de kosten van de mantel, heeft een besparing op deze post
een duidelijke invloed op de totale kosten van een project. Daar staat tegenover dat
een duurdere mantel een even duidelijk verhogend effect op de kosten zal hebben. Zo
zijn de totale kosten voor een tunnel met een diameter van 3 tot 7.5 m., die
uitgevoerd wordt met een dubbele mantel, 15% tot 20% hoger dan voor een tunnel
met enkele mantel, zie figuur 37)81] Voor grotere doorsneden kan dit verschil verder
oplopen tot 30%)28] Wanneer een gietijzeren mantel wordt toegepast vallen de
kosten 20% tot 30% hoger uit dan bij gebruik van een betonnen mantel. En het
verschil wordt nog groter als men bedenkt dat voor de toepassing van een dubbele
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mantel ook een grotere buitendiameter nodig is. Indien de kosten lineair met de
doorsnede worden genomen, betekent een vergroting van de diameter met 0.70 m.
een verhoging van de totale kosten met ongeveer 10%.l69]Hierdoor wordt een tunnel
met dubbele mantel 25% tot 40% duurder. Om de kosten van een tunnel zo laag
mogelijk te houden is het bij de huidige kostenverhouding van wezenlijk belang om
van een enkele prefab betonnen mantel uit te gaan.
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Figuur 37: Indicatie van de kosten van volmechanisch schildbedrijfnaar mantelbouwwijze.
Alle prijzen in IOOODMlm. [81]

Studies als bovenstaande, waarbij de kosten van de tunnel per meter worden
berekend, komen veel voor; voornamelijk om een onderlinge vergelijking te kunnen
maken. Hiervoor worden meestal de totale kosten voor een tunnel met bepaalde
lengte berekend en daarna gedeeld door de lengte. Deze werkwijze is echter niet
eenduidig. Allereerst worden de vaste kosten zo uitgesmeerd over de lengte van de
tunnel, terwijl deze onafhankelijk zijn van deze lengte. Kortere tunnels worden
daardoor relatief te goedkoop en langere te duur. Dit laatste effect wordt bij langere
tunnels nog versterkt daar de kosten per meter gemiddeld lager worden. Onderzoek
geeft aan dat een 3000 m. lange tunnel per meter ongeveer 25% goedkoper is dan een
600 m. lange tunnel.Pêl
Ook andere factoren zijn in dit verband van invloed. Het meenemen van de kosten
van de stations in de kosten per meter tunnel houdt een vertekening van de
werkelijke boorkosten in. Deze kosten, die per strekkende meter station aanzienlijk
hoger zijn, dienen apart bekeken te worden.
De hoeveelheid te ontgraven grond heeft een niet-lineaire invloed op de kosten van
de tunnel. Bij een kleine doorsnede zijn de kosten relatief hoog, voor grotere
doorsneden, globaal vanaf 7 m. diameter, zijn ze vrijwel constant, zie figuur 38J19]
Voor grotere tunnels lijkt een lineair verband tussen diameter en kosten een redelijke
benadering.l69]De kosten per vierkante meter doorsnede blijven dan afnemen met het
toenemen van de diameter. In hoeverre dit verband opgaat is niet duidelijk. Duidelijk
is wel dat geen eenheidsprijs is per kubieke meter grond gehanteerd kan worden. Een
niet-lineair verband bestaat ook tussen de kosten van de inrichting van de tunnel en
de lengte. Het betreft hier onder meer rails, ventilatieinstallatie en blusapparatuurJl9]
De resultaten van een studie naar dit verband zijn gegeven in figuur 39.
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COUTS CONSTATES
TUNNELS et GALERIES

de 1976 à 1990 (valeur 1990)
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Figuur 38: Verband tussen doorsnede en bouwkosten per m2
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Figuur 39: Verband tussen lengte tunnel en kosten inrichting. Prijzen in miljoenen FF. [19]

Bij het gebruik van cijfers betreffende de kosten per meter tunnel dient dus enige
voorzichtigheid in acht genomen te worden. Voor een eerste indruk zijn dergelijke
getallen wel bruikbaar, maar voor een vergelijking van verschillende varianten dient
een uitgebreidere kostenberekening gemaakt te worden.

7.1.3. Tijdafhankelijke kosten
De tijdafhankelijke kosten maken ongeveer 15% van de uitvoeringskosten uit en

bestaan voor het overgrote deel uit de loonkosten. Verder behoort een deel van de
energiekosten ook tot deze categorie. Daar deze kosten evenredig zijn met de
bouwtijd worden zij sterk vergroot bij storingen.
Naast deze tijdafhankelijke uitvoeringskosten, welke voor rekening van de

aannemer komen, spelen voornamelijk voor de opdrachtgever ook nog de in de tijd
toenemende rentelasten een rol. Daar steeds meer tunnelboor-projecten met geleende
kredieten uitgevoerd worden, bepalen deze rentelasten steeds vaker of een project
rendabel wordt of niet. Een recent voorbeeld hiervan is de Kanaaltunnel, waar de
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rentelasten door de vertragingen zover dreigden op te lopen, dat het voor de
opdrachtgevers enige tijd niet duidelijk was of de tunnel ooit rendabel zou worden.
Dergelijke kosten kunnen zo sterk stijgen dat investeerders geen vertrouwen meer in
een project hebben en zich terug trekken. In het verleden heeft dit onder meer het
aanvankelijke debacle met het Panamakanaal veroorzaakt.
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Figuur 40: Groei investeringskosten voor de Kanaaltunnel. Schatting uit 1991.
Prijzen in miljoenen DM. [IS]

Bij de Kanaaltunnel vormen de rentelasten ruwweg een vijfde van de uiteindelijke
kosten, zie figuur 40JlS]Bij het Stèrebelt project werd tijdens de bouwtijd zelfs circa
40% van de in totaal 10miljard aan investeringskosten aan rentelasten besteedJ80]En
de invloed van de rente op de uiteindelijke investeringskosten wordt nog duidelijker
als men bedenkt dat bij de Sterebeeltverbindingengemiddeld van een 4% lagere rente
is uitgegaan dan bij de Kanaaltunnel. Dit verschil is ontstaan doordat de Deense
regering garant stond voor de geleende tegoeden, waardoor tegen een vaste rente van
8% geleend kon worden, terwijl bij de Kanaaltunnel op de vrije markt geleend diende
te worden tegen een rente van gemiddeld 12%J84] Zonder deze Deense
overheidsgarantie zouden de kosten voor de Sterebeeltverbindingen nog hoger zijn
uitgekomen. De rentelasten vormen dus een niet te verwaarlozen factor in de
uiteindelijke investeringskosten.

7.2. Invloed van storingen ofwijzigingen op de kosten

Om een duidelijker inzicht te verkrijgen in de mate waarin storingen of wijzigingen
in het bouwproces invloed kunnen hebben op de uiteindelijke kosten, zullen enkele
ruwe berekeningen gemaakt worden. Zo wordt een globale schatting gemaakt van de
maximaal haalbare besparingen ten opzichte van uitgangssituatie, maar ook van
mogelijke overschrijdingen als gevolg van storingen. Voor deze berekeningen wordt
gebruik gemaakt van de kostenopbouw, zoals gepresenteerd in figuur 36.
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De eerste invloedsfactor betreft de voortgang van de tunnel. Indien de voortgang
van de tunnel gehalveerd wordt tot 5 mldag, zullen vooral de tijdafhankelijke kosten
hoger worden. Als aangenomen wordt dat geen andere kosten gemaakt hoeven te
worden zullen de kosten met 13% stijgen ten opzichte van de normale situatie. Bij
een voortgang van 2.5 m/dag loopt dit al op tot 38%. Dat dit geen extreme terugval is
blijkt uit figuur 41, waar de voortgang van de verschillende tunnels onder de Rhêne
is uitgezet. Hoewel verscheidene malen een voortgang van lOm/dag of hoger
geboekt werd, ligt als gevolg van storingen de gemiddelde voortgang op 5.3 m/dag
en voor de parallelle tunnel zelfs op 2.2 mldag. Kan daarentegen door verbeteringen
de voortgang opgevoerd worden van lOm/dag tot 20 m/dag dan levert dit slechts een
besparing van 6% op.
De directe invloed van vertragingen of versnellingen op de totale bouwkosten is dus
beperkt en voor het merendeel evenredig met de loonkosten, die 14% van de totale
kosten bedragen. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de kosten die
gemaakt moeten worden om eventuele storingen, die de vertragingen veroorzaken, op
te heffen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn sterk afhankelijk van de aard van
de storing. Zij kunnen sterk variëren en in sommige gevallen een grote kostenstijging
tot gevolg hebben.
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Figuur 41: Voortgangsgrafieken Metrotunnel Rhöne Lyon [4]

De tweede invloedsfactor betreft de kostprijs van de mantel. Als een secundaire
mantel toegepast moet worden, waarvan aangenomen wordt dat deze door alle
bijkomende maatregelen, zoals een grotere tunneldiameter, even duur is als de
primaire mantel, zullen de mantelkosten verdubbelen. In het standaardgeval maken
deze kosten 43% van het totaal uit, waardoor de totale kosten met 43% zullen
toenemen. Dit is hoger dan de gevonden cijfers voor een secundaire lining, zie figuur
37~en moet gezien worden als een bovengrens in de kostenstijging. Kan daarentegen
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de mantel zodanig verbeterd worden dat de kosten nog slechts de helft van de huidige
kosten zijn dan levert dit een besparing van 22% op.
Indien de kosten van de tunnelmantel dus verlaagd kunnen worden, levert dit een
duidelijke besparing op. Een dergelijke besparing denkt men vaak te kunnen
realiseren door de toepassing van extru-beton. Maar wanneer binnen een in-situ
mantel een secundaire mantel noodzakelijk is, levert dit geen besparing meer op,
doch een verhoging van de totale kosten met ongeveer 20%. Met de huidige
technologische mogelijkheden verdient het minder aanbeveling kostenbesparingen te
zoeken in het toepassen van een extru-betonmantel.
Verder wordt nog gekeken naar de loonkosten op zich. Zouden deze met 50%
stijgen doordat meer personeel wenselijk is, of doordat hoger opgeleid en daardoor
duurder personeel ingezet moet worden, dan heeft dit een kostenstijging met 7% tot
gevolg. Een verlaging van de loonkosten met 33%, bijvoorbeeld door een
voortgaande automatisering en vermindering van benodigd personeel, levert slechts
een besparing van ongeveer 5% op.
Deze geringe invloed van de lonen op de totale kosten geeft aan dat het nauwelijks
zinvol is om op het aantal of de kwaliteit van het personeel te bezuinigen. Indien te
weinig of technisch niet competent personeel in dienst genomen wordt, zal de directe
besparing klein zijn. De kans op storingen, die kunnen ontstaan door menselijke
fouten, neemt hierdoor echter onevenredig toe, en daarmee de kans op uiteindelijk
hogere totaalkosten. De kosten van enkele extra personeelsleden zijn echter laag, en
als de kans op storingen hierdoor duidelijk afueemt, is het aantrekken van enig extra
personeel een zinvolle investering. Een andere mogelijkheid om storingen te
verminderen en tegelijkertijd te besparen op de loonkosten is het verder
automatiseren van het boorproces. Bovendien kan hierdoor de voortgang worden-
verbeterd, waardoor een cumulatie van besparingen op zal treden.
Om een beter beeld te verkrijgen van de invloed van de verschillende effecten is een
tweetal situaties doorgerekend; te weten een combinatie van alle gunstige effecten en
een combinatie waarbij alle ongunstige effecten zijn meegenomen. Bij een voortgang
van 20 mldag, een half zo dure mantel, 33% lagere loonkosten en een 5% geringere
winst en risicomarge, zouden de totale kosten met ongeveer 33% verminderen. Dit
moet met de huidige technologische mogelijkheden als uitgangspunt, gezien worden
als de maximaal haalbare besparing. Valt de voortgang echter terug tot 2.5 m/dag,
gecombineerd met een twee maal zo dure mantel en 50% hogere loonkosten, dan
worden de totale kosten 107% hoger, wat meer dan een verdubbeling van de kosten
betekent. Een dergelijke combinatie van tegenslagen is-niet ondenkbaar en geeft een
indruk van de fmanciële risico's van een boorproject.
Bij al deze kostenbeschouwingen is geen rekening gehouden met de invloed van
eventuele rentekosten van de aannemer of de opdrachtgever. Bij een voortgang van
lOm/dag en een jaarrente van 10% kunnen de bijkomende financieringskosten, in
geval van volledige voorfinanciering, oplopen tot 16% van de standaard bouwkosten.
Valt de voortgang tijdens de bouw echter terug tot 2.5 mldag, dan lopen in geval van
volledige voorfinanciering, de bijkomende rentekosten op tot 113% van de standaard
bouwkosten. De rentelasten kunnen bij vertragingen dus tot extreme hoogten oplopen
en zijn mede een factor van belang in het wel of niet rendabel worden van een
project.
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De totale kosten voor de verschillende hierboven gepresenteerde scenario's zijn
uitgezet in figuur 42. Nogmaals wordt benadrukt dat de maximale besparingen ten
opzichte van de standaardsituatie beperkt zijn, maar dat in geval van storingen de
kosten meer dan twee maal zo hoog kunnen worden. De risico's bij het boren van een
tunnel zijn vooralsnog hoog en besparingen op de standaardsituatie scheppen in de
meeste gevallen eerder nieuwe risico's dan dat zij een echte verbetering met zich mee
brengen. Inspanningen tot het verbeteren van de boortechniek zouden dan ook meer
gericht moeten zijn op het verkleinen van de risico's en minder op het direct verlagen
van de kosten.
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Standaard Voortgang Lining
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Figuur 42: Vergelijking totaalkosten verschillende gepresenteerde scenario's
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Om snel een overzicht van dit rapport te verkrijgen zijn de belangrijkste conclusies
en aanbevelingen in de hierna volgende tekst samengebracht. Voor een meer
uitgebreide behandeling van de problematiek wordt verwezen naar de desbetreffende
hoofdstukken.

Het ontwerp

In slappe gronden worden tunnels voor het merendeel aangelegd met behulp van
een volmechanische tunnelboormachine (TBM) met een afgesloten graaffront.
Andere methoden om geheel ondergronds te bouwen, zoals de Nieuwe Oosterijkse
Tunnelbouwwijze (New Austrian Tunneling Method, NATM), zijn trager en
bewerkelijker dan volmechanisch boren en de risico's voor het instorten van het
graaffront zijn groter. Bij korte trajecten verdienen ze soms de voorkeur boven boren;
de kosten zijn dan lager en de opstart-fase en bouwtijd zijn korter. Opgemerkt wordt
dat bij gebruik van NATM de grond enige samenhang moet bezitten en geen
grondwaterstroming aanwezig mag zijn. Deze methode is dus niet zonder meer in de
nederlandse omstandigheden toe te passen.

De keuze voor een wijze van uitvoeren, vanaf het maaiveld of ondergronds, wordt
vaak gemaakt op grond van globale studies, waarin voor alle bouwwijzen van
hetzelfde trace wordt uitgegaan. Om tot een gedegen keuze voor een bepaalde
uitvoeringswijze te komen moet echter per alternatief het meest optimale trace
bepaald worden. Bij bouwmethoden vanaf het maaiveld moet ook de hinder voor
verkeer en omgeving, die tijdens de uitvoering optreedt, in de beschouwing
meegenomen worden.

Met de keuze voor een bepaald trace hangt ook de keuze voor een tunneldoorsnede
samen. De drie mogelijke tunneldoorsneden die in aanmerking komen zijn de enkele
(dubbelsporige) tunnel met een grote diameter, twee kleinere enkelsporige tunnels en
de overlappende tunnel, ook wel tweeling- of Double-O-tunnel genoemd. Van deze
vormen is de enkele tunnel met twee sporen iets goedkoper, maar brengt enigzins
grotere risico's met zich mee, daar deze door zijn grotere diameter in het algemeen
meer verschillende soorten grond doorsnijdt dan de kleinere enkelsporige tunnels en
in verband met de grotere diameter dieper aangelegd dient te worden, om opdrijven
of opbarsten van de grond te voorkomen. Een nadeel van de twee enkelsporige
tunnels is dat de bouwtijd in het algemeen langer is dan van een dubbelsporige
tunnel. Een alternatief dat verscheidene voordelige eigenschappen van beide
tunnelvormen in zich verenigt is de overlappende tunnel. Met dit soort tunnel is tot
op heden weinig ervaring opgedaan. L. '1:' C \_ :-::

Een tweede factor waar tijdens het ontwerp rekening mee gehouden moet worden is
de constructie van de tunnelmantel. Uit het oogpunt van kosten dient deze zoveel
mogelijk uitgevoerd te worden met enkelvoudige geprefabriceerde betonnen
rlngsegmenten. Behalve dat dit momenteel de goedkoopste uitvoeringswijze is, kent
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gevoelig voor verklevingen in de werkkamer, veroorzaakt door in de grond
aanwezige kleilagen. Grondbalansschilden gedragen zich beter in kleigronden, maar
zijn erg gevoelig voor de aanwezigheid van grote stenen en een grote aandrang van
water.

Voor beide typen geldt dat ook buiten het ideale gebied te werken is. Met behulp
van een juiste keuze ten aanzien van de uitrusting van de machine, een eventuele
overdimensionering van vermogens en capaciteiten van verschillende onderdelen van
de machine en met toevoegingen aan de grond in de werkkamer, is het inzetbereik
van een machine te vergroten. Dit gaat echter gepaard met hogere kosten en kan extra
risico's tijdens de uitvoering met zich meebrengen. De keuze voor een bepaald type
machine en zijn detaillering is zeker bij wisselende grondcondities de belangrijkste
factor in het succes van een project.

Speciale aandacht is vooral nodig voor situaties waar de boormachine gelijktijdig in
verschillende grondlagen, waarvan de eigenschappen sterk verschillen, komt te
werken. Deze verschillende grondsoorten zullen hun eigen eisen aan de TBM stellen
en deze moet zo gekozen worden dat deze in staat is in beide lagen, alsook in het
overgangsgebied van deze lagen, te werken zonder dat storingen optreden die de
machine regelmatig stilleggen. Behalve de mogelijkheid een machine te kiezen die in
beide grondsoorten redelijk functioneert, bestaat ook de mogelijkheid een machine te
kiezen die in één van de lagen goed functioneert en deze machine bij de overgang
naar een andere laag ondergronds om te bouwen tot een ander type. Dan dient echter
rekening gehouden te worden met lange ombouwtijden en vaak een slecht
functioneren in het overgangsgebied.

Andere problemen spelen niet zozeer af tijdens het boren van de tunnel, maar
tijdens onderhoud aan de machine of tijdens het oplossen van storingen. Indien de
grond sterk doorlatend is of als grote hoeveelheden grondwater snel kunnen
toestromen naar de werkkamer, kan de stabiliteit van het graaffront in gevaar komen.
Dit is in het bijzonder het geval indien de werkkamer onder luchtdruk. wordt gezet
om personeel toegang tot de werkkamer te verschaffen. Als in dergelijke situaties
geen extra maatregelen worden genomen, is de veiligheid van het personeel
onvoldoende verzekerd.

Machinestoringen

Door het seriële karakter van het boorproces en de opbouw van de machine kunnen
storingen in kleine onderdelen toch de gehele machine stilleggen en langdurige
vertragingen veroorzaken. Deze koppeling van de processtappen leidt er ook toe dat
beter gezocht kan worden naar manieren om de betrouwbaarheid van bestaande
technologieën te verbeteren dan nieuwe, snellere, maar storingsgevoeliger,
technieken te introduceren. Daarnaast moet gezocht worden naar manieren om de
machine beter te beheren en storingen en slijtage tijdig op te merken.

Automatiseren biedt de mogelijkheid om een groot aantal onderdelen van het
boorproces constant te bewaken en op basis hiervan tijdig maatregelen te kunnen
nemen. Behalve deze beheertaak kan een computer ook de besturing van de machine
zelf overnemen. Hierdoor is een groter aantal vrijheidsgraden mogelijk, terwijl de
beheersing van het graafproces vaak beter wordt dan bij handmatige besturing het
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geval was. Hierdoor neemt de precisie waarmee de tunnel opgebouwd wordt toe en
daarmee het aantal storingen af. Wel is voor de bediening en onderhoud van de
computers hoog opgeleid en gespecialiseerd personeel noodzakelijk.

Uitvoering

De meeste storingen zullen zich pas tijdens de uitvoering voordoen. De eerste fase
van de uitvoering, de zogenaamde leerfase, kenmerkt zich in het bijzonder door het
openbaren van tekortkomingen aan de machine en de onervarenheid van het
personeel. Hierdoor is de kans op storingen in deze periode groter en de voortgang
lager. De leerfase kan bij onervaren personeel ongeveer een jaar in beslag nemen, bij
reeds ervaren personeel is dit veel korter. Om problemen tijdens de leerfase te
beperken verdient het aanbeveling het eerste deel van de tunnel te graven op een
plaats waar de risico's voor de omgeving laag zijn en tevens ervaren personeel in te
zetten, clanwelhet personeel vooraf een uitgebreide opleiding te geven.

Tijdens verdere fasen van de uitvoering zal vooral slijtage aan de machine een
belangrijke rol gaan spelen. Onderhoud aan machineonderdelen en het vervangen
hiervan moet zoveel mogelijk plaats vinden vanaf de achterzijde van het graafwiel of
van binnen uit het schild. Dit geldt in het bijzonder voor de graafbeitels, welke
regelmatig vervangen moeten worden. Daar waar slijtage de gehele machine,
eventueel voorgoed, stil kan leggen moeten onderdelen zo uitgevoerd worden dat
tijdens de levensduur van de machine geen storende slijtage optreedt. De pakkingen
van het hoofdlager van de TBM zijn hiervan een duidelijk voorbeeld.

ti,"

Een andere storing waar tijdens de uitvoering rekening mee gehouden moet worden
is de mate van het zetten van de grond. Een hogere voortgang zal in het algemeen
ook grotere zettingen met zich mee brengen. Voor een bijna zettingsvrije voortgang
is een zeer lage snelheid noodzakelijk. Hier dient een afweging plaats te vinden
tussen de hogere kosten van een trage uitvoering enerzijds en de schade die objecten
aan het oppervlak kunnen oplopen anderzijds. Met behulp van computerbesturing is
overigens een betere zettingsbeheersing mogelijk dan met handmatige bediening
haalbaar is.

Bij vloeistofschilden zijn de condities in de werkkamer beter te beheersen dan bij
grondbalansschilden. Hierdoor zijn bij een beheerste uitvoering de zettingen bij het
eerste type in de orde van enkele millimeters en bij het tweede in de orde van
centimeters. Een nadeel is wel dat bij vloeistofschilden in verband met de
bentoniettoevoegingen een uitgebreide en dure grondscheidingsinstallatie
noodzakelijk is.

j'

Management

Door de complexiteit van het boorproces zijn de qualiteit van bedrijfsvoering en het
personeel bepalende factoren in het succes van het project. Dit geldt in nog sterkere
mate wanneer het project uitgevoerd wordt door een consortium van bedrijven. Om
communicatieproblemen in geval van storingen te voorkomen, verdient het
aanbeveling één enkel bedrijf binnen het consortium voor het boorproces
verantwoordelijk te stellen.
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Ook tussen opdrachtgever en aannemer dienen de verantwoordelijkheden duidelijk
vastgelegd te worden. Speciaal wanneer de grondcondities afwijken van hetgeen in
het grondonderzoek is opgenomen kunnen, uitgebreide twisten tussen beide partijen
ontstaan. Dit geldt ook indien delen van het contract na aanvang van de bouw nader
ingevuld of gewijzigd worden. Dit leidt in de meeste gevallen tot onduidelijke
situaties, vertragingen en kostenverhogingen.
Contracten voor andere soorten ondergrondse werken blijken door het karakter van
het boorproces slecht te voldoen als voorbeeld voor tunnelboorprojecten. Daarom
wordt momenteel door verschillende instanties gewerkt aan een standaardcontract
voor dit soort werken. Hierbij moet speciaal aandacht besteed worden aan
mogelijkheden de risico's en bijbehorende risicomarges in de aanneemsom te
verkleinen en daarmee uiteindelijk de totale kosten van een boorproject te verlagen.

Kosten
Besparingen worden momenteel voornamelijk gezocht in de vaste kosten, zoals de
aanschaf van een TBM en andere apparatuur. Aan het effect hiervan moet getwijfeld
worden; deze kosten maken slechts 20% van de totale kosten uit, en de mogelijke
besparingen zullen over het algemeen gering zijn. Dergelijke besparingen zorgen er
echter vaak voor dat de kans op storingen toeneemt, met als gevolg dat de gewenste
besparing niet wordt bereikt, maar zelfs tot een verhoging van de kosten kan leiden.
Een veel groter deel van de kosten van een project, 65%, wordt gevormd door de
lengteafhankelijke kosten. Hiertoe behoren kosten voor de bouwplaats, onderhoud en
grondafvoer, maar meer dan de helft van deze kosten komt voor rekening van de
tunnelmantel. Besparingen op de tunnelmantel zullen dan ook een duidelijk effect op
de uiteindelijke totale kosten hebben. Het omgekeerde geldt echter ook. Indien de-
primaire mantel niet voldoet en een secundaire mantel nodig is, kunnen de totale
kosten met 30% tot 40% toenemen. Een dergelijke aanpassing dient vermeden te
worden.
De overige kosten zijn vooral afhankelijk van de bouwtijd en vormen tezamen 15%
van het totaal. Het overgrote deel hiervan zijn de loonkosten. De mogelijkheden om
hierop te besparen zijn klein, maar bij vertragingen zijn deze kosten voor een groot
deel verantwoordelijk voor de kostenstijgingen. In het geval dat een project met
geleende tegoeden uitgevoerd wordt, moeten ook rentelasten in beschouwing
genomen worden.
Het totaal van de vaste, lengte- en tijd-afhankelijke kosten wordt overigens nog
vermeerderd met 20% voor algemene kosten, winst en risico aan de zijde van de
aannemer en daarnaast nog met kosten voor ontwerp, grondverwerving en
toezichthouding aan de zijde van de opdrachtgever.

r

Om een beeld te krijgen hoe groot de mogelijke besparingen, maar ook hoe groot
financiële risico's zijn, is een aantal eenvoudige gevallen nader bekeken. Hieruit
blijkt dat ten opzichte van de huidige situatie bij een combinatie van optimale
besparingen op alle punten van het boorproces een besparing gehaald kan worden
van 33%. Dit moet met de huidige technologische mogelijkheden gezien worden als
de maximaal haalbare besparing.
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Bij een combinatie van storingen en vertragingen op alle punten van het boorproces
kunnen de kosten evenwel meer dan verdubbelen. Een dergelijke tegenvaller is niet
ondenkbaar en geeft een indruk van de risico's van een boorproject.

Duidelijk is dat de risico's bij het boren van een tunnel vooralsnog aanzienlijk zijn
en aanvankelijke besparingen in de huidige situatie in de meeste gevallen eerder
nieuwe risico's scheppen dan dat zij verbeteringen brengen. Inspanningen gericht op
het verbeteren van de boortechniek zouden in de eerste plaats dan ook gericht moeten
zijn op het verkleinen van de risico's en in de tweede plaats pas op het verlagen van
de directe kosten of verhogen van de productie.

l ..
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Kennis en ervaring op het gebied van ondergronds bouwen in zachte grond is belangrijk als Nederland
de actual.iteit wil volgen en de (inter-)nationa1e positie van de Nederlandse ontwerpers en bouwers wil
handhaven.
Door een breed forum van partijen uit bedrijfsleven, overheid en kemrisinstituten is :in 1994 het
hnpulsprog:ranl'ma Kemrisinfmst:ructuur Ondergronds Bouwen opgesteld.

Het doel van dit Impulsprogran:nna is te komen tot een dnurzmne versterking van de kenms-
in:frastructu.ur,i)e kem l'3:ndeze kentrisinfrastructuur vos het Centrum Ondergronds Bouwen
(COB), dat onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van ondergronds bouwen initieert en
coördineert. COS maakt gebruik van de welkwijze en i:nfrastrucmur van het Civieltechnisch Centrum
Uitvoering Re$~ch en Regelgeving (CDR) te Gouda. De activiteiten van het COB worden uitgevoerd
~~ ~~~er CUR/COB. Een leerstoel"Ondergronds Bouwen" aan de TU Delft is nauw gelieerd

In eUR/COB participeert een breed scala aan bedrijven, branche"'Ofgauisatics,
wetenscbappelijke instituten en overheden.
Via een bijdnlievan de Interdepartementale Cmnm.issie voor het Economisch Stroctuurbeleid (leES)
in het ~gramma st:inmleert de overheid de totstandkoming van deze kennisinfras.tmctuur.

Het onderzoek: en ontwikkelingswerk van CUR/COB worden verricht in het kader van een omvattend
uitvoeringsprogramma.
Dit uitvoeringsprogramma. kent in eerste instantie vier thema's, te weten "Boren in zachte grondlI,
"Verkennen, voorspellen en monitoren", "Economischetnnnelbouw" en "Construeren, beheren en
onderhouden ".
De thema's: worden ingevuld met uit te ,,"Oeren onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Een belangrijk project binnen het eerste thema is het "Praktijkonderroek Boortwmels" (CUR/COB-
uitvoeringscommissie K 100). De kern van dit project bestaat uit een intensieve monitoring van de
twee Praktijkprojecten Boortu:nnels, de Tweede He:inenoordtunnel en de Botlekspoortu:nnel Door
middel van de= monitoring worden bestaand instrumentarium voor verkenning van de ondergrond en
voorspellingsmodellen voor het gedrag van constructie en grond getoetst.

Voorliggend werkdocument "Eerste Orde Evaluatie Kloo - BT -A Boorfrontstabiliteit" is onder
verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand gekomen en moet gezien worden als
uitvoeringsonderdeel van het predictieplan.
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SAMENVATTING

Dit

B",04: bepaling
B..()8:

B-B:

van het hoorfront

hoorfront

e'W)~Wlltieis dat. deze onderzoeksdoelen gekoppeld zijn, De TBM
van invloed op de stabiliteit. Bijeen stilstaande TBM

de

het boren, bemvloedt de minimaal toelaatbare
wordt voor de bij deze evaluatie

en
worden, Op dit moment is er met name nog onzekerheid over hoe>wanneer de

de boogwerlrlng van de grondlagen boven
worden en het verloop vanher bezwijkfront
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drilling face
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by the Wntonlte sbmy. According
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over en inzicht te krijgen
is besloten het praktijkproject

evaluatie

· boortoohnologie (BT)
- geotechniek (GT)
· tmmelconstructie (TC)
· p~enkostprijs.

van de 2'"orde en
gerapporteerd,

Het

5



eOB:
GD: eO-384780119

definitief september

door middel van een evaluatie a:m:wo()rdk;rijgenQP de onderzoeksvragen en -doelen in het
fustmlnentátie- en Meetphm [13];
door middel van een evaluatie beoQrdelenvanmooellen voor ontwerp- en wetenschapsdoel-
einden.

'Boortechnologie' zijn de onderzoeksvragen en-doelen verdeeld intwee
bijiJel,aorende onderz0eks<içelen, t.w.:

Voorde

ontgravingsproces9P de reactiekrachten van op het

van.d.:e•.·..in.v.•.10edvan.•••......•.de slurry..•dt"uk..•........QP.9.e.sta..•..b...iljt .:e.It...·..•....van het boorfront
.. . ."" .. "" .", . ' ,' .. ,,'," '",",','

grondmassü;:fenbo()rvloeÎ§tofiJij.~d TaM
en tangentiele wrijving langs de omtrek van de TBM

van de beinvloeding van het grondwater bij het boorfront

Bepaling van de effectivitett van het boorproces:
Bij dit onderzoeksdoel speelt een aantal facetten een rol, waaronder voortgangssnellieid TBM, rotatie-
snelheid graafwiel, mengselvorming in de mengkamer en effectiviteit pompen en leidingen. Hiertoe
zijn de volgende onderzoeksvragenl-doelengefomruleerd [13]:

B-02 van het ontgravingsproces op de grootte en vervormingsgraad van de productie-

transportB-03
B-05
B-06

Ei1èctivit:eitvan pompen
van snijelementen

aan de

op de metiagea en bell~k.eJlting~;:n
postdjctie worden

Tijdens de predicties is een berekening gemaakt voor de te verwachten minimale boorfrentdruk en een
bereke:nmgvoor de te verwachten wateroversparming. Deze

onderzoek dat ·daama.is
en de Technische Universiteit

wateroverspanning ook een invloed heeft op de stabiliteit van van de
boorfrontstabiliteit dient rekening worden gehouden met het optreden van wateroverspanningen in

6
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analytische berekeningen van de minimale steundmk meteen rekenmodel zoals opgesteld door
Jancseçz [5}. Aangezien het hier ging om predietiesën l1ietOrtIöï'ltWerpberekeniligënis de
spann~ooUCtie.ten.gevolge·.van ••silQ'Wetking in deze·bereketriDgen••wel·rn~gtnomen.· Hoewel

.·ditdoor:J~cscÇZYoor omwerp-\>eteketrlng! niet wordt geadviseerd;
een··~en.tele·.predictie·.voor ..zowel••~e •.als.·ma.xil:nale·.steundruk.•vool: meetveld ..NQOrdin
deg~ëheoo:l:1tJ:.ifUge·vanGeoDeltl[61;
n~eberekenhlgenvanzowelminimälealsmaxin:lalestmndnlk mJ)/v; hetEBM.opfogramma
PLAXIS, waarbij gebtuik··~·is.·.van.een·2D,,;model.·(zie·l15]).

~t~~hettwJerwnCURI(;OB.OQmmissieL52()eenhack-amûysisuitgevoerdnaar de
res~.v~ ••de·gello~ ••c~eptQeVen..Deze.berekeningçn·.zijn·uitgVoetd ..rn.b.v ..·het·EEM-
pr~.DlANA,·.vváätbij··gebmk·g~is.van •.een3D-model.(zie .[10]) ••Bij·.deze·berekeningen
iSlevens-desitl.:latievanpassiefbezwijkenvanhet fmtltbek.ekea Intabel2dwordettderesW.taten van
de verschillende betekeningen samengevat:

9
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de goede overe~~defSXPerimentele predictie en.het Jaaescecz
Bijeen latere centrifugeproefis dit bevestigd, het door Jaacseez ontwikkelde model is

alS~p~~rqver~ge:o.inb.et~sief aanwezig zijn. PLAXIS
te grote waarde voor debezwijkdruk Dit is te verwachten aangezien de toen gebruikte

versie is en hienneegeen 3-dimen.siona1e effecten in rekeninggebracl1t
DIANA levert een.wattela,gewaardèvOQrdeiIl1ÎJ.1i1tla1e1)QQrfr~.Dit isoçk in

VQQr(1estah.itYM-het bo()rf{ont8ev{):o.d~.l)eoo~hi~ iSP}ldit

voor

er in zatld •voor het
bo()r:fi;on1t~;nwateroverspannmgaanwezig zijn,verQOtzaaktdoor:mst:roming_b09rvloeistof tussen
d(~p()riêfl.][ri••~ien(lettld rapport word gemeld dat deze watetoverspan:nitlgyaninvlO«i k:an. zijn op de

boorfront,:m.aardît wordtUiêt;nadergekwantifiçeërd.

liet wate~gsvedoopvolgen.sdepredi~wordt weërgegeveninûguur2, len 2,2,FïgqQr.2.1
geeft.·het~entiddelde·.verloop.op.grotere.afstand.voor··he;t·.hQ()ffront, •.figuur ••2,2.·toont.het ••gemiddelde
verloop·.~·.de ••volgens ..•de.predictie.tê .v~hten ••~t:lS •••~ ••voor ••hçt.boorfrottt •.·I>eze••predictie
is··slecl1ts·geldig.wanneer.er geboordwm-dt·in·za:nd, .Et.:ïs·geen.prediQti(}·voorde.·waleroverspanning
voor het boorfront wanneer in klei wordt geboord.

In het

Het is

of

ter plaatse van
van enkelekPa ·8

waarden gegeven en maximale steundruk, waarhij
t.g.v. het snijdenintekelling gebracht is. Te zien is dat de

de

IS

10
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Dit komt
omdat er iJ.iet afieen Stroming en is van de maarerookëen verstopping
optreedt van de poriekanalen door de bentonietdeettj6s.Deze verstopping is alleen empirisch te
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bepalen en daarom in dit
bepaald met behulp van proeven.

verloop,
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zijn
dat het geval zou

zou de piekfrequentie hogermooten te verklaren uit het
op verschillende afstimdenvan de as van de TBM zitten en dus één snijtand

deWSM komt dan de andere en daarom een ovemeersende invloed heeft op de
van het signaal
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meti~5en in zand geldt dus dat tijdens het boren tot ver voor het boornoot wateroverspannin-
wor,detL Dit boorfront.Beschouw de

met de rechthoek daarboven, Figuur 4.1.
de door Jancsecz ontwikkelde rekem::netlilodlev\lordt aangenomen dat de boorfrontdrok direct aan het
boorfront wordt overgebracht op de l~on:eis.Op de een horizontaal gerichte kracht F
uitgeoefend, ook Figuur4.1.Wanneerer echtervoor eenwateroverspatmingwordt
gemeten, zoals ook in Figuur 4.1 is aangegeven, zal de netto kracht op de wig bepaald worden uit het
verschil tussen de druk aan het boomont en de waterspanning aan de andere kant van de Alleen
dit drnkverschillevert een bijdrage aan de korrelspanning. Anderzijds zal de wateroverspamri~ een

17
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opwaartse kracht opleveren op het b1o}{b9y~4ewig>waardoor de belasting van het blok op de
kleiner wordt.

Uit bc"Vi~nstaandeblîjkt,euhet bl6k d~arboven anders wordt
wanneer erwateroverspanningen voor het boorfront zijn. Om te zien hoe dit uitwerkt op de benodigde

4.2

(zie

eel1lvoll!digrekemnodelontwikl<eld om de invloed van de wateroverspamring op
scbiMten. Dit model is geschreven als een spreadsheet· en gaat uit van een

homogeen.materîaaJ. worden in eerste instantie de door Jancsecz
opgesteld voor de verschillende vIa.kken van hetbezwijklichaam

de ingebouwde 'solver' wordt bepaald bij welke: hoek de
van dit gedeelte van bet programma.zijll

Hl 1999 GeoDelft
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De
erboven
hierdoor
de

aan de bovenkant van de driehoek
het verschil in stijghoogte over het blok.

minimale van de steundruk wat
groot, maar blijkt: in de praktijk mee te

boogwerking heeft wel een significante

van

In het progrmm:na wordt de wig verdeeld in 100 partjes en
totale evenwicht van de wig berekend. Hierdoor kan dus
grondsoort~l1. Hierin is het programma dus duidelijk
ontwikkeld~model, dat uitgaatwn gemiddelden.Voor elk
horizontäalVeronderstehl Hetd:ru.k:verschiltussen de voor
door de formule waarmee het potentiaalverloop .in een

x

de aisiand tot het boomont
destijgb.Oogte bijhetboorftont
d~stij~oogteopafstandx
de leldengte, de lengte waarover d.edmKiridè d.oorläten.d.elaág a.fiieemt.

[m]
[m]
[m]
[m]

de doodate1îdheidvan deondoodat~ndeb?venste laag(k'),de
waarin wordt geboord (k) en de dikte van deze beide lagen,:resp ..do en do,

deverticalebe~\)q)aal(1
dewateroversp~ó~2ie V~-g~!ljlij.t'n

modellen GeoJ)eJft I B1'oere
Om de resultaten van beide modellen te vergelijken en daaruit conclusies te kwmen trekken over de
invloed van waterspanningen op de stabiliteit van het boorfront is een voorbeeldsituatie met beide
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vlies

de

kPa.

'wanneer boogwerking in rekening wordt gebracht.
met wareroverspanning, boogwerking en veiligheid één (175 kPa).

21
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bOOgvverlO:ngisdemethodevanGeoDelft (~deboogwerkingberekend
gebruikt Het resultaat van deze methode is,

4.3e .2Nu_meke berekeningen
In het kader van het BTL onderzoek zijn 2.-dimensionalebetekeningennitgevoerd met PLAXlS [2].
In een eerste berekening werd de boorfrontdrok als
tweede berekening werd de boorfrontdrok.
stromings~sterkteberekening uitgevoerd. Omdat
boorfrootliat afuemen, was voor het boorfront een
aa:ngebr~h:t.Ben geheel optimale simulatie bleek niet
grond vOQtlletboorfront strekt zich slechts uit over
brengen~teenbeperkt aantaIelementeR. is
lageredoQt1a.tendhe:id,De gekozen afname van de
d~(l~~ande4°or~D,dh~jd idic:te1lg~olge y~itetjll.(fun.gel\vanbentoniet texe~a.c~is. De
bereketl~~rzijll ~eyoerd v()Qr~Iltun11etvanlOtn~geb()()~djn. ~dn1et een.drkk~diameter
Y~YdjTl~VatlJ,2.Dflzeble~k ..d,us.aehte~ll()gerdlUl indeandere1JerekeIlingenendec~ge
proefYV~9,8isgc:b~.'Uitdeberekenitlg~bleek.qatdetni~elx>orfro~. in4etyveede
~l;}ke~:I1g(lan~~lllij~lloger yvas~jndeeerste: 225 tegen 183~,a.

Tabel 4.2 .. R.espltaten.llereketliugetLllerekendemmlmale boorfrontdfUk
verschillende··rekêttnlethodeu

bij~·iaande stabi~it.

22 GooDelft
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0.8

0.7

0.6
Ê___ 0.5
-Er

0.4

0.3

0.2

4.5
wordt geboord

te bepalen vol.geliS· ontwikkelde rekemnethode. Aangezien.het
hier gaat om postdicties en niet om de bovettl.iggende
grond in alle gevallen in rekening worden gebracht. Ook al. adviseert Jancseea dit niet te doen in

23
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ontw~êt~ire!ljn~f)nl>ijeengeringede~Qiatnçter~verhoudjng;.~ de~~detelam11en
gebmike~.~()Qr·.de.vefschiUend~.gro~en.·bPvenhetboofftoot·.~· ••eI"·.9~1Wk9~.WQ~yan
het.in.de ••=1'.de.~s$ie ..L52Q•.van.h~.COBontwikkelde .•sp~~.~ •.de.bovenbe~·.9P de
prisma.4J3c;PBFmfiguur ••4;1 ..te•.b~31~ Pit.spleadsbe~.isbijna·ge~ ..vemelij~~.~~.·.d~ .•d()or
OeoDeiftQIJ,twikkeldespreadsbeetw~edepl'edi~~j:nuitgev~d[$],
Plaxis levettte hoge waarden voor de mini.l:naai benodigde verscbiidmk. 3-D Plaxis is niet gebruikt,
dus kan geijl uitspraak worden gedaan over de mogelijkheden van dit model.

De· stabiliteit met ·wateroverspanning wordt dan echter berekend:met de door GeoDelftvoorgestelde
uitbreiding om de waterspanning in rekening te brengen. In die gebieden waar hoofdzakelijk door klei
wordt gebOol'd,wordt de oode rekenmethode gehandhaafd en wordt met de door L5200ntwikkelde
spreadsh.eet gerekend.

Omde~~evQOr7$1dte~uitv~~ren,isverond~~lddatdewater~vool' het
boorfrOJit111derdaadbesehteven kanlNürden met de in de prediotie BOID [51aangegeven
rekenm.e, ...~ij.·.dan.·de ..werkelijk ••g~etell.boom~·.als ...mvoorpar~.wQl'<tt •.gebnûkt.
Hiervoor ••Ûlreçdseenp~uitgevoord; •.Hetr~ti~weergeven·mfiguur4.4.waamitblij1ct dat
de besch#j~vandewateïspanningvoorhetbooJitönttijdenshetbol'ellvold9ende~llwk~g is.
Tijd,elïS·~.p1Mts$l.van.de.ringen is.de··wateJ;spàWling.1ag"f .(do()r·.de.~b:~is~ring);·.·Pe ...s~bi1iteit
tijdens het boren is echter maatgevend.

De resultaten van de postdicties zullen besproken wordeninhoof~6vandit

WSM
llIll

afstand(m)
Figu.ur4.4 Vergelijking tussen meting en postdictie;

24
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Reeds bij de beoohrijving van de rekenmodellen is aangegeven dat de berekening van de m.aximaal

toelaatbare boorfront druk sterk afb.angt van het aangenomen bezwijkmechanisme. Wanneer een naar
boven gerichte grondwaterstroming opdrukken kan veroorzaken, is de maximaal toelaatbare
boo:rftontdrak laag: ongeveer gelijk aan de verticale totaalsparming. Wanneer de passieve grondruk
overwonnen moet worden, is de ma.ximaal toelaatbare boorfrontdruk heel erg hoog.

Uit de litetatuur blijkt dat er een aamal rekenmethoden
cilindervormige nrimte berekenen, bijvoorbeeld:

die m.roriroale druk in een bol~ of

het al eerder genoemde mechanisme waarbij opdmk:ken door grondwaterstroming wordt
beschouwd. Dit geeft een absolute ondergrens voor de maximale boorfrontdruk. Deze methode
geen rekening met: de radiale spreiding die zal optreden en zal daarom alleen realistische
uitkomsten geven bij een tunnel met een relatief kleine dekking. Bij een goede afjlleistering is het
onwaarschijnlijk dat dit mechanisme optreedt, Zoals gebleken is uit de gemeten
wateroverspanningen voor het boorftoRt, treedt een dergelijke goede afpleistering niet op tijdens
het boren, maar alleen bij het plaatsen van de ringen.
bezwijken doordat de bovenliggende grondlagen worden opgedrukt zonder grondwaterstrom:ilm.
Hiervoor zijn verschillende berekeningsmethoden in de literatuur beschreven (12]. De berekende
bezwijkdruk hangt af van de verhouding tussen het oppervlak dat wordt opgelicht en de diepte, de
aangenomen vorm. van bezwijken, het type grond (cohesief of niet cohesief) en de mechanische
eigensdlappen daarvan. Voor een tunnel met een dekking/diameter verhouding van 1 leidt de
meest pessimistische benadering (de benadering die leidt tot de kleinste waarde van de :maximaal
toelaatbare boorfrontdruk) tot maximaal toelaatbare boorfrontdrnk die gelijk is aan de
waterspanning plus 2 maal de korrelspanning.
berekening van het moment wanneer plastische vervorming optreedt bij een cilindervormige
expansie, zonder dat bezwijken naar het oppervlak hoeft op te treden. Dit blijkt het geval te zijn bij
een druk die ook ongeveer de waterspanning plus twee maal de kotrelspanning is. Gebruik
makend van deze methode wordt echter een eneIvormige plastische zone gevonden rondom het
boomont. Er is dan theoretisch nog geen reden waarom het front echt passief zou
cilinder~ Dit leidt tot drukken die gelijk zijn aan
plus 6 tot (afuankelijk van wrijvingshoek en B-modulus);
puur passiefbezwijken, de centrifuge en doorgerekend door Leca en Dormieux

Dit leidt tot zeer hoge waarden voor de toelaatbare druk.

Conduder~d .Kan.worden opgemerkt dat er aantal. rekenmodellen is echter geen van alle
het problOOmcompleet beschrijven en onderling zeer 'Verschillende resultaten geven.
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De van de maximale boorfro~it;~1:lt2ich ook niet erg voor een numerieke aanpak. Het
is dat er een scheur ontstaat en .àit laat zich in Eindige Elementen berekeningen slecht

In het volgende hoofdstuk (Paragmaf 6.2) zal de gemeten druk worden vergeleken met de berekende
drukken;
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rss
192
212
291

264
233
161

AL
De positie van de verschillendeg(ond1agenisuitdeze~~n()pg~rneten.

die zijn gebruikt bij de verschillende berekeningen zijn overgenomen uit het
[14].

als de postdicties zijn uitgevoerdJ;netbehW,p~hetbmn~llCl.JRJCOa"'Coll11lli:$sie
waarbij uitgegaan wordt van de modellen van Jancsecz en Prater.

verschill.eJ!lde lagen kunnen worden aangebracht, rekent de ~readsheet of met granlil.aU'
gebruikt dan de methode Jaaesecz, of met cchesief materiaal en gebruikt dan de methode
bij veel pr(~lematis(:homdat in de doersaede bij die ring zowel gr13w:uJlair

materi.aaI voorkens; Daarom voor alle situaties 2 berekeningen ge~ één met de
en met de methode Prater. Als de berekening voor materJiaal. de laagste

voor de boorfrontdrnk kan deze waarde worden aangehouden voor de minimaal
de methode conservatief is. Wanneer de methode

~~e boorfrontdruk oplevert, dan kan dit resultaat eveneens worden gebfl.likt als de
laagste Wanneer sommige lagen uit klei bestaan, lijkt. een granlil.aU'ebenadering niet
geldig. Echter, daar de totaalspanning in de grond voor tunnel alleen maar afneemt (zeals berekend

28
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wordt met de formule van Termghi), is het een veilige benadering door met granulair materiaal te
rekenen.

De berekende
waarde in deze evaluatie. Deze waarde is door de gelijk te stellen aan
~ toelaatbare boorfrontdruk. Van de in Hoofdstuk 5 genoemde modellen is dit dus het model
dat de laagste maximaal toelaatbare boorfrontdruk voorspelt.
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Tabel 6.3

tijd na begin 28~8~9700:00:00 (uren)

28 augustus
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te

wordt het drnkverloop tijdens de blow-out getoond in Figuur

500ái'D.e450
!I)

: 400
c::
~ 350
~
~ 300
2
"E 250oo
~ 200
$
~ 150
(I)
0) 100

50

o
11rOOO

_ ••••••••• _ •••• " __ ,, •••••• ,, ._ ••• _ ••••••• _ ••• __ ••••_........ 9""''' •.•_ ••'' __ •• __ ••.•• _···_· ._" "'••••• <1""'''

11,500 12,000 12,500 13,000
tijd na begin 28-08•.9700:00:00 (s)

13,500

Detail verloop boordruk op tunnelas rondom blow oot.

voor de blQwoot de druk in de mengkamer weer allangzaatn aan het dalen
de druk worden weerstaan door de afpleisterlaag die zich heeft gevormd in de tijd

Wanneer wordt gestart (volgens overlevering
wordt de afple:isterlaag door het mes verwijderd, zodat er

een het grondmassief o:ntstaat. Hierdoor aemea de korrelspamringen juist
onvoldoende om de blow-out te weerstaan. De latere

drnkpieken kunnen ontstaan. door :instorten van (een gedlee11te het boorfront.

Uit de ftgtll"enblijkt dat het analyseren van een gebeu.r:teuis als een blow-out op basis van gemiddelde
dnlld<:errtot verkeerde conclusies kan leiden. De druk was in de paar :m.imrtenvoorde blow-out veel
hoger dan de waterspanning plus de verticale korrelspannmg. De boomontdmk was op het moment

31



eOB:
GD: eO ..384780119

definitief september

vertiçalekprrel$panning ..Er is dan dus
v<:rvo~van.~srond(Àedebesçhrijvingaan

Hoe deze invloed in

Uit deze gegevens moet derhalve worden geconcludeerd dat de gebruikte druk zo hoog is dat het niet
noodzakelijk is een zwakke piek in de grond aan te nemen om de blow-out te verklaren.
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.Hoofdstuk 8
.CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

de

Op duidelijke onzekerheden aan te wijzen, t.W.

in de huidige rekenmodellen is aangenomen dat ondanks de
in de grond voor het boorfront, de vorm van het boorfront nauwelijks
invloed van wateroverspanning is in centrifugeonderzoek de vorm van. het

en dit blijkt in grote lijnen (overigens niet in detail) overeen te
model van Jan.csecz gebruikte vorm. Of dit met wateroverspaming ook nog

is niet bekend en dient te worden onderzocht. Dit kan met behulp van gekoppelde 3-
elemenrenberekeningen. De eindresultaten hiervan zijn echter niet te verwachten
waarin de late orde evaluatie dient te worden afgerond. De eerste resultaten van

aan dat de numerieke berekeningen een vergelijkbare toename geven van. de
stabiel boorfront als de hier beschreven analytische methoden.
de naar boven gerichte grondwaterstroming is van invloed op

invloed op de horizontale korrelspamring. Hierdoor zal de
worden. Ook deze invloed zal in de in de vorige paragraaf genoemde studie

is noodzakelijk om deze onzekerheden weg te nemen. In de literatuur ook
mogelijk maken om de bezwijk.vJ.a.kken,zoals beschreven door

voor grond met cohesie. Een uitbreiding van de L526 spreadsheet voor deze
verhogen. Op dit moment loopt een dergelijk onderzoek in eerder

commissie

De maxim~ toelaatbare boorfrontdmk bleek bij de boring van de 2de Heinenoordtmmel aanzienlijk
hoger tekijnnen zijn dan de .~ van water plus grond bovenop detw:mel Ook
geldt echter·da;t er geen getoetste rekenmQdellen ~. kan worden gekwantificeerd hoeveel
hoger de ~le· druk kan zijn . .A.nalysevan de metingen geeft aan d.atmogelijk ook mer
grondwaterstroming van invloed is op het resultaat.
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en proeven statische4

5 stabiliteit boorfront, PtedictieBOIDvan cluster
1996.

6 boclffr()ntSU\b1Wte:it. Experimentele predictie VlO Meetgebied
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Bijlage 1
REKENMETHODE STABILITEIT BOORFRONT

WATEROVERSPANNINGEN

Hoewel erin heta!gemeen spraakgebruik altijd gerefereerd wordt aan het rekenmodel van Jaaeseez,
wanneer het gaat om eenanaiyt:isçh rekenmodel op basis van bezwijkvlakken figuur 1), is voor de
besebrijvingvan het. rekenmodel gebruik gemaakt [1].
dit m.pportis .vanwege dehekendheid toch de naam van beide
l"~kenmodellenzijngeheel vergelijkbaar.

lis



freatische
eDER

op C meter boven de de verticale korrelspanning op het vlak

Hierin

over de tunnel
van de waterstand

het natte soortelijk gewicht

r

c de cohesie

waarbij:

r = O.SDI (1 + tauJ])

In de hier beschreven rekenmethoden wordt het evenwicht van de prisma ABCDEF berekend.
De wrijving langs het tunnelfront (het vlak ABCD) wordt daarbij verwaarloosd.

)

[m]
[kN/m3]

[kN/m3]

[m]

H
[kPa]

De wrijvingskracht op de driehoeken ADE en BCF wordt berekend volgens de Duitse Norm (DIN,
1986). Uitgangspunt is daarbij dat de verticale spanning lineair toeneemt met de diepte de totale
verticale spanning een combinatie is van de bovenbelasting e; en het eigengewicht De
gemiddelde wrijvingspanning is dan te verkrijgen door integratie en luidt:

de gemiddelde schuifsp<:mIlingop de driehoeken ADE en
de veihgheidscoëfficiënt

[kPa]

De zo volgens de Duitse norm beschreven oo<)ms:tre<len De.verticale spanning zou
lager kwm.en zijn. In de in deze bijlage beschreven rekenmethode wordt dit echter opgelost door À

voor lager te dan voor de silo da2trb()VfjJ!1.

is áangenomendatderichting 'van deze gemiddelde spanning gelij:kisaan de richting
ofBF.

1-2



sine
:::::

cos IJ + tane sm IJ

Evenzo geldt voor horizontaal evenwicht:

+

of:

:::::F; (sin IJ -tan e cos IJ) - cos IJ



Ieeeren kracht (Ft) en de boorfrontdruk worden berekend.
effectieve spanningen.

Hiermee
Hoewel

ging er

onl>eken<!le.Wanneer
meestal

deze hoek zal

de

zal mogelijk ook de korrelspanning op de driehoekenADEen BCF béÏ1l:vloooen.
is echter onduidelijk en hangt af van de elastische eigenschappen vah· de grond. Bij

is deze invloed niet meegenomen.

Het om. een evenwichtsbeschouwing op te stellen. waarin de invloed ·van·.grondWater-
is gebracht. Daarom is de volgende procedure gevolgd:

miJlllJ1Jlafeboorfrontdmk zonder wateroverspanmng wordt met een zekere factor
Met deze druk wordt berekend ofhet prisma stabiel is. Zo niet dan wordt de berekening

kracht op de bovenkant nnhet prisma
27 [3]is doör vergelijking van een analytische oplossing voor een vergelijkbaar

een numerieke oplossing voor de werkelijk te ve~J:1ten$9n:lipg
het horizontale verhang direct voor het boorfront beschreven kan wordena1s:

waarbij:
i het horizontale

ooêfficJientathankelijk
destraal (is
de overdruk aan het boorfront
de soortelijke massa van het water
de versnelling van de ~ht

H
H
[m]

[kPa]
[kg/m"]

[mls2
]

R
8P

IJ
g
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Op grond van dit gegeven wordt verondersteld dat het verticale verhang aan de bovenkant van het
prisma geschreven kan worden als:

. l1P
1 :;:::;--._-
v pgC D

met:

H
[m]
[m]

Invullen van de voorlaatste formule in de laatste en integreren over x van 0 tot de voorkant van de
prisma op D/tanf3 voor het bcorfrom leidt tot de totale kracht Fvw :

wordt in mindering gebracht
dan nul

de resulterende

deze

formules
rekenen die

vervangen wordt door (Fv •.Fvw).
in

wOlden bepaald door deboorftontdruk met het
bo():rfrlont~Jrertnet1[i~'lÛdllgel'i..Het gaat erom welke kracht op de prisma wordt overrge1braA"ht.
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F . D'J. 0,5D
t PfJlh tanp

in is het horizontale verhang en wordt met de eerder gegeven formule uitgerekend.

Deze Ft kan worden vergeleken met de Ft die volgt uit de beschouwing over het horizontale
evenwicbt.Delen van deze beide getallen geeft deveillgheidtegen afschuiving. Omdat het hier gaat
om een evaluatie en niet om een ontwerp is gezocht naareeuveiligheid 1

Een evelwele de die ingedrongen in het boomont heeft geen
van

is beperkt als de dikte van de ingedrongen s.luny beperkt Deze wordt
uitl~er,eke:nd. Daarbij wordt er vanuit gegaan. dat in één omwenteling elke positie van het front

wordt afgeschraapt. De gemiddelde penetratiediepte is dan gegeven door:

met:

n

depenetratiediepte
de doorlatendheid vanhet zandpakket
de porositeit van het ongestoorde zandpakket
de tijdsuur tussen twee mes passages

[m]
[mis]

H
[sj

.Xp

k

wordt dan gegevel1 door:

Aps=

met:

r~a]
[-]

berekenin,gen is gebleken dat de 10-3 mis)
nog slechts enkele centimeters is en dat de drukval over de slurry bij deze zeer grote doorlatendheid
nog kleiner is dan 20% van de totale drukval. In praktische gevallen is de drukval over de slurry
kleiner dan 5%, zodat genoemde benaderingen toelaatbaar zijn.
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Figuur 7.1:

Figuur 7..2:

Metingen en postdicties boorfrontdrukken buis 1.
Plot 49020 nx.i 00 1.

Metingen en postdicties boorfrontdrukken buis 2.
Plot 49020 ux.i 002.
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fmal

oonpl~ The TBM infiuen.ces· tb.e poIe water
stabllity. Dnring drilling thîs· infI.uence is ditIerent

the bentonite slurry. According 10 the
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Kennis en ervaring op het gebied van ondergronds bouwen in zachte grond is belangrijk als Nederland
de actual.iteit wil volgen en de (inter-)nationa1e positie van de Nederlandse ontwerpers en bouwers wil
handhaven.
Door een breed forum van partijen uit bedrijfsleven, overheid en kemrisinstituten is :in 1994 het
hnpulsprog:ranl'ma Kemrisinfmst:ructuur Ondergronds Bouwen opgesteld.

Het doel van dit Impulsprogran:nna is te komen tot een dnurzmne versterking van de kenms-
in:frastructu.ur,i)e kem l'3:ndeze kentrisinfrastructuur vos het Centrum Ondergronds Bouwen
(COB), dat onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van ondergronds bouwen initieert en
coördineert. COS maakt gebruik van de welkwijze en i:nfrastrucmur van het Civieltechnisch Centrum
Uitvoering Re$~ch en Regelgeving (CDR) te Gouda. De activiteiten van het COB worden uitgevoerd
~~ ~~~er CUR/COB. Een leerstoel"Ondergronds Bouwen" aan de TU Delft is nauw gelieerd

In eUR/COB participeert een breed scala aan bedrijven, branche"'Ofgauisatics,
wetenscbappelijke instituten en overheden.
Via een bijdnlievan de Interdepartementale Cmnm.issie voor het Economisch Stroctuurbeleid (leES)
in het ~gramma st:inmleert de overheid de totstandkoming van deze kennisinfras.tmctuur.

Het onderzoek: en ontwikkelingswerk van CUR/COB worden verricht in het kader van een omvattend
uitvoeringsprogramma.
Dit uitvoeringsprogramma. kent in eerste instantie vier thema's, te weten "Boren in zachte grondlI,
"Verkennen, voorspellen en monitoren", "Economischetnnnelbouw" en "Construeren, beheren en
onderhouden ".
De thema's: worden ingevuld met uit te ,,"Oeren onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Een belangrijk project binnen het eerste thema is het "Praktijkonderroek Boortwmels" (CUR/COB-
uitvoeringscommissie K 100). De kern van dit project bestaat uit een intensieve monitoring van de
twee Praktijkprojecten Boortu:nnels, de Tweede He:inenoordtunnel en de Botlekspoortu:nnel Door
middel van de= monitoring worden bestaand instrumentarium voor verkenning van de ondergrond en
voorspellingsmodellen voor het gedrag van constructie en grond getoetst.

Voorliggend werkdocument "Eerste Orde Evaluatie Kloo - BT -A Boorfrontstabiliteit" is onder
verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand gekomen en moet gezien worden als
uitvoeringsonderdeel van het predictieplan.
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SAMENVATTING

Dit

B",04: bepaling
B..()8:

B-B:

van het hoorfront

hoorfront

e'W)~Wlltieis dat. deze onderzoeksdoelen gekoppeld zijn, De TBM
van invloed op de stabiliteit. Bijeen stilstaande TBM

de

het boren, bemvloedt de minimaal toelaatbare
wordt voor de bij deze evaluatie

en
worden, Op dit moment is er met name nog onzekerheid over hoe>wanneer de

de boogwerlrlng van de grondlagen boven
worden en het verloop vanher bezwijkfront

1
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following research questfons/objectives:

B..04:
B~08:
B~13:

drilling face
TBM
faee.

by the Wntonlte sbmy. According

is JlO drilling). This

oo:l:1lditi.ons a
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over en inzicht te krijgen
is besloten het praktijkproject

evaluatie

· boortoohnologie (BT)
- geotechniek (GT)
· tmmelconstructie (TC)
· p~enkostprijs.

van de 2'"orde en
gerapporteerd,

Het
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door middel van een evaluatie a:m:wo()rdk;rijgenQP de onderzoeksvragen en -doelen in het
fustmlnentátie- en Meetphm [13];
door middel van een evaluatie beoQrdelenvanmooellen voor ontwerp- en wetenschapsdoel-
einden.

'Boortechnologie' zijn de onderzoeksvragen en-doelen verdeeld intwee
bijiJel,aorende onderz0eks<içelen, t.w.:

Voorde

ontgravingsproces9P de reactiekrachten van op het

van.d.:e•.·..in.v.•.10edvan.•••......•.de slurry..•dt"uk..•........QP.9.e.sta..•..b...iljt .:e.It...·..•....van het boorfront
.. . ."" .. "" .", . ' ,' .. ,,'," '",",','

grondmassü;:fenbo()rvloeÎ§tofiJij.~d TaM
en tangentiele wrijving langs de omtrek van de TBM

van de beinvloeding van het grondwater bij het boorfront

Bepaling van de effectivitett van het boorproces:
Bij dit onderzoeksdoel speelt een aantal facetten een rol, waaronder voortgangssnellieid TBM, rotatie-
snelheid graafwiel, mengselvorming in de mengkamer en effectiviteit pompen en leidingen. Hiertoe
zijn de volgende onderzoeksvragenl-doelengefomruleerd [13]:

B-02 van het ontgravingsproces op de grootte en vervormingsgraad van de productie-

transportB-03
B-05
B-06

Ei1èctivit:eitvan pompen
van snijelementen

aan de

op de metiagea en bell~k.eJlting~;:n
postdjctie worden

Tijdens de predicties is een berekening gemaakt voor de te verwachten minimale boorfrentdruk en een
bereke:nmgvoor de te verwachten wateroversparming. Deze

onderzoek dat ·daama.is
en de Technische Universiteit

wateroverspanning ook een invloed heeft op de stabiliteit van van de
boorfrontstabiliteit dient rekening worden gehouden met het optreden van wateroverspanningen in

6
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analytische berekeningen van de minimale steundmk meteen rekenmodel zoals opgesteld door
Jancseçz [5}. Aangezien het hier ging om predietiesën l1ietOrtIöï'ltWerpberekeniligënis de
spann~ooUCtie.ten.gevolge·.van ••silQ'Wetking in deze·bereketriDgen••wel·rn~gtnomen.· Hoewel

.·ditdoor:J~cscÇZYoor omwerp-\>eteketrlng! niet wordt geadviseerd;
een··~en.tele·.predictie·.voor ..zowel••~e •.als.·ma.xil:nale·.steundruk.•vool: meetveld ..NQOrdin
deg~ëheoo:l:1tJ:.ifUge·vanGeoDeltl[61;
n~eberekenhlgenvanzowelminimälealsmaxin:lalestmndnlk mJ)/v; hetEBM.opfogramma
PLAXIS, waarbij gebtuik··~·is.·.van.een·2D,,;model.·(zie·l15]).

~t~~hettwJerwnCURI(;OB.OQmmissieL52()eenhack-amûysisuitgevoerdnaar de
res~.v~ ••de·gello~ ••c~eptQeVen..Deze.berekeningçn·.zijn·uitgVoetd ..rn.b.v ..·het·EEM-
pr~.DlANA,·.vváätbij··gebmk·g~is.van •.een3D-model.(zie .[10]) ••Bij·.deze·berekeningen
iSlevens-desitl.:latievanpassiefbezwijkenvanhet fmtltbek.ekea Intabel2dwordettderesW.taten van
de verschillende betekeningen samengevat:

9
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de goede overe~~defSXPerimentele predictie en.het Jaaescecz
Bijeen latere centrifugeproefis dit bevestigd, het door Jaacseez ontwikkelde model is

alS~p~~rqver~ge:o.inb.et~sief aanwezig zijn. PLAXIS
te grote waarde voor debezwijkdruk Dit is te verwachten aangezien de toen gebruikte

versie is en hienneegeen 3-dimen.siona1e effecten in rekeninggebracl1t
DIANA levert een.wattela,gewaardèvOQrdeiIl1ÎJ.1i1tla1e1)QQrfr~.Dit isoçk in

VQQr(1estah.itYM-het bo()rf{ont8ev{):o.d~.l)eoo~hi~ iSP}ldit

voor

er in zatld •voor het
bo()r:fi;on1t~;nwateroverspannmgaanwezig zijn,verQOtzaaktdoor:mst:roming_b09rvloeistof tussen
d(~p()riêfl.][ri••~ien(lettld rapport word gemeld dat deze watetoverspan:nitlgyaninvlO«i k:an. zijn op de

boorfront,:m.aardît wordtUiêt;nadergekwantifiçeërd.

liet wate~gsvedoopvolgen.sdepredi~wordt weërgegeveninûguur2, len 2,2,FïgqQr.2.1
geeft.·het~entiddelde·.verloop.op.grotere.afstand.voor··he;t·.hQ()ffront, •.figuur ••2,2.·toont.het ••gemiddelde
verloop·.~·.de ••volgens ..•de.predictie.tê .v~hten ••~t:lS •••~ ••voor ••hçt.boorfrottt •.·I>eze••predictie
is··slecl1ts·geldig.wanneer.er geboordwm-dt·in·za:nd, .Et.:ïs·geen.prediQti(}·voorde.·waleroverspanning
voor het boorfront wanneer in klei wordt geboord.

In het

Het is

of

ter plaatse van
van enkelekPa ·8

waarden gegeven en maximale steundruk, waarhij
t.g.v. het snijdenintekelling gebracht is. Te zien is dat de

de

IS
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af

in

Dit komt
omdat er iJ.iet afieen Stroming en is van de maarerookëen verstopping
optreedt van de poriekanalen door de bentonietdeettj6s.Deze verstopping is alleen empirisch te

14
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bepalen en daarom in dit
bepaald met behulp van proeven.

verloop,

-..
!-1
~
2

""0

122.5
120.0
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is te

zijn
dat het geval zou

zou de piekfrequentie hogermooten te verklaren uit het
op verschillende afstimdenvan de as van de TBM zitten en dus één snijtand

deWSM komt dan de andere en daarom een ovemeersende invloed heeft op de
van het signaal
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meti~5en in zand geldt dus dat tijdens het boren tot ver voor het boornoot wateroverspannin-
wor,detL Dit boorfront.Beschouw de

met de rechthoek daarboven, Figuur 4.1.
de door Jancsecz ontwikkelde rekem::netlilodlev\lordt aangenomen dat de boorfrontdrok direct aan het
boorfront wordt overgebracht op de l~on:eis.Op de een horizontaal gerichte kracht F
uitgeoefend, ook Figuur4.1.Wanneerer echtervoor eenwateroverspatmingwordt
gemeten, zoals ook in Figuur 4.1 is aangegeven, zal de netto kracht op de wig bepaald worden uit het
verschil tussen de druk aan het boomont en de waterspanning aan de andere kant van de Alleen
dit drnkverschillevert een bijdrage aan de korrelspanning. Anderzijds zal de wateroverspamri~ een

17
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opwaartse kracht opleveren op het b1o}{b9y~4ewig>waardoor de belasting van het blok op de
kleiner wordt.

Uit bc"Vi~nstaandeblîjkt,euhet bl6k d~arboven anders wordt
wanneer erwateroverspanningen voor het boorfront zijn. Om te zien hoe dit uitwerkt op de benodigde

4.2

(zie

eel1lvoll!digrekemnodelontwikl<eld om de invloed van de wateroverspamring op
scbiMten. Dit model is geschreven als een spreadsheet· en gaat uit van een

homogeen.materîaaJ. worden in eerste instantie de door Jancsecz
opgesteld voor de verschillende vIa.kken van hetbezwijklichaam

de ingebouwde 'solver' wordt bepaald bij welke: hoek de
van dit gedeelte van bet programma.zijll

Hl 1999 GeoDelft
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De
erboven
hierdoor
de

aan de bovenkant van de driehoek
het verschil in stijghoogte over het blok.

minimale van de steundruk wat
groot, maar blijkt: in de praktijk mee te

boogwerking heeft wel een significante

van

In het progrmm:na wordt de wig verdeeld in 100 partjes en
totale evenwicht van de wig berekend. Hierdoor kan dus
grondsoort~l1. Hierin is het programma dus duidelijk
ontwikkeld~model, dat uitgaatwn gemiddelden.Voor elk
horizontäalVeronderstehl Hetd:ru.k:verschiltussen de voor
door de formule waarmee het potentiaalverloop .in een

x

de aisiand tot het boomont
destijgb.Oogte bijhetboorftont
d~stij~oogteopafstandx
de leldengte, de lengte waarover d.edmKiridè d.oorläten.d.elaág a.fiieemt.

[m]
[m]
[m]
[m]

de doodate1îdheidvan deondoodat~ndeb?venste laag(k'),de
waarin wordt geboord (k) en de dikte van deze beide lagen,:resp ..do en do,

deverticalebe~\)q)aal(1
dewateroversp~ó~2ie V~-g~!ljlij.t'n

modellen GeoJ)eJft I B1'oere
Om de resultaten van beide modellen te vergelijken en daaruit conclusies te kwmen trekken over de
invloed van waterspanningen op de stabiliteit van het boorfront is een voorbeeldsituatie met beide
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vlies

de

kPa.

'wanneer boogwerking in rekening wordt gebracht.
met wareroverspanning, boogwerking en veiligheid één (175 kPa).

21
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bOOgvverlO:ngisdemethodevanGeoDelft (~deboogwerkingberekend
gebruikt Het resultaat van deze methode is,

4.3e .2Nu_meke berekeningen
In het kader van het BTL onderzoek zijn 2.-dimensionalebetekeningennitgevoerd met PLAXlS [2].
In een eerste berekening werd de boorfrontdrok als
tweede berekening werd de boorfrontdrok.
stromings~sterkteberekening uitgevoerd. Omdat
boorfrootliat afuemen, was voor het boorfront een
aa:ngebr~h:t.Ben geheel optimale simulatie bleek niet
grond vOQtlletboorfront strekt zich slechts uit over
brengen~teenbeperkt aantaIelementeR. is
lageredoQt1a.tendhe:id,De gekozen afname van de
d~(l~~ande4°or~D,dh~jd idic:te1lg~olge y~itetjll.(fun.gel\vanbentoniet texe~a.c~is. De
bereketl~~rzijll ~eyoerd v()Qr~Iltun11etvanlOtn~geb()()~djn. ~dn1et een.drkk~diameter
Y~YdjTl~VatlJ,2.Dflzeble~k ..d,us.aehte~ll()gerdlUl indeandere1JerekeIlingenendec~ge
proefYV~9,8isgc:b~.'Uitdeberekenitlg~bleek.qatdetni~elx>orfro~. in4etyveede
~l;}ke~:I1g(lan~~lllij~lloger yvas~jndeeerste: 225 tegen 183~,a.

Tabel 4.2 .. R.espltaten.llereketliugetLllerekendemmlmale boorfrontdfUk
verschillende··rekêttnlethodeu

bij~·iaande stabi~it.

22 GooDelft
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0.8

0.7

0.6
Ê___ 0.5
-Er

0.4

0.3

0.2

4.5
wordt geboord

te bepalen vol.geliS· ontwikkelde rekemnethode. Aangezien.het
hier gaat om postdicties en niet om de bovettl.iggende
grond in alle gevallen in rekening worden gebracht. Ook al. adviseert Jancseea dit niet te doen in

23
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ontw~êt~ire!ljn~f)nl>ijeengeringede~Qiatnçter~verhoudjng;.~ de~~detelam11en
gebmike~.~()Qr·.de.vefschiUend~.gro~en.·bPvenhetboofftoot·.~· ••eI"·.9~1Wk9~.WQ~yan
het.in.de ••=1'.de.~s$ie ..L52Q•.van.h~.COBontwikkelde .•sp~~.~ •.de.bovenbe~·.9P de
prisma.4J3c;PBFmfiguur ••4;1 ..te•.b~31~ Pit.spleadsbe~.isbijna·ge~ ..vemelij~~.~~.·.d~ .•d()or
OeoDeiftQIJ,twikkeldespreadsbeetw~edepl'edi~~j:nuitgev~d[$],
Plaxis levettte hoge waarden voor de mini.l:naai benodigde verscbiidmk. 3-D Plaxis is niet gebruikt,
dus kan geijl uitspraak worden gedaan over de mogelijkheden van dit model.

De· stabiliteit met ·wateroverspanning wordt dan echter berekend:met de door GeoDelftvoorgestelde
uitbreiding om de waterspanning in rekening te brengen. In die gebieden waar hoofdzakelijk door klei
wordt gebOol'd,wordt de oode rekenmethode gehandhaafd en wordt met de door L5200ntwikkelde
spreadsh.eet gerekend.

Omde~~evQOr7$1dte~uitv~~ren,isverond~~lddatdewater~vool' het
boorfrOJit111derdaadbesehteven kanlNürden met de in de prediotie BOID [51aangegeven
rekenm.e, ...~ij.·.dan.·de ..werkelijk ••g~etell.boom~·.als ...mvoorpar~.wQl'<tt •.gebnûkt.
Hiervoor ••Ûlreçdseenp~uitgevoord; •.Hetr~ti~weergeven·mfiguur4.4.waamitblij1ct dat
de besch#j~vandewateïspanningvoorhetbooJitönttijdenshetbol'ellvold9ende~llwk~g is.
Tijd,elïS·~.p1Mts$l.van.de.ringen is.de··wateJ;spàWling.1ag"f .(do()r·.de.~b:~is~ring);·.·Pe ...s~bi1iteit
tijdens het boren is echter maatgevend.

De resultaten van de postdicties zullen besproken wordeninhoof~6vandit

WSM
llIll

afstand(m)
Figu.ur4.4 Vergelijking tussen meting en postdictie;

24



·definitief

Reeds bij de beoohrijving van de rekenmodellen is aangegeven dat de berekening van de m.aximaal

toelaatbare boorfront druk sterk afb.angt van het aangenomen bezwijkmechanisme. Wanneer een naar
boven gerichte grondwaterstroming opdrukken kan veroorzaken, is de maximaal toelaatbare
boo:rftontdrak laag: ongeveer gelijk aan de verticale totaalsparming. Wanneer de passieve grondruk
overwonnen moet worden, is de ma.ximaal toelaatbare boorfrontdruk heel erg hoog.

Uit de litetatuur blijkt dat er een aamal rekenmethoden
cilindervormige nrimte berekenen, bijvoorbeeld:

die m.roriroale druk in een bol~ of

het al eerder genoemde mechanisme waarbij opdmk:ken door grondwaterstroming wordt
beschouwd. Dit geeft een absolute ondergrens voor de maximale boorfrontdruk. Deze methode
geen rekening met: de radiale spreiding die zal optreden en zal daarom alleen realistische
uitkomsten geven bij een tunnel met een relatief kleine dekking. Bij een goede afjlleistering is het
onwaarschijnlijk dat dit mechanisme optreedt, Zoals gebleken is uit de gemeten
wateroverspanningen voor het boorftoRt, treedt een dergelijke goede afpleistering niet op tijdens
het boren, maar alleen bij het plaatsen van de ringen.
bezwijken doordat de bovenliggende grondlagen worden opgedrukt zonder grondwaterstrom:ilm.
Hiervoor zijn verschillende berekeningsmethoden in de literatuur beschreven (12]. De berekende
bezwijkdruk hangt af van de verhouding tussen het oppervlak dat wordt opgelicht en de diepte, de
aangenomen vorm. van bezwijken, het type grond (cohesief of niet cohesief) en de mechanische
eigensdlappen daarvan. Voor een tunnel met een dekking/diameter verhouding van 1 leidt de
meest pessimistische benadering (de benadering die leidt tot de kleinste waarde van de :maximaal
toelaatbare boorfrontdruk) tot maximaal toelaatbare boorfrontdrnk die gelijk is aan de
waterspanning plus 2 maal de korrelspanning.
berekening van het moment wanneer plastische vervorming optreedt bij een cilindervormige
expansie, zonder dat bezwijken naar het oppervlak hoeft op te treden. Dit blijkt het geval te zijn bij
een druk die ook ongeveer de waterspanning plus twee maal de kotrelspanning is. Gebruik
makend van deze methode wordt echter een eneIvormige plastische zone gevonden rondom het
boomont. Er is dan theoretisch nog geen reden waarom het front echt passief zou
cilinder~ Dit leidt tot drukken die gelijk zijn aan
plus 6 tot (afuankelijk van wrijvingshoek en B-modulus);
puur passiefbezwijken, de centrifuge en doorgerekend door Leca en Dormieux

Dit leidt tot zeer hoge waarden voor de toelaatbare druk.

Conduder~d .Kan.worden opgemerkt dat er aantal. rekenmodellen is echter geen van alle
het problOOmcompleet beschrijven en onderling zeer 'Verschillende resultaten geven.
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De van de maximale boorfro~it;~1:lt2ich ook niet erg voor een numerieke aanpak. Het
is dat er een scheur ontstaat en .àit laat zich in Eindige Elementen berekeningen slecht

In het volgende hoofdstuk (Paragmaf 6.2) zal de gemeten druk worden vergeleken met de berekende
drukken;

26
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rss
192
212
291

264
233
161

AL
De positie van de verschillendeg(ond1agenisuitdeze~~n()pg~rneten.

die zijn gebruikt bij de verschillende berekeningen zijn overgenomen uit het
[14].

als de postdicties zijn uitgevoerdJ;netbehW,p~hetbmn~llCl.JRJCOa"'Coll11lli:$sie
waarbij uitgegaan wordt van de modellen van Jancsecz en Prater.

verschill.eJ!lde lagen kunnen worden aangebracht, rekent de ~readsheet of met granlil.aU'
gebruikt dan de methode Jaaesecz, of met cchesief materiaal en gebruikt dan de methode
bij veel pr(~lematis(:homdat in de doersaede bij die ring zowel gr13w:uJlair

materi.aaI voorkens; Daarom voor alle situaties 2 berekeningen ge~ één met de
en met de methode Prater. Als de berekening voor materJiaal. de laagste

voor de boorfrontdrnk kan deze waarde worden aangehouden voor de minimaal
de methode conservatief is. Wanneer de methode

~~e boorfrontdruk oplevert, dan kan dit resultaat eveneens worden gebfl.likt als de
laagste Wanneer sommige lagen uit klei bestaan, lijkt. een granlil.aU'ebenadering niet
geldig. Echter, daar de totaalspanning in de grond voor tunnel alleen maar afneemt (zeals berekend

28
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wordt met de formule van Termghi), is het een veilige benadering door met granulair materiaal te
rekenen.

De berekende
waarde in deze evaluatie. Deze waarde is door de gelijk te stellen aan
~ toelaatbare boorfrontdruk. Van de in Hoofdstuk 5 genoemde modellen is dit dus het model
dat de laagste maximaal toelaatbare boorfrontdruk voorspelt.

29



COR'
GD: CO'-384780/19

definitief september

Tabel 6.3

tijd na begin 28~8~9700:00:00 (uren)

28 augustus
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te

wordt het drnkverloop tijdens de blow-out getoond in Figuur

500ái'D.e450
!I)

: 400
c::
~ 350
~
~ 300
2
"E 250oo
~ 200
$
~ 150
(I)
0) 100

50

o
11rOOO

_ ••••••••• _ •••• " __ ,, •••••• ,, ._ ••• _ ••••••• _ ••• __ ••••_........ 9""''' •.•_ ••'' __ •• __ ••.•• _···_· ._" "'••••• <1""'''

11,500 12,000 12,500 13,000
tijd na begin 28-08•.9700:00:00 (s)

13,500

Detail verloop boordruk op tunnelas rondom blow oot.

voor de blQwoot de druk in de mengkamer weer allangzaatn aan het dalen
de druk worden weerstaan door de afpleisterlaag die zich heeft gevormd in de tijd

Wanneer wordt gestart (volgens overlevering
wordt de afple:isterlaag door het mes verwijderd, zodat er

een het grondmassief o:ntstaat. Hierdoor aemea de korrelspamringen juist
onvoldoende om de blow-out te weerstaan. De latere

drnkpieken kunnen ontstaan. door :instorten van (een gedlee11te het boorfront.

Uit de ftgtll"enblijkt dat het analyseren van een gebeu.r:teuis als een blow-out op basis van gemiddelde
dnlld<:errtot verkeerde conclusies kan leiden. De druk was in de paar :m.imrtenvoorde blow-out veel
hoger dan de waterspanning plus de verticale korrelspannmg. De boomontdmk was op het moment
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vertiçalekprrel$panning ..Er is dan dus
v<:rvo~van.~srond(Àedebesçhrijvingaan

Hoe deze invloed in

Uit deze gegevens moet derhalve worden geconcludeerd dat de gebruikte druk zo hoog is dat het niet
noodzakelijk is een zwakke piek in de grond aan te nemen om de blow-out te verklaren.
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.Hoofdstuk 8
.CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

de

Op duidelijke onzekerheden aan te wijzen, t.W.

in de huidige rekenmodellen is aangenomen dat ondanks de
in de grond voor het boorfront, de vorm van het boorfront nauwelijks
invloed van wateroverspanning is in centrifugeonderzoek de vorm van. het

en dit blijkt in grote lijnen (overigens niet in detail) overeen te
model van Jan.csecz gebruikte vorm. Of dit met wateroverspaming ook nog

is niet bekend en dient te worden onderzocht. Dit kan met behulp van gekoppelde 3-
elemenrenberekeningen. De eindresultaten hiervan zijn echter niet te verwachten
waarin de late orde evaluatie dient te worden afgerond. De eerste resultaten van

aan dat de numerieke berekeningen een vergelijkbare toename geven van. de
stabiel boorfront als de hier beschreven analytische methoden.
de naar boven gerichte grondwaterstroming is van invloed op

invloed op de horizontale korrelspamring. Hierdoor zal de
worden. Ook deze invloed zal in de in de vorige paragraaf genoemde studie

is noodzakelijk om deze onzekerheden weg te nemen. In de literatuur ook
mogelijk maken om de bezwijk.vJ.a.kken,zoals beschreven door

voor grond met cohesie. Een uitbreiding van de L526 spreadsheet voor deze
verhogen. Op dit moment loopt een dergelijk onderzoek in eerder

commissie

De maxim~ toelaatbare boorfrontdmk bleek bij de boring van de 2de Heinenoordtmmel aanzienlijk
hoger tekijnnen zijn dan de .~ van water plus grond bovenop detw:mel Ook
geldt echter·da;t er geen getoetste rekenmQdellen ~. kan worden gekwantificeerd hoeveel
hoger de ~le· druk kan zijn . .A.nalysevan de metingen geeft aan d.atmogelijk ook mer
grondwaterstroming van invloed is op het resultaat.
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Bijlage 1
REKENMETHODE STABILITEIT BOORFRONT

WATEROVERSPANNINGEN

Hoewel erin heta!gemeen spraakgebruik altijd gerefereerd wordt aan het rekenmodel van Jaaeseez,
wanneer het gaat om eenanaiyt:isçh rekenmodel op basis van bezwijkvlakken figuur 1), is voor de
besebrijvingvan het. rekenmodel gebruik gemaakt [1].
dit m.pportis .vanwege dehekendheid toch de naam van beide
l"~kenmodellenzijngeheel vergelijkbaar.

lis



freatische
eDER

op C meter boven de de verticale korrelspanning op het vlak

Hierin

over de tunnel
van de waterstand

het natte soortelijk gewicht

r

c de cohesie

waarbij:

r = O.SDI (1 + tauJ])

In de hier beschreven rekenmethoden wordt het evenwicht van de prisma ABCDEF berekend.
De wrijving langs het tunnelfront (het vlak ABCD) wordt daarbij verwaarloosd.

)

[m]
[kN/m3]

[kN/m3]

[m]

H
[kPa]

De wrijvingskracht op de driehoeken ADE en BCF wordt berekend volgens de Duitse Norm (DIN,
1986). Uitgangspunt is daarbij dat de verticale spanning lineair toeneemt met de diepte de totale
verticale spanning een combinatie is van de bovenbelasting e; en het eigengewicht De
gemiddelde wrijvingspanning is dan te verkrijgen door integratie en luidt:

de gemiddelde schuifsp<:mIlingop de driehoeken ADE en
de veihgheidscoëfficiënt

[kPa]

De zo volgens de Duitse norm beschreven oo<)ms:tre<len De.verticale spanning zou
lager kwm.en zijn. In de in deze bijlage beschreven rekenmethode wordt dit echter opgelost door À

voor lager te dan voor de silo da2trb()VfjJ!1.

is áangenomendatderichting 'van deze gemiddelde spanning gelij:kisaan de richting
ofBF.

1-2



sine
:::::

cos IJ + tane sm IJ

Evenzo geldt voor horizontaal evenwicht:

+

of:

:::::F; (sin IJ -tan e cos IJ) - cos IJ



Ieeeren kracht (Ft) en de boorfrontdruk worden berekend.
effectieve spanningen.

Hiermee
Hoewel

ging er

onl>eken<!le.Wanneer
meestal

deze hoek zal

de

zal mogelijk ook de korrelspanning op de driehoekenADEen BCF béÏ1l:vloooen.
is echter onduidelijk en hangt af van de elastische eigenschappen vah· de grond. Bij

is deze invloed niet meegenomen.

Het om. een evenwichtsbeschouwing op te stellen. waarin de invloed ·van·.grondWater-
is gebracht. Daarom is de volgende procedure gevolgd:

miJlllJ1Jlafeboorfrontdmk zonder wateroverspanmng wordt met een zekere factor
Met deze druk wordt berekend ofhet prisma stabiel is. Zo niet dan wordt de berekening

kracht op de bovenkant nnhet prisma
27 [3]is doör vergelijking van een analytische oplossing voor een vergelijkbaar

een numerieke oplossing voor de werkelijk te ve~J:1ten$9n:lipg
het horizontale verhang direct voor het boorfront beschreven kan wordena1s:

waarbij:
i het horizontale
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de soortelijke massa van het water
de versnelling van de ~ht
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H
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]
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Op grond van dit gegeven wordt verondersteld dat het verticale verhang aan de bovenkant van het
prisma geschreven kan worden als:

. l1P
1 :;:::;--._-
v pgC D

met:

H
[m]
[m]

Invullen van de voorlaatste formule in de laatste en integreren over x van 0 tot de voorkant van de
prisma op D/tanf3 voor het bcorfrom leidt tot de totale kracht Fvw :

wordt in mindering gebracht
dan nul

de resulterende

deze

formules
rekenen die

vervangen wordt door (Fv •.Fvw).
in

wOlden bepaald door deboorftontdruk met het
bo():rfrlont~Jrertnet1[i~'lÛdllgel'i..Het gaat erom welke kracht op de prisma wordt overrge1braA"ht.
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F . D'J. 0,5D
t PfJlh tanp

in is het horizontale verhang en wordt met de eerder gegeven formule uitgerekend.

Deze Ft kan worden vergeleken met de Ft die volgt uit de beschouwing over het horizontale
evenwicbt.Delen van deze beide getallen geeft deveillgheidtegen afschuiving. Omdat het hier gaat
om een evaluatie en niet om een ontwerp is gezocht naareeuveiligheid 1

Een evelwele de die ingedrongen in het boomont heeft geen
van

is beperkt als de dikte van de ingedrongen s.luny beperkt Deze wordt
uitl~er,eke:nd. Daarbij wordt er vanuit gegaan. dat in één omwenteling elke positie van het front

wordt afgeschraapt. De gemiddelde penetratiediepte is dan gegeven door:

met:

n

depenetratiediepte
de doorlatendheid vanhet zandpakket
de porositeit van het ongestoorde zandpakket
de tijdsuur tussen twee mes passages

[m]
[mis]

H
[sj

.Xp

k

wordt dan gegevel1 door:

Aps=

met:

r~a]
[-]

berekenin,gen is gebleken dat de 10-3 mis)
nog slechts enkele centimeters is en dat de drukval over de slurry bij deze zeer grote doorlatendheid
nog kleiner is dan 20% van de totale drukval. In praktische gevallen is de drukval over de slurry
kleiner dan 5%, zodat genoemde benaderingen toelaatbaar zijn.

1-6



Figuur 7.1:

Figuur 7..2:

Metingen en postdicties boorfrontdrukken buis 1.
Plot 49020 nx.i 00 1.

Metingen en postdicties boorfrontdrukken buis 2.
Plot 49020 ux.i 002.
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Samenvatting rapport:
In het kader van de Ie orde evaluatie van de metingen die verricht zijn bij de aanleg van de eerste geboorde tunnel in
Nederland, de Tweede heinenoordtunnel, wordt in onderliggend rapport een overzicht gegeven van de uitgevoerde
metingen voor het onderdeel 'Geotechniek'. Het onderliggend rapport bestaat uit 2 delen. In het eerste gedeelte worden
de uitgangspunten/onderzoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast wordt een inventarisatie gegeven van de
beschikbare gegevens. Op basis van eerder uitgebrachte rapportages in het kader van de 2e en 3e orde evaluatie wordt
een kwalitatieve vergelijking gemaakt tussen de resultaten van de metingen en de predicties.

Om een inzicht te krijgen in de gevolgen van de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel op de spanningen en defonna-
ties in de ondergrond zijn voorafgaande aan het project predicties uitgevoerd. Hierbij is zowel gebruik gemaakt van: de
empirische formule conform Peck, de analytische formule conform Sagasera en eindige elementenberekeningen met
Plaxis (2D) en DIANA (2D/3D). In deze rapportage wordt niet ingegaan op de resultaten van laatstgenoemde
berekeningen, Deze worden afzonderlijk behandeld in een document van TEClFugro. In het tweede gedeelte van de
rapportage wordt een kritische beschouwing van beide empirische/analytische methoden gegeven. Op basis hiervan
wordt gesteld dat de voorspellende waarde van deze modellen sterk afhankelijk is van de benodigde invoerparameters.
Onzekerheid met betrekking tot de bepaling van deze parameters vooraf, maakt dat de waarde van de modellen in de
praktijk beperkt blijft. Vergelijking van de predicties met de metingen bevestigt dit beeld. Getracht is op basis van de
metingen te komen tot een relatie voor de veel gebruikt Peck-parameter i.

Verder is getracht de invloed van de verschillende aandelen van het boorproces te relateren aan de gemeten
verplaatsingen aan het maaiveld en in de ondergrond. Hierbij wordt geconcludeerd dat de belangrijkste zakkingen
onstaan tijdens en direct na passage van de tunnelboonnachine. De tijdsafhankelijke effecten spelen met name ter
plaatse van Meetveld Noord geen rol van betekenins. Ter plaatse van Meetveld Zuid zijn wel tijdsafhankelijke effecten
te onderscheiden,. Door het aanwezig zijn van de kanteldijk, de aangebrachte ophoging van het Meetveld is het moeilijk
duidelijk te maken of deze effecten een direct gevolg zijn van het boorproces en zo ja in welke mate. Tot slot is
aandacht besteed aan het groutproces bij het vullen van de zgn. staartspleet. Op basis van een vergelijking tussen
groutdruk en geinjecteerd volume kan geconludeerd worden dat de het sturen van het groutproces op volume weinig
zegt over de injectiedruk. Deze laatste parameter is belangrijk als invoerpararneter bij de tot op heden ontwikkelde
modellen om 00. zakkingen aan het maaiveld te voorspellen.
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VOORWOORD

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

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

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

Voorliggend werkdocument "Eerste Orde Evaluatie Kl00 - Beschouwing boor-/volumeverlies en
deformaties (analytisch) GT -A" is onder verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand
gekomen en moet gezien worden als uitvoeringsonderdeel van het predictieplan. Het rapport vormt
een uitbreiding / vervolg op het eerder uitgebrachte rapport in het kader van de eerste orde evaluatie,
onder dezelfde titel met kenmerk CO-384780/18 d.d. april 1999.
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Hoofdstuk 1
INLEIDING

1.1 Projectomschrijving
Om meer kennis over en inzicht te krijgen in het boren van tunnels onder typisch Nederlandse slappe
bodemcondities, is besloten het praktijkproject Tweede Heinenoordtunnel uit te voeren. Het onderzoek,
dat aan dit project is verbonden, wordt begeleid door CURlCOB-uitvoeringscommissie KlOO
'Praktijkonderzoek Boortunnels'.

Bij de aanleg ende exploitatie van de tunnel is een groot aantal metingen en experimenten uitgevoerd.
De metingen en experimenten zijn beschreven in het 'Instrumentatie- en Meetplan' [1]. Voorafgaand
aan de metingen is een groot aantal predicties uitgevoerd. De resultaten van deze predicties zijn
samengevat in het 'Predictierapport Tweede Heinenoordtunnel' [2]. Bij de evaluatie worden de
resultaten van de metingen en experimenten vergeleken met de resultaten van de predicties. Voor de
evaluatie zijn de onderzoeksdoelen verdeeld in een aantal hoofdgroepen:

boortechnologie (BT)
geotechniek (GT)
tunnelconstructie (TC)
planning en kostprijs.

De evaluaties worden op verschillende momenten en niveaus uitgevoerd:

1e orde: totale evaluatie voor het Evaluatierapport;
2e orde: tussen-evaluatie voor een goede afstelling en eventuele bijstelling van het instrumentarium

voorafgaande aan een volgende passage van een meetveld;
3e orde: snelle evaluatie voor noodprocedures en calamiteiten.

Dit deel van voorliggend rapport bevat deel I van de rapportage ten behoeve van de 1e orde evaluatie
voor de hoofdgroep 'Geotechniek', onderdeel GT -A. In dit eerste gedeelte van het rapport worden de
uitgangspuntenlonder-zoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast wordt een inventarisatie
gegeven van de beschikbare gegevens.

In het tweede gedeelte van het rapport zal ingegaan worden op de empirische en analytische methoden
die gebruikt zijn bij het uitvoeren van de predicties t.a. v. deformaties voor de genoemde hoofdgroep
'Geotechniek'. Allereerst zal een kritische beschouwing gegeven worden van de gebruikte
empirische/analytische modellen ten behoeve van toekomstige predicties. Verder zal in gegaan worden
op de eventuele mogelijk tot 'fasering' van de optredende deformaties naar verschillende aspecten /
facetten van het boorproces. Tot slot zal in het tweede deel met name aandacht besteed worden aan de
invloed van het groutproces op de deformaties.Dit deel van voorliggend rapport bevat deel I van de
rapportage ten behoeve van de Ie orde evaluatie voor de hoofdgroep 'Geotechniek', onderdeel GT -A.
In het rapport worden de uitgangspuntenlonder-zoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast
wordt een inventarisatie gegeven van de beschikbare gegevens. Ook zal een kritische beschouwing
gegeven worden van de gebruikte empirische/analytische modellen ten behoeve van toekomstige
predicties.

© 1'999 GeoDelft 1
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De resultaten van de 2e orde en 3e orde evaluatie voor de hoofdgroep 'Geotechniek' zijn in een eerder
stadium gerapporteerd [8], [9], [10] en [11].

1.2 Doel van de evaluatie

Het doel van de evaluatie staat in de inleiding van het Evaluatieplan van het CaB omschreven [12].
Het doel van de evaluatie is tweeledig en kan als volgt worden samengevat:

door middel van een evaluatie antwoord krijgen op de onderzoeksvragen en -doelen in het
Instrumentatie- en Meetplan [1];
door middel van een evaluatie beoordelen van modellen voor ontwerp- en wetenschapsdoel-
einden.

Voor de hoofdgroep 'Geotechniek' zijn de onderzoeksvragen en -doelen verdeeld in twee evaluatie-
clusters met bijbehorende onderzoeksdoelen, t.w.:

Deformaties en spanningen:
Uitgangspunt voor dit onderzoeksdoel is het gedrag van de ondergrond en waterspanningen in de
omgeving als gevolg van het gehele boorproces. Belangrijke aspecten die hierbij meegenomen worden
zijn de deformaties en spanningen in de omgeving, ondersteuning van het boorfront, staarteffecten,
lekkage en grondwaterpotentiaal bij zowel het naderen, passeren als het gepasseerd zijn van het schild.
Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen/-doelen geformuleerd [1]:

G-05 Vaststellen invloed grondwaterpotentiaal op deformaties tijdens het boorproces
G-06 Vaststellen van de invloed van stagnatie op de grondwaterdrukken
G-07 Bepalen van het gedrag van grondwaterllucht tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet
G-08 Opsporen van deformaties tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet
V -02 Detectie van wijzigingen in de bodemstructuur
V-09 Vaststellen van de deformaties in de omgeving
V-lO Bepalen van de invloed van de ondersteuning van het boorfront
V-ll Bepalen van de invloed van het staarteffect
V-I2 Vaststellen van de spanningen in de omgeving
V -18 Vaststellen van de deformaties door lekkage
V-21 Vaststellen van de relatie tussen de verticale ovalisering en het verticaal evenwicht

Grondparameters :
Uitgangspunt voor dit onderzoeksdoel is de het beschrijven van de grondtoestand en het bepalen van
aanvullende gegevens over de ondergrond betreffende belastingen, sterkte- en vervormingseigenschap-
pen. Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen/-doelen geformuleerd [1]:

G-OI Vastleggen van de grondtoestand
G-02 Vastleggen van aanvullende gegevens over de grond
V -13 Bepalen van de invloed van het boren op een paalfundering in de omgeving
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Hoofdstuk 2
UITGANGSPUNTEN / RANDVOORWAARDEN

2.1 Rapportages KIOO
Bij het opstellen/uitvoeren van de Ie orde evaluatie, hoofdgroep 'Geotechniek' wordt gebruik gemaakt
van de volgende relevante KlOO-documeneten:

instrumentatie- en meetplan - Praktijkonderzoek Boortunnels, rapport KlOO-Ol, CUR/COB Gouda,
maart 1995 [1]
predictierapport Tweede Heinenoordtunnel, rapport KlOO-04, CUR/COB Gouda [2]
instrumentatie Meetgebied Noord, 2e Heinenoordtunne1, rapportnummer COB: KlOO-W-051,
rapportnummer GD: CO-3691601288, januari 1997 [3]
instrumentatie Meetgebied Zuid, 2e Heinenoordtunnel, rapportnummer COB: KlOO-W-062,
rapportnummer GD: CO-369160/441, mei 1997 [4]
meetrapport Meetgebied Zuid, 2e Heinenoordtunnel, rapportnummer COB: KlOO-W-070,
rapportnummer GD: CO-369160/524, december 1997 [5]
meetrapport 'Passage oostelijke buis, Meetgebied Zuid, 2e Heinenoordtunnel', rapportnummer
COB: KlOO-W-083, rapportnummer GD: CO-369160/606, juni 1998 [6]
meetrapport 'Passage oostelijke buis, Meetgebied Noord, 2e Heinenoordtunnel', rapportnummer
COB: KlOO-W-089, rapportnummer GD: CO-369160/633,juni 1998 [7]
evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Noord (1 e passage)', rapport-
nummer COB: KlOO-W-059, rapportnummer GD: CO-371820129, oktober 1997 [8]
evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Zuid (1 e passage)', rapport-
nummer COB: KlOO-W-071, rapportnummer GD: CO-371820/57, juni 1998 [9]
evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Noord (2e passage)', rapport-
nummer COB: KlOO-W-085, rapportnummer GD: CO-371820170, november 1998 [10]
evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Zuid (2e passage)', rapport-
nummer COB: KlOO-W-090, rapportnummer GD: CO-371820175, november 1998 [11].

2.2 Uitgevoerde predicties - geotechniek -

Om een inzicht te krijgen in de gevolgen van de aan1eg van de Tweede Heinenoordtunnel op de
spanningen en deformaties in de ondergrond zijn voorafgaande aan het project predicties uitgevoerd.
Hierbij is zowel gebruik gemaakt van:

empirische formule conform Peck;
analytische formule conform Sagaseta;
eindige elementenberekeningen met Plaxis (2D) en DIANA (3D).

Zoals eerder vermeld wordt in deze rapportage niet ingegaan op de resultaten van laatstgenoemde
berekeningen.

De eerstgenoemde emprische/analytische methoden geven predicties van de te verwachten
maaivelddeformaties in verticale en horizontale (dwars- )richting.
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2.3 Uitgevoerde metingen . geotechniek.

Bij de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel is ter plaatse van Meetgebied Noord en Zuid een groot
aantal geotechnische metingen verricht. In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de
uitgevoerde metingen (zie ook bijlagen Al tlm A3).

Tabel 2.1

inclinometers

extensometers 6

inclinometers 4

waterspanningsmeter 3

SMS 4

waterspanningsmeter 1

drukopnemer 1

peilbuis 1

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

Meting· .....

maai velddeformatie (verticaal)

maaivelddeformatie (horizontaal)

verticale deformatie ondergrond

horizontale deformatie ondergrond

waterspanning (BTL)

grond- en waterdruk

getijde

luchtdruk

stijghoogte

maaivelddeformatie (verticaal)

inclinometers

~<.::-< - . '.: ' ..

'M:êt~1ig' .

maaivelddeformatie (horizontaal)

verticale deformatie ondergrond extensometers 5

horizontale deformatie ondergrond inclinometers 4

waterspanning (BTL) waterspanningsmeter 3

2.4 Tekenafspraken en definities

Assenstelseis en coördinaten
De positie van de instrumentatie en de TBM zijn vastgelegd in pseudo RD-coördinaten en de hoogte
ten opzichte van NAP. Voor het presenteren van de meetresultaten en het vergelijken van de
meetwaarden met de predicties is ter plaatse van Meetgebied Noord en Meetgebied Zuid voor iedere
passage van de TBM een lokaal assenstelsel gedefinieerd. De lokale x' -as valt telkens samen met de
boorrichting. De lokale y'-as is de verticale as en de lokale z' -as staat in horizontale richting loodrecht
op de tunnelas. De oorsprong van dit assenstelsel bevindt zich telkens op NAP 0 m

De locatie van de gebruikte lokale assenstelseis is aangegeven in bijlagen Al t/m A3 voor de
verschillende Meetgebieden. Alle verplaatsingen en spanningen, die bij de Ie orde evaluatie worden
gepresenteerd, zijn weergegeven ten opzichte van dit lokale assenstelsel:
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Wx (horizontale) verplaatsing in x' -richting ofwel longitudinale verplaatsing

wy (verticale) verplaatsing in y'-richting ofwel verticale verplaatsing
Wz (horizontale) verplaatsing in z' -richting ofwel transversale verplaatsing
Oxx normaalspanning in x' -richting
Oyy normaalspanning in y' -richting
Ozz normaalspanning in z' -richting,

Om een relatie te kunnen leggen met de uitgevoerde predicties, worden veel meetresultaten
gepresenteerd als functie van de afstand tot het boorfront. Hiermee wordt de afstand bedoeld van het
meetinstrument tot het (bewegende) boorfront, geprojecteerd op de lokale x' -as. In de verschillende

rapportages wordt deze afstand ook wel aangeduid met Sx', Als het boorfront zich bijvoorbeeld precies
onder meetraai C (Meetgebied Noord) bevindt, dan geldt voor elke zakbaak in raai C (Meetgebied
Noord) op dat tijdstip dat Ax' =0.

Tijd
In een aantal grafieken worden meetresultaten uitgezet tegen de tijd. Meestal wordt hierbij 'dag van het
jaar' gebruikt. Voor de Ie passage (Noord/Zuid) geldt dat met dit getal het begin (0:00 uur) van de
bewuste dag van 1997 bedoeld wordt. Dit betekent dat 1 januari 19970:00 samenvalt met 'dag I'. 'Dag
1,25' betekent dan 1 januari 19976:00 uur ('S morgens). Voor de 2e passage (Noord/Zuid) geldt dat met
dit getal het begin (0:00 uur) van de bewuste dag van 1998 bedoeld wordt. Dit betekent dat 1 januari
19980:00 samenvalt met 'dag I'. 'Dag 1,25' betekent dan 1 januari 19986:00 uur ('S morgens).

Bodemgesteldheid
Ter plaatse van Meetgebied Noord worden de in tabel 3.2 gegeven grondlagen aangetroffen. In de tabel
zijn de gemiddelde diepteliggingen en volumieke gewichten van deze grondlagen geven. De
grondwaterstand bevindt zich ongeveer op NAP.

Tabel 2.3 Grondlagen en volumieke gewichten voor Meetgebied Noord

toplaag maaiveld 16,5 17,2 0,55

3 -1,50 16,5 19,5 0,47

2 -5,75 16,0 19,0 0,47

18 -10,00 20,5 0,45

32 -17,25 20,5 0,5

38A -20,75 20,0 0,55

38F -25,00 21,0 0,55

38A -26,50 20,0 0,55

Ter plaatse van Meetgebied Zuid zijn de in tabel 2.4 gegeven grondlagen aangetroffen. De
grondwaterstand bevindt zich ongeveer op NAP.
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Tabel 2.4 Grondlagen en volumieke gewichten voor Meetgebied Zuid

ophoging zand +2,0 18,0 20,0 0,46

toplaag siltige klei +1,0 16,6 18,0 0,55

3 zand -3,25 17,0 20,0 0,47

4 veen -4,5 13,0 0,6

16 klei -7,25 17,0 0,6

18A kleiig zand -10,5 20,5 0,45

31 siltige klei -14,0 18,0 0,55

32 zand -14,75 20,5 0,55

38A klei -21,5 20,0 0,55

38E zand -24,5 20,5 0,55
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Hoofdstuk 3
SPECIFICA TIE I REALISATIE ONDERZOEKSDOELEN

Voor het realiseren van de onderzoeksdoelen zullen de meetresultaten in de komende rapportage op
verschillende wijzen grafisch gepresenteerd en vergeleken worden met de predicties. In het
onderstaande wordt per relevant onderzoeksdoel beschreven welke meetdata hiervoor worden gebruikt
en op welk wijze deze worden gepresenteerd.

Deformaties en spanningen:
G-OS Vaststellen invloed grondwaterpotentiaal op deformaties tijdens het boorproces
Dit onderzoeksdoel bevat twee componenten: de invloed van consolidatie op het ontstaan van
deformaties en de invloed van waterover- en onderspanningen op de deformaties aan het boorfront
door wijziging van de sterkte van de grond.

De invloed van consolidatie kan vrijwel alleen worden geëvalueerd door de verandering van de
spanningen en deformaties te monitoren in een fase, waarin geen wijzigingen van de grondcondities
door het tunnelboorproces optreden. Dit betekent dat gebruik moet worden gemaakt van de metingen
op enige afstand achter de TBM.

Voor de tweede component wordt een relatie gelegd tussen het verloop van de waterspanningen en de
verticale en horizontale gronddeformaties.

G-06 Vaststellen van de invloed van stagnatie op de grondwaterdrukken
Voor de realisatie van dit onderzoeksdoel wordt een relatie gelegd tussen de gemeten waterspanningen
ter plaatse van de 'Stress Monitoring Stations', de waterspanningsopnemers in het boortracé en de
voortgang van het boorproces.

G-07 Bepalen gedrag grondwaterllucht tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet
Dit onderzoeksdoel kan alleen worden gerealiseerd door tijdens een 'spiegeldaling' metingen uit te
voeren. Omdat onder of in de directe nabijheid van de Meetgebieden geen 'spiegeldaling' heeft
plaatsgevonden, zijn dergelijke metingen niet uitgevoerd. Realisatie van dit onderzoeksdoel is daarom
na de 2e passage van Meetgebied Noord en Zuid niet mogelijk.

G-OS Opsporen van deformaties tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet
Omdat onder of in de directe nabijheid van de Meetgebieden geen 'spiegeldaling' heeft plaatsgevonden,
is ook de realisatie van dit onderzoeksdoel niet mogelijk.

V -02 Detectie van wijzigingen in de bodemstructuur
.Het onderzoeksdoel kan alleen op indirecte wijze worden gerealiseerd. De verticale en horizontale
grondverplaatsingen geven een indruk van de mate van verstoring van de grond. Deze verstoring doet
zich voor in het traject van juist vóór de TBM tot achter de staartspleet. In dit traject zullen de
deformaties als functie van de afstand tot het boorfront worden weergegeven.

V -09 Vaststellen van de deformaties in de omgeving
Voor de realisatie van dit onderzoeksdoel zullen de volgende resultaten worden beoordeeld:
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- de horizontale en verticale rnaaivelddeformaties direct boven de tunnelas als functie van de afstand
tot het boorfront

- de horizontale en verticale grondverplaatsing op verschillende niveaus boven de tunnelas en direct
naast de tunnelas als functie van de afstand tot het boorfront

- de horizontale en verticale grondverplaatsingen op de gemeten diepten bij S verschillende afstanden
van het meetpunt tot het boorfront: 1D vóór, ter hoogte van en 1D, 2D en 4D achter het boorfront

- de horizontale en verticale rnaaivelddeformaties als functie van de afstand tot het boorfront.

V-I0 Bepalen van de invloed van de ondersteuning van het boorfront
Dit onderzoeksdoel kan worden gerealiseerd met behulp van de figuren, die voor onderzoeksdoel V -09
worden gemaakt en relaties met de toegepaste steundrukken.

V-11 Bepalen van de invloed van het staartetTect
Dit onderzoeksdoel kan worden gerealiseerd met behulp van de figuren, die voor onderzoeksdoel V -09
worden gemaakt en relaties met het volume van de geïnjecteerde grout.

V-12 Vaststellen van de spanningen in de omgeving
Voor dit onderzoeksdoel wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de 'Stress Monitoring Stations'
en de waterspanningsopnemers in het boortracé. De gemeten gronddrukken en de gronddrukken
verminderd met de waterspanningen worden uitgezet tegen de afstand tot het boorfront. Hierbij zal een
relatie worden gelegd met de steundrukken, de groutdrukken en de drukken bij de meetring tegen de
tunnel wand.

V-IS Vaststellen van de deformaties door lekkage
Dit onderzoeksdoel kan worden gerealiseerd indien zich een significante lekkage optreedt en
bodemdeformaties nabij deze lekkage worden gemeten. Deze situatie heeft zich niet voorgedaan. Dit
onderzoeksdoel kan daarom niet worden gerealiseerd.

V-21 Vaststellen van de relatie tussen de verticale ovalisering en het verticaal evenwicht
Aan de hand van vervormingsmetingen van de tunnelconstructie zal moeten worden nagegaan in
hoeverre verticaal ovaliseren optreedt. Deze metingen zijn niet beschikbaar.

Grondparameters:
G-Ol Vastleggen van de grondtoestand
Dit onderzoeksdoel is gerealiseerd door middel van het aanvullend grondonderzoek.

G-02 Vastleggen van aanvullende gegevens over de grond
Ook dit onderzoeksdoel is gerealiseerd door middel van het aanvullend grondonderzoek.

V-13 Bepalen van de invloed van het boren op een paalfundering in de omgeving
In het Meetgebied Noord en Zuid bevinden zich geen paalfunderingen. Deze onderzoeksvraag zal
daarom niet binnen dit project worden geanalyseerd.
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Hoofdstuk 4
VERGELIJKING METINGEN I PREDICTIES

In relatie tot de eerder geformuleerde onderzoeksdoelen is, in kwalitatieve termen, een vergelijking
gemaakt tussen de uitgevoerde metingen en de predicties. Hierbij is gebruik gemaakt van de resultaten
van de 2e en 3e orde evaluaties voor de passages van beide Meetgebieden [8], [9], [10] en [11].

Voor een grafische weergave van de meetresultaten wordt verwezen naar deze eerder genoemde
rapportages

Voor de onderzoeksdoelen die niet gerealiseerd konden worden (zie HF3) is vanzelfsprekend het
maken van een vergelijking niet mogelijk. Deze worden daarom in dit hoofdstuk niet verder behandeld.
Het betreft hier de onderzoeksdoelen G-07, G-08,V-18 en V-21. Hetzelfde geldt voor de onderzoeks-
doelen voor het evaluatiecluster 'Grondparameters " d.i.onderzoeksdoelen G-O1, G-02 en V-13. Voor
dit cluster zijn immers geen predicties uitgevoerd.

G-OS Vaststellen invloed grondwaterpotentiaal op deformaties tijdens het boorposes
Tijdens de 2e en 3e orde evaluatie is voor dit onderzoekdoel enkel de relatie tussen de gemeten
waterspanningen en de verticale en horizontale gronddeformaties bekeken. Hierbij is vastgesteld dat de
invloed van een variërende grondwaterpotentiaal op de optredende gronddeformaties verwaarloosbaar
is.

Om een uitspraak te doen over de invloed van consolidatie zullen de resultaten van de metingen die na
het opstellen van het evaluatierapport voor de tweede passage van Meetgebied Noord nader bekeken
dienen te worden. Dit zal gebeuren in het vervolg van de 1e orde evaluatie. Met name ter plaatse van
Meetgebied Zuid lijken tijdafhankelijke aspecten een rol te spelen, aangezien de verplaatsingen aan het
maaiveld zich, i.t.t. Meetgebied Noord, niet stabiliseren op grotere afstand achter de TBM.

G-06 Vaststellen van de invloed van stagnatie op de grondwaterdrukken
Uit de metingen blijkt dat de spanningen voor het boorfront tijdens stilstand in fase lopen met de
getijdemetingen in de Oude Maas. Hieruit wordt dan ook geconcludeerd dat de gronddrukken (d.i.
korrel- en waterspanningen) tijdens stagnatie van het boorproces niet worden beïnvloed.

V-02 Detectie van wijzigingen in de bodemstructuur
Uit de metingen blijkt dat de verstoring van de ondergrond tot een afstand van 5 à 10 meter voor het
front beperkt blijven. De gemeten zakkingen over dit traject bedragen enkele mm's. Op grotere afstand
van het boorfront vallen de gemeten verplaatsingen binnen de nauwkeurigheid van de gebruikte
instrumenten en worden dan ook als 'ruis' beschouwd. Boven het schild blijken de verplaatsingen
relatief snel toe te nemen, wat er op duidt dat er sprake is van een verstoring van de ondergrond.

Aan de hand van de uitgevoerde predicties met het empirische model van Peck is het niet mogelijk
verplaatsingen voor het front te bepalen (zie ook deel II). Aan de hand van de empirische formulering
van Sagaseta is dit wel mogelijk. Dit zal gedaan worden in het vervolg van de 1e orde evaluatie.
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De breedte waarover verplaatsingen van het maaiveld zijn waargenomen blijkt door de predicties met
Sagaseta veelal overschat te worden. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de helling van de troggen
bij de predicties wordt onderschat. De predicties met behulp van Peck (i=5 en i=lO) blijken de vorm
van de trog redelijk te benaderen. De maximale waarde van de optredende zakking blijkt bij deze
predicties echter overschat te worden. Dit wordt veroorzaakt door de te grote waarde die is
aangenomen voor het optredende volumeverlies Vs (zie deel II).

V -09 Vaststellen van de deformaties in de omgeving
Aan de hand van de metingen blijken ter plaatse van Meetgebied Noord de verticale deformaties aan
het maaiveld boven de tunnelas en direct naast de tunnel hoger uit te vallen dan voorspeld. Op groter
afstand geven de predicties (m.n. de predicties met Sagaseta) echter grotere waarden. Dit kan verklaard
worden door het feit dat in de berekeningen het werkelijke volumeverlies aan het maaiveld en de
breddte van de trog wordt overschat. Ter plaatse van Meetgebied Zuid zijn bij de eerste passage
maaiveldrijzingen geconstateerd. Deze zijn niet voorzien in de predicties. Bij de tweede passage
blijken de gemeten zakkingen aan het maaiveld boven de tunnelas en direct naast de tunnel onderschat
te worden bij de predicties.

De longitudinale verplaatsingen kunnen niet vergeleken worden met predicties, aangezien deze niet
zijn uitgevoerd voorafgaand aan de passages van de Meetgebieden. De longitudinale verplaatsingen
aan het maaiveld blijken het grootst te zijn en richten zich naar de TBM. In de diepte neemt de grootte
van deze verplaatsingen af en wisselt van teken, d.i. de grond wordt a.h.w. vóór de TBM uitgedrukt.

De gemeten transversale verplaatsingen aan het maaiveld zijn bij de verschillende passages van de
Meetgebieden in de richting van de tunnelas en blijven beperkt tot enkele mm's. Naar de diepte blijkt
de richting van de transversale verplaatsingen om te draaien, waardoor de grond van de tunnel af
beweegt (d.w.z. opspanning van de grond), dit in tegenstelling tot de resultaten van de predicties. Deze
laten over de gehele diepte een transversale verplaatsing in de richting van de tunnel zien (d.w.z.
ontspanning van de grond). Enkel bij de eerste passage van Meetgebied Noord blijken de horizontale
verplaatsingen op grotere diepte naast de tunnel zich wel degelijk naar de tunnel toe te richten.

Direct boven de tunnelas ontstaan, in tegenstelling tot de predicties, wel transversale verplaatsingen.
Deze zijn waarschijnlijk te wijten aan bv. een asymmetrie in bodemopbouw en het sturen van de TBM.

V-IO Bepalen van de invloed van de ondersteuning van het boorfront
Uit de metingen aan het boorproces blijkt dat de steundruk bij de beide passages van de Meetgebieden
ongeveer gelijk is aan de horizontale grondspanning. De steundruk is daardoor hoger dan voor de
stabiliteit noodzakelijk is. Verwacht mag worden dat dan ook weinig tot geen zakkingen door
fronteffecten zullen ontstaan, hetgeen door experimentele en numerieke predicties bevestigd is.

Ook aan de hand van de diverse uitgevoerde metingen kan geconstateerd worden dat de verticale
grondverplaatsingen aan het maaiveld en in de diepte vóór het boorfront beperkt blijven tot enkele
millimeters. Op grotere diepte boven en naast de tunnel zijn vóór het boorfront kleine horizontale

verplaatsingen in positieve x'-richting (d. w.z. van het front at) ontstaan. Dit wijst op een relatief kleine
invloed van de ondersteuning van het boorfront op de verticale grondverplaatsingen.
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In het vervolg van de Ie orde evaluatie zal nader ingegaan worden op de oorzaak van de verplaatsingen
die optreden voor het front. Hierbij zal getracht worden het aandeel van de fronteffecten te
kwantificeren, om op deze manier al dan niet het belang van een goede regeling van de te hanteren
steundruk, met het oog op optredende vervormingen vóór het front, aan te geven.

V-11 Bepalen van de invloed van het staarteffect
Bij de eerste passage van Meetgebied Noord lijkt een verband tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout
in de staartspleet en de gemeten deformaties éénduidig aanwezig, maar bij de tweede passage van
hetzelfde Meetgebied blijkt de hoeveelheid geïnjecteerd grout nagenoeg constant over het gehele
gebied, terwijl er wel zakkingvariaties worden gemeten. Net als ter plaatse van Meetgebied Zuid lijken
de gehanteerde groutdrukken hier een rol van betekenis te spelen. In het vervolg van de 1e orde
evaluatie zal hieraan verder aandacht besteed worden.

V-12 Vaststellen van de spanningen in de omgeving
Ter plaatse van zowel Meetgebied Noord als Meetgebied Zuid blijkt dat de waterspanningen aan de
voorzijde van het front toenemen bij het naderen van de TBM. Vanaf een afstand van circa 30 m voor
het front worden spanningstoenamen gemeten. Deze toename van de waterspanning blijkt te
verdwijnen na stilstand van de TBM. Enkel ter plaatse van WSM3 onder Meetgebied Zuid blijkt de
waterspanning na stilstand niet terug te lopen naar oorspronkelijk niveau. Dit is de enige WSM die in
de klei geplaatst is.

Aan de hand van de resultaten van de SMS-metingen ter plaatse van Meetgebied Noord blijkt dat de
totaalspannningen beduidend lager kunnen zijn dan de gemeten waterspanningen. Dit zou impliceren
dat de effectieve spanningen in de ondergrond negatief zouden moeten zijn, hetgeen fysisch
onmogelijk is. De absolute meetwaarden van de SMS-metingen zijn daarom twijfelachtig, zodat een
vergelijking met de uitgevoerde predicties weinig zinvol wordt geacht. Het vergelijken van de
spanningsveranderingen in kwalitatieve zin is daarentegen wel mogelijk.

De metingen laten een toename van de normaalspanningen zien bij het naderen en passeren van het
front. De gemeten spanningen stabiliseren zich weer op een afstand van circa 20 m achter het front.

Opvallend is dat bij de EEM-predicties met Plaxis nauwelijks een verandering in de normaalspanning
in transversale richting optreedt als gevolg van het passeren van de TBM. De metingen laten echter een
toename van deze spanningen zien. Dit verschil wordt veroorzaakt door een verkeerde modellering van
het boorproces bij de predicties, waarbij het staartverlies naast de tunnel wordt overschat. Verder is de
voorspelde toename van de verticale spanningen na passage beduidend groter dan de gemeten waarde.
Er zijn geen spanningspredicties gerapporteerd in longitudinale richting.

Ter plaatse van Meetgebied Zuid zijn geen normaalspanningen in de ondergrond gemeten. Ook zijn
hier geen predicties gerapporteerd.
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Hoofdstuk 1
INLEIDING

Om meer kennis over en inzicht te krijgen in het boren van tunnels onder typisch Nederlandse slappe
bodemcondities, is besloten het praktijkproject Tweede Heinenoordtunnel uit te voeren. Het onderzoek,
dat aan dit project is verbonden, wordt begeleid door CURlCOB-uitvoeringscommissie KlOO
'Praktijkonderzoek Boortunnels'.

Dit deel van voorliggend rapport bevat deel IJ van de rapportage ten behoeve van de Ie orde evaluatie
voor de hoofdgroep 'Geotechniek', onderdeel GT -A. In het eerste gedeelte van het rapport worden de
uitgangspunten/onderzoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast wordt een inventarisatie
gegeven van de beschikbare gegevens en de resultaten van de metingen.

In het voorliggende tweede gedeelte van het rapport wordt ingegaan op de empirische en analytische
methoden die gebruikt zijn bij het uitvoeren van de predicties t.a.v. deformaties voor de genoemde
hoofdgroep 'Geotechniek'. Allereerst zal een kritische beschouwing gegeven worden van de gebruikte
empirische/analytische modellen ten behoeve van toekomstige predicties. Verder zal in gegaan worden
op de eventuele mogelijk tot 'fasering' van de optredende deformaties naar verschillende aspecten /
facetten van het boorproces. Tot slot zal in het tweede deel met name aandacht besteed worden aan de
invloed van het groutproces op de deformaties.

Naast predicties met behulp van analytische methoden en formules zijn voorafgaand aan de uitvoering
van de Tweede Heinenoordtunnel eindige elementenberekeningen uitgevoerd. De resultaten van deze
berekeningen, alsmede een kritische beschouwing van de gehanteerde modellen, zullen in een
afzonderlijk document opgesteld door TEClFugro behandeld worden.

De resultaten van de 2e orde en 3e orde evaluatie voor de hoofdgroep 'Geotechniek'. zijn in een eerder
stadium gerapporteerd [1], [2], [3] en [4].
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Hoofdstuk 2
KRITISCHE BESCHOUWING PREDICTIES

• analytisch-

In de ontwerpfase van de Tweede Heinenoordtunnel zijn predicties uitgevoerd met behulp van
empirsiche en analytische modellen om een inzicht te verkrijgen in de te verwachten verplaatsingen
aan het maaiveld.

2.1 Empirische formulering conform Peck
De vorm van de zakkingcurve in dwarsrichting wordt vaak beschreven met behulp van de formule van
Peck [5]. Deze gaat uit van een Gaussische verdeling van de zakkingen langs een lijn dwars op de aan
te leggen tunnel. De zakking (enkel ten gevolge van boor- of volumeverlies) kan worden gedefinieerd
als:

x2

w(x) = wmaxe - 2i
2

Vsw =--
max i.J21C

x

verticale verplaatsing
verticale verplaatsing boven tunnel-as
horizontale afstand tot tunnel-as (transversaal)
horizontale afstand van de tunnel-as tot het buigpunt van de zakkingcurve
volume van de zakkingcurve per strekkende meter tunnel

[m]

[m]

[m]

[m]

[m3/m]

met w

De waarde van Vs wordt gelijk gesteld aan het totale boor verlies en is een maat voor de optredende
'oversnijding' aan het boorfront t.o. v. de uiteindelijke diameter van de tunnel.

Bij het uitvoeren van predicties met behulp van de methode van Peck is het bepalen van de juiste
invoerparameters het grootste probleem. Met name de juiste schatting van het optredende
volumeverlies Vs aan het maaiveld vooraf is in de praktijk moeilijk. Daarnaast is de bepaling van de
waarde voor de parameter i onzeker.

De breedte en vorm van de zakkingcurve is afhankelijk van de diepteligging en diameter van de aan te
leggen tunnel en van de aanwezige grondsoort boven deze tunnel. Uit diverse metingen in het
buitenland is gebleken dat bij de aanleg van tunnels in een niet-cohesieve, zandige ondergrond, de
zakkingcurve relatief smal en steil is ten opzichte van de curve die optreedt bij de aanleg in cohesieve
grondsoorten, zoals klei en/of veen. Als praktische maat voor de totale breedte van de zakkingcurve
aan het maaiveld wordt meestal een waarde van 4-5i aangehouden. De bepaling van de juiste i-waarde
kan geschieden volgens een aantal verschillende theorieën. De meeste van de bekende theorieën zijn
echter beperkt geldig, waarbij met name de gelaagdheid van de ondergrond slechts beperkt in rekening
gebracht kan worden. Voor de specifiek Nederlandse omstandigheden waren tot voor de aanleg van de
Tweede Heinenoordtunnel nog geen meetdata uit de praktijk aanwezig die kunnen functioneren als
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onderbouwing voor de keuze van de juiste waarde. In § 3.3 zal op basis van de uitgevoerde metingen
onderzocht worden of een relatie voor de bepaling van de juiste i-waarde is vast te stellen.

Door Peck is in eerste instantie de volgende relatie voorgesteld ter bepaling van de juiste i-waarde:

lineaire formulering conform Peck [5]: i= 0,2 (D + Zo)

waarbij D gelijk is aan de diameter van de tunnel en Zo de diepteligging van de tunnel-as beneden het
maaiveld weergeeft.

Afhankelijk van de aanwezige grondslag om en boven de aan te leggen tunnel, kan gebruik gemaakt
worden van de volgende formules ter bepaling van i:

cohesieve materialen (klei/veen):
niet-eohesieve materialen (zand):

i= 0,43 Zo + 1,1
i= 0,28 Zo - 0,10

waarbij Zo de diepteligging van de tunnel-as beneden het maaiveld weergeeft.

Voor gelaagde grondprofielen wordt geadviseerd om gebruik te maken van de volgende formules ter
bepaling van i:

tunnel in klei/veen, met daarboven zand:
tunnel in zand, met daarboven klei/veen:

i= 0,43 ZA + 0,28 ZB +1,1
i= 0,28 ZA + 0,43 ZB - 0,1

waarbij ZA de diepte van de tunnel-as beneden de overgang zand/klei weergeeft en ZB de diepte van
deze overgang beneden het maaiveld (= de dikte van de bovenste, afdekkende laag).

2.2 Analytische formulering conform Sagaseta
Door Sagaseta [8] is voor de bepaling van maaiveldzakkingen ten gevolge van de aanleg van tunnels
een analytische methode ontwikkeld. Deze methode gaat uit van de beschrijving van de tunnel als een
uitsparing in een elastische halfruimte.

Door Sagaseta worden de verplaatsingen aan het maaiveld beschreven door onderstaande
vergelijkingen:

4 ©1999 GeoDelft



COB: KlOO-W-105-A
GD: CO-384780/41

definitief augustus I september 1999

x

verplaatsing in x, y of z-richting (zie figuur 2.1)
diepteligging van de tunnel-as beneden maaiveld
horizontale afstand tot tunnel-as (transversaal)
horizontale afstand tot boorfront (longitudinaal)
verticale afstand tot tunnel-as
volume van de zakkingcurve per strekkende meter tunnel

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m3/m]

met Wi

h

y
z
Vs

Jo- .--- /'

/ ,----J"'---- --
/' ---.-'"

~_-- Tunnelface

(O.O.h)

z

Figuur 2.1 Definitie assenstelsel conform Sagaseta [2]

Voor relatief grote afstand achter het boorfront kunnen de verplaatsingen aan het maaiveld beschreven
worden met:

Vs x
w =-----

x 1! x2 +h2

Met behulp van bovenstaande formules kan de zettingstrog aan het maaiveld bepaald worden. De
verticale verplaatsingen blijken een trog te vormen met een buigpunt op een afstand t.o.v. de tunnel-as
gelijk aan x = h/..J3. De maximale horizontale verplaatsing (transversaal) aan het maaiveld wordt
gevonden op een afstand t.o.v. de tunnel-as gelijk aan x = h (zie figuur 2.2).

© 1999 GeoDelft 5



COB: KlOO-W-lOS-A
GD: CO-384780/41

definitief augustus / september 1999

Maximum

xJh

1·5 2·0

Figuur 2.2 Horizontale en verticale verplaatsingen aan het maaiveld [8]

Naast bovenstaande methode heeft Sagaseta recent eveneens een methode ontwikkeld waarbij niet
enkel sprake is van een alzijdige contractie, maar daarnaast eveneens vervormingen door ovalisatie en
translatie van de tunneldoorsnede meegenomen worden. Deze methode is uitgebreid beschreven in [9]
en maakt gebruik van een extra aantal invoerparameters.

2.3 Kritische beschouwing
Bij een vergelijking van de predicties met de metingen kan ten aanzien van de beschreven analytische
methoden het volgende opgemerkt worden:

de optredende verplaatsingen aan het maaiveld zijn op voorhand niet te voorspellen met behulp
van de analytische methoden. Ter plaatse van de Meetgebieden blijken de maximale verticale
verplaatsingen aan het maaiveld boven de tunnelas bij de uitgevoerde predicties met Peck in de
meeste gevallen afte wijken van de gemeten waarden (zie ook §3.1. en 3.2). Veelal wordt de
zakking (mn. boven de tunnel) overschat. Hieruit blijkt dat de onzekerheid bij de bepaling van de
waarde voor Vs groot is.
bij toepassing van de methode van Peck speelt naast de onzekerheid bij de bepaling van de waarde
van Vs verder de bepaling van de waarde voor i een rol. Deze waarde is in sterke mate bepalend
voor de vorm van de zakkingtrog. Aan de hand van metingen kan een relatie voor deze parameter
bepaald worden (zie ook §3.3). Aangezien er tot voor kort uit de Nederlandse praktijk nog
onvoldoende metingen bekend zijn, is dit nog niet goed mogelijk.
ook de predicties conform Sagaseta laten ter plaatse van de Meetgebieden sterke afwijkingen met
de gemeten waarden zien. Opvallend is dat de helling van de zakkingtrog in vergelijking met de
werkelijk optredende helling in de meeste gevallen onderschat wordt. De maximale waarde van de
zakking boven de tunnelas wordt in de meeste gevallen overschat.
bij de eerste passage van Meetgebied Zuid zijn rijzingen van het maaiveld waargenomen. Deze
rijzingen kunnen met behulp van de analytische methoden niet beschreven worden.
met behulp van deze methoden is het doen van een uitspraak over te verwachten spanningen en
spanningsveranderingen niet mogelijk.
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de vorm van de zakkingcurve aan het maaiveld zal uitgaande van de analytische methoden onder
alle omstandigheden symmetrisch zijn t.o. v. de tunnel-as. In werkelijkheid is dit niet het geval.
Zoals uit de metingen blijkt, leidt een aantal factoren, waaronder waarschijnlijk de lokale
bodemomstandigheden, sturen van de TBM, tot een enigszins asymmetrische zakkingcurve.

Aan de hand van bovenstaande bevindingen kan gesteld worden dat de voorspellende waarde van de
analytische methoden conform Peck en Sagaseta beperkt is. Onzekerheid met betrekking tot de
invoerparameters is hieraan debet.

De grootte van het volume van de zakkingcurve Vs is in de praktijk geen goed bruikbare
predictieparameter aangezien deze direct wordt beïnvloed door de grootte van het optredende
boorverlies ter plaatse van de tunnel. Deze is sterk afhankelijk van de zorgvuldigheid bij de uitvoering
en kan dan ook tevoren moeilijk voorspeld worden. Voor de specifiek Nederlandse omstandigheden
zijn nog te weinig meetdata beschikbaar om te komen tot een relatie voor de Peck-parameter i. In de
toekomst kan getracht worden een soortgelijke relatie als gegeven in §2.1 te formuleren op basis van
meetdata bij Nederlandse boortunnelprojecten. Opgemerkt wordt dat door de sterke vereenvoudiging
van de werkelijkheid, waarop de analytische methoden gebaseerd zijn, de uitkomsten van de
analytische methoden echter beperkt blijven tot een afschatting van de te verwachten verplaatsingen
aan het maaiveld en het analyseren van gemeten zakkingen.
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Hoofdstuk 3
CALIBRA TIE OPTREDENDE VERPLAATSINGEN

Ondanks de kanttekeningen die in voorgaand hoofdstuk geplaatst zijn bij de toepassingen van zowel
empirische als analytische modellen, is in het kader van de verschillende evaluaties een poging gedaan
tot het kalibreren van de gemeten verplaatsingen.

3.1 Calibratie verplaatsingen in dwarsrichting
Door gebruik te maken van de formule van Peck (zie §2.1) is tijdens de derde en tweede evaluatie een
'fit' gemaakt door de meetpunten. De resultaten van deze 'fits' benaderen de vorm van de gemeten
zakkingstroggen in dwarsrichting. Met name ter plaatse van en op enige afstand uit de as van de tunnel
blijven de verschillen tussen de 'fits' en de metingen gering.

Naast de calibratie van de metingen door de formule van Peck kan eveneens gebruik gemaakt worden
van de formule van Sagaseta (zie §2.2). Bij deze methode kan enkel de waarde van het volumeverlies
Vs gevarieerd worden, zodat het verkrijgen van een goed 'fit' niet goed mogelijk is gebleken. Op grote

afstand achter het boorfront (y ~ 00) reduceert deze tot:

Vs hw =----
z 11: x2 +h2

Een overzicht van de verschillende 'fits' wordt gegeven in bijlage I. Te zien is dat de kalibraties met
behulp van Sagaseta niet leiden tot een behoorlijke 'fit' van de meetgegevens. Met name de
beschrijving van de ondergrond als zijnde een elastische halfruimte lijkt hieraan ten grondslag te
liggen. Verder gaat Sagaseta uit van een alzijdige contractie van de tunneldoorsnede, hetgeen niet reëel
is.

Met behulp van de formule van Peck is in de meeste gevallen wel eenredelijke 'fit' met de metingen te
realiseren. De mate waarin de invoerparameters vooraf op een goede manier bepaald/geschat kunnen
worden blijft echter onzeker. Hierop zal in §3.3 verder ingegaan worden.

Noord I
raai C
raai F
raai A
raai C
raai F
raai G
raai 0
raai Q
raai 0
raai Q

Noord II

Zuid I

Zuid II

0,76
0,55
0,21
0,22
0,38
0,44
0,13

2,5
2,1

0,65
0,67
1,05

1,30
0,45

0,40
0,25

5,4

5,5
1,45

0,90

Tabel 3.1 Invoer parameters empirische / analytische modellen op basis van metingen
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3.2 Calibratie verplaatsingen in langsrichting
Calibratie van de verticale verplaatsingen in langsrichting is enkel gebeurd aan de hand van de
formules van Sagaseta (zie §2.2). Ook nu kan slechts de waarde voor Vs gevarieerd worden. Ter
hoogte van de as van de tunnel (x = 0) reduceert de formule voor Sagaseta voor de verticale
verplaatsingen Wz tot :

Een overzicht van de verschillende 'fits' is gegeven in bijlage Il In deze bijlagen is te zien dat de
verschillen aanzienlijk blijven.

Aangezien binnen de formules van Sagaseta de waarde voor het volumeverlies Vs de enige variabele is
waarmee het maken van een 'fit' gerealiseerd kan worden 1

, is het maken van een 'fit' veelal beperkt
gebleven tot calibratie van maximale zakkingen. De initiële zakkingen wijken dan ook aanzienlijk af
van hetgeen gemeten is.

Opvallend zijn wederom de relatief grote waarden voor Vs waarmee gerekend dient te worden. Qua
orde grootte komen de waarden overeen met hetgeen bepaald is in §3.1 (vgl. MV42 en MV50 met
bijlage I). Indien 'gefit' wordt op initiële zakkingen blijkt de waarde voor het volumeverlies Vs

aanzienlijk lager te liggen.

De vorm van de gemeten langstroggen wijkt aanzienlijk af van de door Sagaseta voorspelde troggen.
Niet alleen de initiële zakkingen, maar vooral de snelheid waarmee de uiteindelijke zakkingen optreden
wijken aanzienlijk af. Door Sagaseta wordt een geleidelijker toename van de zakkingen voorspeld.

3.3 Aanpassing formule van Peck en relatie Peck-parameter i
Uit het voorgaande is gebleken dat de met behulp van de methode van Peck relatief de beste 'fits' voor
de verticale verplaatsingen aan het maaiveld in dwarsrichting te verkrijgen zijn. Wanneer de metingen
kritisch beschouwd worden blijkt dat loodrecht op de boorrichting asymmetrische troggen ontstaan.
Deze asymmetrie kan veroorzaakt worden door 00. lokale bodemomstandigheden, stuurcorrecties en
bochten (oversnijding) en eventuele asymmetrie in het groutproces bij het vullen van de staartspleet.

Aangezien binnen de huidige formulering van Peck geen mogelijkheden bestaan om asymmetrische
troggen te voorspellen, wordt door het Projectbureau Boortunnels PBBT de volgende aanpassing van
de formule van Peck voorgesteld [6]:

J de overige variabelen, d. i. diepteligging h en afstand tot front y, zijn vastliggende variabelen, bepaald door de geometrie.
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x
Vs

verticale verplaatsing
horizontale afstand tot tunnel-as (transversaal)
volume van de zakkingcurve per strekkende meter tunnel
horizontale afstand van de tunnel-as tot het buigpunt van de zakkingcurve
coëfficiënten

[m]

[m]

[m3/m]

[m]

[-]

met w(x)

a,j3

De coëfficiënt a geeft de horizontale verschuiving van het punt waarop de maximale verticale
verplaatsing optreedt weer. Door middel van de coëfficiënt j3 wordt de fictieve maximale verticale

verplaatsing op de gegeven afstand a uit de as van de tunnel verrekent als percentage van de maximale
verticale verplaatsing boven de as.

In tegenstelling tot hetgeen gesteld wordt in [6] leidt aanpassing van de formule van Peck niet tot een
beter bruikbare analytisch/empirische formule voor het voorspellen van verticale verplaatsingen aan
het maaiveld. De extra invoerparameters a en j3 zijn op voorhand niet bekend en leiden dus tot een
extra onzekerheid vooraf, naast de onzekerheid bij de bepaling van de juiste waarden voor Vs en i (zie
ook HF2). De toegevoegde waarde van bovenstaande aangepaste formule blijkt dus beperkt tot
postdicties.

Hetzelfde geldt voor de §2.2 genoemde methode van Sagaseta [9]. Middels deze methode is het
mogelijk om een goede postdictie te maken van de gemeten verplaatsingen. De voorspellende waarde
blijft echter beperkt gezien het feit dat de onzekerheid met betrekking tot de bepaling vooraf van de
extra parameters a en p te groot is. Mede hierdoor is verder geen aandacht besteed aan de calibratie
van deze parameters op basis van de uitgevoerde metingen.

In §2.1 is een aantal veel gebruikte relaties voor de bepaling van de juiste i-waarde gegeven. Voor de
specifiek Nederlandse omstandigheden waren tot voor de aan1eg van de Tweede Heinenoordtunnel nog
geen meetdata beschikbaar welke als onderbouwing van een soortgelijke relatie zouden kunnen dienen.

Bij de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel zijn de volgende dwars-raaien geïnstrumenteerd, aan
de hand waarvan de verticale verplaatsingen aan het maaiveld in kaart gebracht zijn:

1e passage Meetveld Noord :
2e passage Meetveld Noord :
1e passage Meetveld Zuid
2e passage Meetveld Zuid

raai C enF
raai A, C, F en G
raai 0 en Q
raai 0 en Q

Voor de bepaling van een eventuele relatie voor de juiste i-waarde is gebruik gemaakt van metingen op
een afstand 4D achter het boorfront. Aangezien bij de eerste passage van Meetveld Zuid sprake is van
maaiveldrijzingen kan in totaal dus gebruik gemaakt worden van een 8-tal metingen.

Allereerst is getracht om een lineair verband vast te stellen tussen de diepteligging van de tunnel en de
i-waarde (e.e.a. conform Peck [5], zie ook §2.1). In figuur 3.1 wordt een overzicht gegeven van de
uitgevoerde analyses, waarbij verschillende uitgangspunten gehanteerd zijn. Te zien is dat de correlatie
die gehaald wordt beperkt blijft tot 0,83 in geval alleen de metingen van de tweede passage van
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meetveld Noord meegenomen worden. In dat geval kan het verband tussen de Peck-parameter i en de
diepteligging Zo, vergelijkbaar met het lineaire verband zoals genoemd in §2.1, gegeven worden door:

i= 0,35 Zo + 1,07

(a) Relatie "_oul en i, op basis van alle metingen:

...
7.0
6.0
s.o

- • .0

'.0
zO
1.0
0.0

lW 135 ~ ~ m ~ ~ W IW ~ ~

"_oul

• .-
• • •

v_ nft .
D'_nn1<

(b) Relatie Uul en i, op basa van de metingen van meetvcld ooord: :'~.

LO
7.0

6.D

so
- • .0

3.0
2.0
t.o
0.0

~ IU ~ ~ ~ IU I~ J~ ~ m w
"_DIII

• ~
•

y - O.22x + 2.8
R =0.22

(c) Relatie uul en i, op basis van alleen de tWeede metingen van mcetveld ooonl:

s» u."x + I.UI

R =0.83

...
7.0
6.0

S.o- ..•
,.0
2.0
1.0

0.0
~ W ~ ~ ~ W ~ ~ ~ ru ~

z..DU1

(d) Relatie uul en i, op basis van alleen de metingen voor raai een F (Meetveld Noord):

RooiP

~
•
Rooie

y =0.31x + 13
R'~O ..w

LO
7.0

6.0

so
- <.0

3.0

2.0
1.0

0.0

~ W IW 10 ~ ~ I" JU In m JW

z_DU1

Figuur 3.1 Relatie Peck-parameter i en diepteligging Zo op basis van verschillende metingen

Op basis van bovenstaande figuur 3.1 is te zien dat het aantal metingen nog te beperkt is om een
betrouwbare relatie voor de bepaling van i te rechtvaardigen. De spreiding in de verschillende
uitkomsten op basis van de vermelde aannamen is hiervoor te groot. Uitbreiding van de data-sets met
metingen afkomstig van toekomstige boortunnel-projecten onder specifiek Nederlandse
omstandigheden is echter zeker aan te bevelen en noodzakelijk om te komen tot een deugdelijker
bepaling.
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Hoofdstuk 4
ANALYSE OPTREDENDE VERPLAATSINGEN

4.1 Oorzaken optredende verplaatsingen
Rondom de tunnelboormachine zal sprake zijn van een boor-/volumeverlies door de aan1eg van de
tunnel. Als mogelijke oorzaak van dit verlies kan een groot aantal aspecten genoemd worden, t.w.:

verplaatsingen aan het boorfront als gevolg van onvoldoende ondersteuning van het front tijdens
het boorproces;
extra oversnijding door het gebruik van oversnijdingsmessen om de wrijving langs de
tunnelboormachine te reduceren;
coniciteit van de tunnelboormachine, eveneens om de wrijving langs de mantel van de machine te
reduceren;
extra oversnijding als gevolg van het sturen van de machine;
staartspleetverlies als gevolg van hetzij het onvolledig vullen van de ruimte tussen tunnellining en
omliggende grond met grout, hetzij het consoliderenlkrimpen van het grout bij uitharden;
consolidatie / kruip van samendrukbare, cohesieve lagen in de ondergrond.

Om een optimalisatie van het boorproces te realiseren en de optredende verplaatsingen in de
ondergrond en aan het maaiveld te minimaliseren is het van belang een beter inzicht te verkrijgen in
het aandeel van de verschillende genoemde aspecten op de uiteindelijk optredende verplaatsingen. Op
deze manier kan namelijk worden beoordeeld verbetering van welke onderdelen van het boorproces zal
leiden tot de grootste beperking van de optredende verplaatsingen.

Veelal wordt de uiteindelijke geregistreerde verplaatsingen/zettingen onderverdeeld in 5-tal fasen (zie
ook figuur 4.1):

Verplaatsingen op grotere afstand van de TBM (1): normaal optredende, veelal uniform
verdeelde, zettingen die optreden op grote afstand voorafgaand aan de tunnelboormachine;
Verplaatsingen direct voorafgaand aan de TBM (2): als gevolg van eventuele onbalans tussen
de ondersteuning van het front met de heersende korrel- en waterspanningen zullen verplaatsingen
aan het front optreden. Deze verplaatsingen treden direct voorafgaand aan de TBM op en zijn in
sterke mate afhankelijk van de mogelijkheden tot beheersing van de te hanteren steundruk aan het
front;
Verplaatsingen tijdens passage van de TBM (3): als gevolg van coniciteit en (eventuele)
oversnijding door gebruik van oversnijdingsmessen en stuurcorrecties zullen tijdens passage van
de machine verplaatsingen boven het schild optreden;
Verplaatsingen t.g. v. staartspleetverlies (4): bij het voortgaan van de machine wordt de ruimte
die direct achter de machine ontstaat rondom de lining geïnjecteerd met een groutmengsel. Dit zal
resulteren in verplaatsingen. De grootte van deze verplaatsing hangt af van de manier waarop het
grout wordt aangebracht en de mate waarin de staartspleet gevuld wordt;
Lange termijn zettingen (5): door verstoring van de ondergrond kunnen met name in slappere,
slecht doorlatende, cohesieve grondsoorten lange termijn zettingen optreden, dit als gevolg van de
relatief langzame dissipatie van wateroverspanningen in deze grondsoorten en kruip.
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Figuur 4.1 Fasering optredende verplaatsingen [7]

Door middel van een analyse van de optredende verplaatsingen in langsrichting kan inzicht verkregen
worden orde grootte van de verschillende aandelen. In de volgende paragrafen zal hier nader op
ingegaan worden, zowel voor de gemeten verplaatsingen aan het maaiveld als in de ondergrond.

Op basis van gegevens verkregen uit een literatuurstudie wordt in [6] het volgende overzicht gegeven:

Tabel 4.1 Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen aan het maaiveld

Niet cohesieve grondsoorten 20 37 33 10
- Meetveld Noord -

Cohesieve grondsoorten 10 16 21 51
- Meetveld Zuid -

4.2 Analyseverplaatsingen in langsrichting • maaiveld·
Ten behoeve van de analyse van de verplaatsingen in langsrichting zijn, naast de absolute waarden, de
metingen genormaliseerd naar de laatst gemeten waarde, d.i. veelal op een afstand gelijk aan ca. 80 m
(d.i. lOD) achter het boorfront. De normalisatie van de verplaatsingen in langsrichting is weergegeven
in bijlage III t/m VI. In onderstaande tabel 4.2 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste
resultaten.
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Tabel4.2a Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen aan het maaiveld
Meetveld Noord

Noord I
- raai K- EX7 (mv) -0.028 20 40 30 10

Gem. -0.028 15 45 35 5
MV50 -0.012 0 65 25 10
MV87 -0.012 25 60 10 5
MV89 -0.008 20 35 35 10

Noord 11
- raai L-

EXIl (mv) -0.006 20 25 55 0

Gem. -0.010 15 45 30 10

Tabel4.2b Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen aan het maaiveld
Meetveld Zuid

Zuid I
- raai T-

EXI (mv) 0.001

Gem. -0.006
MV15 -0.011
MV29 -0.005
MV30 -0.008

Zuid 11
- raai U- EX5 (mv) -0.007

Gem. -0.008

50 -30
80 -240
-50 0
10 30

20 -60 35 105
5 10 75 5
20 10 50 20
5 60 25 10

20 5 65 10

10 25 50 15

Op basis van bovenstaande gegevens blijkt interpretatie van de metingen bij de eerste passage van
Meetveld Zuid niet goed mogelijk. De geregistreerde verticale verplaatsingen aan het maaiveld
vertonen een grote mate van spreiding, die te wijten is aan een variatie in het boorproces (zie ook [9]).
Ter plaatse van zakbaak MV26 en MV27 is de eerste meting uitgevoerd na passage van de TBM. De
overige zakbaken laten een rijzing boven de machine zien. Ook boven de staartspleet is bij zakbaak
MV22, MV23 en MV7 sprake van rijzing aan het maaiveld. Door consolidatie verdwijnt de rijzing en
is op langere termijn sprake van een zakking.
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Aan de hand van de gegevens in tabel 4.2 blijkt dat de verticale verplaatsingen aan het maaiveld voor
het boorfront (d.i. fase 1/2) veelal beperkt zijn gebleven tot 15-20 % van de maximale zakking. Dit
duidt op een goede ondersteuning van het boorfront.

Het grootste aandeel van de maximale zakking treedt op direct boven de machine (fase 3) en boven de
staartspleet (fase 4). Hierbij valt op dat het laatste aandeel bij de eerste passage van Meetveld Noord
groter uitvalt dan bij de tweede passage van het meetveld. Dit duidt op een betere vulling van de
staartspleet. De ervaringen die opgedaan zijn bij eerdere passages kunnen hierbij een rol spelen, zodat
het groutproces beter gecontroleerd kan worden. Het feit dat de maximale waarde van de zakking bij
de eerste passage van Meetveld Noord opmerkelijk groter is dan bij de tweede passage duidt hier
eveneens op.

Bij een vergelijking van de metingen met betrekking tot de laatste fase van het boorproces (fase 5)
blijft het aandeel bij de passages van Meetveld Noord beperkt tot 5-10 % van de maximale zakking. Op
basis van de metingen bij m.n, de eerste passage van Meetveld Zuid blijkt een groot deel van de
uiteindelijke maximale zetting afkomstig uit consolidatie. Bij de tweede passage van Meetveld Zuid
lijkt dit aandeel aanmerkelijk kleiner. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat de gehanteerde groutdruk
bij de eerste passage hoger geweest is dan bij de tweede passage. Doordat de tunnel ter plaatse van
Meetveld Zuid door slechtdoorlatende lagen geboord wordt, zal het enige tijd duren voor de
gegenereerde wateroverspanningen verdwenen zijn. Door de hogere groutdruk bij de eerste passage zal
dit langer duren. Uit bijlage VII blijkt dat de gehanteerde drukken elkaar echter slechts weinig
ontlopen. De aanwezigheid van de naast het meetgebied gelegen kanteldijk kan een andere mogelijke
oorzaak zijn voor het waargenomen verschil in tijdsafhankelijke zakking. De afstand tussen de tunnel
en de dijk is kleiner bij de tweede passage. De invloed van de voorbelasting door de kanteldijk zal hier
groter zijn. Opgemerkt wordt dat voor het aanbrengen van de verschillende meetinstrumenten over het
gehele meetgebied een ophoging is aangebracht. Deze ophoging maakt het moeilijk om een
onderscheid te maken tussen de tijdsafhankelijke zakkingen die ontstaan als gevolg van het boorproces
en het aandeel van deze zakking dat afkomstig is van de aangebrachte ophoging. Op basis van de
weergave van het tijd-zakkingsgedrag ter plaatse van Meetveld Zuid, zoals gegeven in onderstaande
figuur 4.2, blijkt dat de aangebrachte ophoging een dominant effect heeft op de verplaatsingen. De
verstoring van het tijd-zakkingsgedrag door het boorproces blijkt zeer beperkt.

Tweede Helnenoordtunnel- Meetveld Zuid
bepaling invloed ophoging op tijd-zakkingsgedrag
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Flguur 4.2 Invloed ophoging en boorproces op tijd-zakkingsgedrag - Meetveld Zuid
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Het aandeel van de laatste fase (fase 5) bij de beide passages van Meetveld Noord is klein, ca. 5%. De
tunnel wordt hier geboord door zandige lagen.

4.3 Analyse verplaatsingen in langsrichting . ondergrond·
Door vergelijking van de verticale verplaatsingen die optreden in de ondergrond, in combinatie met de
horizontale verplaatsingen die gemeten zijn door middel van hellingmeetbuizen, kan een inzicht
gekregen worden in de richting van de verplaatsingen. Bij de derde en tweede orde evaluatie is hieraan
reeds aandacht besteed. Hierbij is geconcludeerd dat de grond naast de tunnel wordt opgespannen,
terwijl boven de tunnel sprake is van een ontspanning van de ondergrond'. Dit resulteert in een
ovalisatie van het boorgat.

Om een beter inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van de verplaatsingen in de ondergrond en de
mate van spreiding is ook voor de verplaatsingen in de ondergrond een analyse gedaan waarbij de
verplaatsingen genormaliseerd zijn naar de laatst gemeten waarde van de verticale verplaatsing. De
resultaten zijn eveneens weergegeven in de bijlagen III t/m VI. Opnieuw zijn de gemeten verplaatsin-
gen genormaliseerd naar de maximum gemeten waarde op ca. 80 m (IOD) achter het boorfront.

De opnemers van de gebruikte extensometers bevinden zich op verschillende diepten, t.w.:

opnemers boven niveau bk tunnel:
opnemer A: ca. NAP -3,50 m
opnemer B: ca. NAP -6,50 m
opnemers naast de tunnel:
opnemer C ca. NAP -9,50 m
opnemer D: ca. NAP -12,50 m
opnemer E: ca. NAP -15,50 m
opnemer beneden niveau ok tunnel:
opnemer F: ca. NAP -18,50 m

2 bij de eerste passage van Meetveld Zuid is zelfs sprake van een opspanning van zowel de grond boven, als naast de tunnel,
hetgeen duidt op expansie van het boorgat.
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Tabel 4.2a Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen in ondergrond
Meetveld Noord

EX7
- tunnel-

Noord I
- raai A- D -0,009 35 30 30 5

EX8
E -0,003 75 5 10 10
F -0,002

MV -0,017 20 30 40 10
D -0,003 30 70 20 -20

EX 10 E -0,001 70 130 -60 -40
F 0,001

Noord 11 MV -0,004 20 50 30 0
- raai A-

EXll
A -0,008 20 25 55 0
B -0,006 20 25 55 0- tunnel- MV -0,006 20 25 55 0

Tabel4.2b Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen in ondergrond
Meetveld Zuid

EXI
- tunnel-

Zuid I
-raaiS- D -0,003

EX2 E -0,001
F -0,0005

MV -0,0005
D 0,0005

EX4
E 0,002 20 80 -20 20
F 0,0025 20 80 -20 20

Zuid 11 MV -0,003 40 -40 95 5
- raai S-

EX5
A -0,007 20 10 60 10

- tunnel - B -0,0075 0 30 60 10
MV -0,007 20 5 65 10

Wederom wordt opgemerkt dat de resultaten voor de eerste passage van Meetveld Zuid een grote mate
van spreiding vertonen, te wijten aan de variatie in het boorproces bij deze passage. Bovendien blijken
de uiteindelijke zakkingen klein, wat normalisatie moeilijk maakt.

De geregistreerde verplaatsingen van de diepste opnemer F blijven dermate klein dat weinig waarde
gehecht moet worden aan de onderverdeling van de geregistreerd verplaatsingen naar de verschillende
fasen van het boorproces.

Op basis van de uitgevoerde metingen met de extensometers is te zien dat de resultaten van de
opnemers A en B boven de tunnel vergelijkbaar zijn met hetgeen gevonden wordt aan het maaiveld
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(zie §4.2). Ook nu treedt het grootste deel van de zakking op boven de TBM en direct na passage (d.i
fase3 en fase 4). De opnemers naast de tunnel op het niveau van de tunnel-as daarentegen, lijken er op
te wijzen dat een grootste deel van de zakking optreedt bij het naderen en passeren van de machine (d.i.
fase 112en 3). Bij de tweede passage van zowel Meetveld Noord als Meetveld Zuid worden na passage
van de machine (dj fase 4) rijzingen waargenomen. De waarde van deze rijzingen is echter beperkt tot
ca, 1mm.

Bij de tweede passage van zowel Meetveld Noord als Meetveld Zuid is gekeken naar de extensometers
boven en direct naast de eerste tunnelbuis (d.i EX7/8 en EX 112).De geregistreerde waarden blijven
dermate klein dat geconcludeerd wordt dat de invloed van de aanleg van de tweede buis op grotere
afstand zeer beperkt is.
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Hoofdstuk 5
INVLOED GROUTPROCES OP MAAIVELD ZAKKING

Op basis van de resultaten van de tweede en derde orde evaluaties, alsmede de resultaten zoals
beschreven in §4.2, is gebleken dat een groot deel van de zakkingen onstaat na passage van de
machine. Dit duidt erop dat 00. een goede controle van het groutproces om de staartspleet te vullen van
wezenlijk belang is.

In bijlage VIT-a wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde injectiedrukken bij de verschillende
passages van de beide Meetvelden. Hierbij is de gemiddelde groutdruk per 'Vortrieb' uitgezet tegen de
positie van de het boorfront op de lokale x' -as voor de eerste passage van het desbetreffende Meetveld.
In de figuren is eveneens de heersende waterspanning aan zowel de bovenzijde als de onderzijde van
de tunnel weergegeven. De verschillen tussen de tijdens eerste en tweede passage van Meetveld Noord
gehanteerde injectiedrukken blijkt aanmerkelijk. De gehanteerde drukken bij de eerste passage liggen
ongeveer op het niveau van de waterspanning ter hoogte van de tunnel-as. Bij de tweede passage
liggen de gehanteerde drukken aanmerkelijk hoger, hetgeen dan ook geresulteerd heeft in kleinere
maaiveldzakkingen. Voor de passage van Meetveld Zuid blijkt het verschil in gehanteerde druk echter
minder. De waarden verschillen weinig voor de beide passages van het Meetveld. Aangezien er echter
wel degelijk verschillen waargenomen zijn in de maaiveldzakkingen zullen deze dan ook een andere
oorzaak hebben. Hierbij kan gedacht worden aan het volume geïnjecteerd grout.

Theoretisch volume staartspleet per 'Yortrieb':

V = 0,25 1t ( 8,552 - 8,282) l,S
V = 0,25 1t ( (8,55 + 0,02)2 - 8,282) 1,5 =

zonder oversnijdingsmessen
met oversnijdingsmessen

Bij de eerste passage is sprake van een overmatige injectie van de staartspleet tot ca. 6 à 6,5 m' per
'Vortrieb'. Dit betekent een teveel aan grout van ca. 20 à 30 % t.o.v. het theoretisch volume van de
staartspleet zonder oversnijdingsmessen. Bij de tweede passage is dit verschil aanmerkelijk kleiner.
Hier is gemiddeld ca. 5,8 m' grout per 'Vortrieb' geïnjecteerd, ongeveer 7% meer dan het theoretisch
volume van de staartspleet inclusief oversnijdingsmessen.

Getracht is een relatie vast te stellen tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout en de gemeten zakking
aan het maaiveld (zie bijlage VII). Op basis van de metingen blijkt een nagenoeg lineair verband te
bestaan tussen het volume geïnjecteerd grout en de maaiveldzakking. Bij de beide passages van zowel
Meetveld Noord als Meetveld Zuid worden verschillen gevonden in het lineaire verband. Dit is
mogelijk te wijten aan het gebruik van oversnijdingsmessen bij de tweede passage van zowel Meetveld
Noord als Zuid.

Verder wordt in bijlage VII-b een overzicht gegeven van de gehanteerde gemiddelde groutdruk tegen
het totaal geïnjecteerde volume. Hierbij is zowel het volume weergegeven in m' als aantal slagen per
'Vortrieb'. Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de het sturen van het
groutproces op volume weinig zegt over de injectiedruk. Dit wordt duidelijk bij de gegevens van zowel
de eerste passage van Meetveld Noord als Zuid.
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Reeds in de derde en tweede orde evaluaties is geconstateerd dat de spreiding in de meting van het
volume geïnjecteerd grout door middel van het aantal slagen bij de pomp niet erg betrouwbaar is. Dit
door de variatie van het volume dat per slag verpompt wordt. Het volume grout uitgedrukt in m3 is dan
ook meer geschikt voor een betrouwbaarder evaluatie van een eventuele relatie tussen volume en druk.

Aangezien bij de op dit moment gangbare modellen voor het ontwerp van boortunnels de injectiedruk
een van de gebruikte invoerparameters is bij bv. de bepaling van de optredende zakkingen aan het
maaiveld, lijkt beheersing van dergelijke zakkingen door een volumegestuurd groutproces moeilijk.
Aangezien in de praktijk een dergelijke sturing op druk moeilijk uitvoerbaar blijkt, verdient het in de
toekomst aanbeveling om bij het uitvoeren van modelberekeningen meer aandacht te besteden aan de
werkelijke verplaatsingen die rondom het boorgat optreden en de bij behorende verplaatsingen aan het
maaiveld en in de ondergrond. Op die manier kan een beter inzicht verkregen worden in de relatie
tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout en de (berekende) optredende verplaatsingen om zodoende de
gevolgen van het boorproces op de omgeving te beheersen.
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Hoofdstuk 6
CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

Op basis van het voorafgaande kunnen de volgende conclusies en aanbevelingen gegeven worden:

de optredende verplaatsingen aan het maaiveld zijn op voorhand niet te voorspellen met behulp
van de analytische methoden. Ter plaatse van de Meetgebieden blijken de maximale verticale
verplaatsingen aan het maaiveld boven de tunnelas bij de uitgevoerde predicties met Peck in de
meeste gevallen af te wijken van de gemeten waarden. Veelal wordt de zakking overschat. Hieruit
blijkt dat de onzekerheid bij de bepaling van de waarde voor Vs groot is.
de vorm van de zakkingcurve aan het maaiveld zal uitgaande van de analytische methoden onder
alle omstandigheden symmetrisch zijn t.o. v. de tunnel-as. In werkelijkheid is dit niet het geval.
Zoals uit de metingen blijkt, leidt een aantal factoren, waaronder de lokale bodemomstandigheden,
sturen van de TBM, tot een enigszins asymmetrische zakkingcurve. Aanpassing van de formule

van Peck middels het doorvoeren van een asymmetrische ligging van de tunnel (parameters a en B)
conform [6] leidt niet tot een bruikbaarder model voor eventuele predicties in de toekomst. Het
aantal onzekerheden bij de bepaling van de benodigde invoerparameters is hiervoor te groot.
op basis van het beperkt aantal metingen is een betrouwbare relatie voor de bepaling van i moeilijk
te rechtvaardigen. De spreiding in de verschillende uitkomsten op basis van de vermelde aannamen
is hiervoor te groot. Uitbreiding van de data-sets met metingen afkomstig van toekomstige
boortunnel-projecten onder specifiek Nederlandse omstandigheden is echter zeker aan te bevelen
en noodzakelijk om te komen tot een deugdelijker bepaling.
de verticale verplaatsingen aan het maaiveld voor het boorfront (d.i. fase 112) blijven veelal
beperkt zijn gebleven tot 15-20 % van de maximale zakking. Dit duidt op een goede ondersteuning
van het boorfront. Het grootste aandeel van de maximale zakking treedt op direct boven de
machine (fase 3) en boven de staartspleet (fase 4) en bedraagt ca. 75 % van de uiteindelijke
zakking. Het aandeel van de laatste fase (fase 5) bij de beide passages van Meetveld Noord is
klein, ca. 5%. De tunnel wordt hier geboord door zandige lagen. Ter plaatse van Meetveld Zuid is
dit aandeel groter, ca. 20%. Door het aanwezigheid van de aangebrachte voorbelasting boven het
Meetveld is scheiding tussen het aandeel tijdsafhankelijke zakking door het boorproces en de
ophoging niet goed mogelijk.
op basis van de metingen blijkt een nagenoeg lineair verband te bestaan tussen het volume
geïnjecteerd grout en de maaiveldzakking.
op basis van een vergelijking van het volume geïnjecteerd grout en de gehanteerd groutdruk kan
geconcludeerd worden dat de het sturen van het groutproces op volume weinig zegt over de
injectiedruk. Aangezien bij de op dit moment gangbare modellen voor het ontwerp van boortunnels
de injectiedruk een van de gebruikte invoerparameters is bij bv. de bepaling van de optredende
zakkingen aan het maaiveld, lijkt beheersing van dergelijke zakkingen door een volumegestuurd
groutproces moeilijk. Door bij het uitvoeren van modelberekeningen meer aandacht te besteden
aan de werkelijke verplaatsingen die rondom het boorgat optreden en de bij behorende
verplaatsingen aan het maaiveld en in de ondergrond, kaneen beter inzicht verkregen worden in de
relatie tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout en de (berekende) optredende verplaatsingen. Een
betere beheersing van de gevolgen van het boorproces op de omgeving lijkt dan mogelijk.
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COllform de predicties wocdt dan ook een

voor het boorfront neemt dan



P.P. T. Uljens

fmal

oonpl~ The TBM infiuen.ces· tb.e poIe water
stabllity. Dnring drilling thîs· infI.uence is ditIerent

the bentonite slurry. According 10 the

(V'lhen tltlere is no drilling). 1'his leads te a



uitdezeuitgä:vete citeren in
en boeken, de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding

deze in de bron voorkomt.
Orde Evaluatie KIOO BT-A BoorfrontstabiliteitjuliJaugusms 1999, CUR/COB,



Kennis en ervaring op het gebied van ondergronds bouwen in zachte grond is belangrijk als Nederland
de actual.iteit wil volgen en de (inter-)nationa1e positie van de Nederlandse ontwerpers en bouwers wil
handhaven.
Door een breed forum van partijen uit bedrijfsleven, overheid en kemrisinstituten is :in 1994 het
hnpulsprog:ranl'ma Kemrisinfmst:ructuur Ondergronds Bouwen opgesteld.

Het doel van dit Impulsprogran:nna is te komen tot een dnurzmne versterking van de kenms-
in:frastructu.ur,i)e kem l'3:ndeze kentrisinfrastructuur vos het Centrum Ondergronds Bouwen
(COB), dat onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van ondergronds bouwen initieert en
coördineert. COS maakt gebruik van de welkwijze en i:nfrastrucmur van het Civieltechnisch Centrum
Uitvoering Re$~ch en Regelgeving (CDR) te Gouda. De activiteiten van het COB worden uitgevoerd
~~ ~~~er CUR/COB. Een leerstoel"Ondergronds Bouwen" aan de TU Delft is nauw gelieerd

In eUR/COB participeert een breed scala aan bedrijven, branche"'Ofgauisatics,
wetenscbappelijke instituten en overheden.
Via een bijdnlievan de Interdepartementale Cmnm.issie voor het Economisch Stroctuurbeleid (leES)
in het ~gramma st:inmleert de overheid de totstandkoming van deze kennisinfras.tmctuur.

Het onderzoek: en ontwikkelingswerk van CUR/COB worden verricht in het kader van een omvattend
uitvoeringsprogramma.
Dit uitvoeringsprogramma. kent in eerste instantie vier thema's, te weten "Boren in zachte grondlI,
"Verkennen, voorspellen en monitoren", "Economischetnnnelbouw" en "Construeren, beheren en
onderhouden ".
De thema's: worden ingevuld met uit te ,,"Oeren onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Een belangrijk project binnen het eerste thema is het "Praktijkonderroek Boortwmels" (CUR/COB-
uitvoeringscommissie K 100). De kern van dit project bestaat uit een intensieve monitoring van de
twee Praktijkprojecten Boortu:nnels, de Tweede He:inenoordtunnel en de Botlekspoortu:nnel Door
middel van de= monitoring worden bestaand instrumentarium voor verkenning van de ondergrond en
voorspellingsmodellen voor het gedrag van constructie en grond getoetst.

Voorliggend werkdocument "Eerste Orde Evaluatie Kloo - BT -A Boorfrontstabiliteit" is onder
verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand gekomen en moet gezien worden als
uitvoeringsonderdeel van het predictieplan.
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SAMENVATTING

Dit

B",04: bepaling
B..()8:

B-B:

van het hoorfront

hoorfront

e'W)~Wlltieis dat. deze onderzoeksdoelen gekoppeld zijn, De TBM
van invloed op de stabiliteit. Bijeen stilstaande TBM

de

het boren, bemvloedt de minimaal toelaatbare
wordt voor de bij deze evaluatie

en
worden, Op dit moment is er met name nog onzekerheid over hoe>wanneer de

de boogwerlrlng van de grondlagen boven
worden en het verloop vanher bezwijkfront

1
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following research questfons/objectives:

B..04:
B~08:
B~13:

drilling face
TBM
faee.

by the Wntonlte sbmy. According

is JlO drilling). This

oo:l:1lditi.ons a
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over en inzicht te krijgen
is besloten het praktijkproject

evaluatie

· boortoohnologie (BT)
- geotechniek (GT)
· tmmelconstructie (TC)
· p~enkostprijs.

van de 2'"orde en
gerapporteerd,

Het
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door middel van een evaluatie a:m:wo()rdk;rijgenQP de onderzoeksvragen en -doelen in het
fustmlnentátie- en Meetphm [13];
door middel van een evaluatie beoQrdelenvanmooellen voor ontwerp- en wetenschapsdoel-
einden.

'Boortechnologie' zijn de onderzoeksvragen en-doelen verdeeld intwee
bijiJel,aorende onderz0eks<içelen, t.w.:

Voorde

ontgravingsproces9P de reactiekrachten van op het

van.d.:e•.·..in.v.•.10edvan.•••......•.de slurry..•dt"uk..•........QP.9.e.sta..•..b...iljt .:e.It...·..•....van het boorfront
.. . ."" .. "" .", . ' ,' .. ,,'," '",",','

grondmassü;:fenbo()rvloeÎ§tofiJij.~d TaM
en tangentiele wrijving langs de omtrek van de TBM

van de beinvloeding van het grondwater bij het boorfront

Bepaling van de effectivitett van het boorproces:
Bij dit onderzoeksdoel speelt een aantal facetten een rol, waaronder voortgangssnellieid TBM, rotatie-
snelheid graafwiel, mengselvorming in de mengkamer en effectiviteit pompen en leidingen. Hiertoe
zijn de volgende onderzoeksvragenl-doelengefomruleerd [13]:

B-02 van het ontgravingsproces op de grootte en vervormingsgraad van de productie-

transportB-03
B-05
B-06

Ei1èctivit:eitvan pompen
van snijelementen

aan de

op de metiagea en bell~k.eJlting~;:n
postdjctie worden

Tijdens de predicties is een berekening gemaakt voor de te verwachten minimale boorfrentdruk en een
bereke:nmgvoor de te verwachten wateroversparming. Deze

onderzoek dat ·daama.is
en de Technische Universiteit

wateroverspanning ook een invloed heeft op de stabiliteit van van de
boorfrontstabiliteit dient rekening worden gehouden met het optreden van wateroverspanningen in

6
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analytische berekeningen van de minimale steundmk meteen rekenmodel zoals opgesteld door
Jancseçz [5}. Aangezien het hier ging om predietiesën l1ietOrtIöï'ltWerpberekeniligënis de
spann~ooUCtie.ten.gevolge·.van ••silQ'Wetking in deze·bereketriDgen••wel·rn~gtnomen.· Hoewel

.·ditdoor:J~cscÇZYoor omwerp-\>eteketrlng! niet wordt geadviseerd;
een··~en.tele·.predictie·.voor ..zowel••~e •.als.·ma.xil:nale·.steundruk.•vool: meetveld ..NQOrdin
deg~ëheoo:l:1tJ:.ifUge·vanGeoDeltl[61;
n~eberekenhlgenvanzowelminimälealsmaxin:lalestmndnlk mJ)/v; hetEBM.opfogramma
PLAXIS, waarbij gebtuik··~·is.·.van.een·2D,,;model.·(zie·l15]).

~t~~hettwJerwnCURI(;OB.OQmmissieL52()eenhack-amûysisuitgevoerdnaar de
res~.v~ ••de·gello~ ••c~eptQeVen..Deze.berekeningçn·.zijn·uitgVoetd ..rn.b.v ..·het·EEM-
pr~.DlANA,·.vváätbij··gebmk·g~is.van •.een3D-model.(zie .[10]) ••Bij·.deze·berekeningen
iSlevens-desitl.:latievanpassiefbezwijkenvanhet fmtltbek.ekea Intabel2dwordettderesW.taten van
de verschillende betekeningen samengevat:

9
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de goede overe~~defSXPerimentele predictie en.het Jaaescecz
Bijeen latere centrifugeproefis dit bevestigd, het door Jaacseez ontwikkelde model is

alS~p~~rqver~ge:o.inb.et~sief aanwezig zijn. PLAXIS
te grote waarde voor debezwijkdruk Dit is te verwachten aangezien de toen gebruikte

versie is en hienneegeen 3-dimen.siona1e effecten in rekeninggebracl1t
DIANA levert een.wattela,gewaardèvOQrdeiIl1ÎJ.1i1tla1e1)QQrfr~.Dit isoçk in

VQQr(1estah.itYM-het bo()rf{ont8ev{):o.d~.l)eoo~hi~ iSP}ldit

voor

er in zatld •voor het
bo()r:fi;on1t~;nwateroverspannmgaanwezig zijn,verQOtzaaktdoor:mst:roming_b09rvloeistof tussen
d(~p()riêfl.][ri••~ien(lettld rapport word gemeld dat deze watetoverspan:nitlgyaninvlO«i k:an. zijn op de

boorfront,:m.aardît wordtUiêt;nadergekwantifiçeërd.

liet wate~gsvedoopvolgen.sdepredi~wordt weërgegeveninûguur2, len 2,2,FïgqQr.2.1
geeft.·het~entiddelde·.verloop.op.grotere.afstand.voor··he;t·.hQ()ffront, •.figuur ••2,2.·toont.het ••gemiddelde
verloop·.~·.de ••volgens ..•de.predictie.tê .v~hten ••~t:lS •••~ ••voor ••hçt.boorfrottt •.·I>eze••predictie
is··slecl1ts·geldig.wanneer.er geboordwm-dt·in·za:nd, .Et.:ïs·geen.prediQti(}·voorde.·waleroverspanning
voor het boorfront wanneer in klei wordt geboord.

In het

Het is

of

ter plaatse van
van enkelekPa ·8

waarden gegeven en maximale steundruk, waarhij
t.g.v. het snijdenintekelling gebracht is. Te zien is dat de

de

IS

10
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af

in

Dit komt
omdat er iJ.iet afieen Stroming en is van de maarerookëen verstopping
optreedt van de poriekanalen door de bentonietdeettj6s.Deze verstopping is alleen empirisch te

14
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bepalen en daarom in dit
bepaald met behulp van proeven.

verloop,

-..
!-1
~
2

""0

122.5
120.0
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is te

zijn
dat het geval zou

zou de piekfrequentie hogermooten te verklaren uit het
op verschillende afstimdenvan de as van de TBM zitten en dus één snijtand

deWSM komt dan de andere en daarom een ovemeersende invloed heeft op de
van het signaal
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meti~5en in zand geldt dus dat tijdens het boren tot ver voor het boornoot wateroverspannin-
wor,detL Dit boorfront.Beschouw de

met de rechthoek daarboven, Figuur 4.1.
de door Jancsecz ontwikkelde rekem::netlilodlev\lordt aangenomen dat de boorfrontdrok direct aan het
boorfront wordt overgebracht op de l~on:eis.Op de een horizontaal gerichte kracht F
uitgeoefend, ook Figuur4.1.Wanneerer echtervoor eenwateroverspatmingwordt
gemeten, zoals ook in Figuur 4.1 is aangegeven, zal de netto kracht op de wig bepaald worden uit het
verschil tussen de druk aan het boomont en de waterspanning aan de andere kant van de Alleen
dit drnkverschillevert een bijdrage aan de korrelspanning. Anderzijds zal de wateroverspamri~ een

17
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opwaartse kracht opleveren op het b1o}{b9y~4ewig>waardoor de belasting van het blok op de
kleiner wordt.

Uit bc"Vi~nstaandeblîjkt,euhet bl6k d~arboven anders wordt
wanneer erwateroverspanningen voor het boorfront zijn. Om te zien hoe dit uitwerkt op de benodigde

4.2

(zie

eel1lvoll!digrekemnodelontwikl<eld om de invloed van de wateroverspamring op
scbiMten. Dit model is geschreven als een spreadsheet· en gaat uit van een

homogeen.materîaaJ. worden in eerste instantie de door Jancsecz
opgesteld voor de verschillende vIa.kken van hetbezwijklichaam

de ingebouwde 'solver' wordt bepaald bij welke: hoek de
van dit gedeelte van bet programma.zijll

Hl 1999 GeoDelft
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De
erboven
hierdoor
de

aan de bovenkant van de driehoek
het verschil in stijghoogte over het blok.

minimale van de steundruk wat
groot, maar blijkt: in de praktijk mee te

boogwerking heeft wel een significante

van

In het progrmm:na wordt de wig verdeeld in 100 partjes en
totale evenwicht van de wig berekend. Hierdoor kan dus
grondsoort~l1. Hierin is het programma dus duidelijk
ontwikkeld~model, dat uitgaatwn gemiddelden.Voor elk
horizontäalVeronderstehl Hetd:ru.k:verschiltussen de voor
door de formule waarmee het potentiaalverloop .in een

x

de aisiand tot het boomont
destijgb.Oogte bijhetboorftont
d~stij~oogteopafstandx
de leldengte, de lengte waarover d.edmKiridè d.oorläten.d.elaág a.fiieemt.

[m]
[m]
[m]
[m]

de doodate1îdheidvan deondoodat~ndeb?venste laag(k'),de
waarin wordt geboord (k) en de dikte van deze beide lagen,:resp ..do en do,

deverticalebe~\)q)aal(1
dewateroversp~ó~2ie V~-g~!ljlij.t'n

modellen GeoJ)eJft I B1'oere
Om de resultaten van beide modellen te vergelijken en daaruit conclusies te kwmen trekken over de
invloed van waterspanningen op de stabiliteit van het boorfront is een voorbeeldsituatie met beide



COB: KlOO-W102
GD: CO-384780119

deft:mtief septëmf>er 1999

vlies

de

kPa.

'wanneer boogwerking in rekening wordt gebracht.
met wareroverspanning, boogwerking en veiligheid één (175 kPa).

21
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bOOgvverlO:ngisdemethodevanGeoDelft (~deboogwerkingberekend
gebruikt Het resultaat van deze methode is,

4.3e .2Nu_meke berekeningen
In het kader van het BTL onderzoek zijn 2.-dimensionalebetekeningennitgevoerd met PLAXlS [2].
In een eerste berekening werd de boorfrontdrok als
tweede berekening werd de boorfrontdrok.
stromings~sterkteberekening uitgevoerd. Omdat
boorfrootliat afuemen, was voor het boorfront een
aa:ngebr~h:t.Ben geheel optimale simulatie bleek niet
grond vOQtlletboorfront strekt zich slechts uit over
brengen~teenbeperkt aantaIelementeR. is
lageredoQt1a.tendhe:id,De gekozen afname van de
d~(l~~ande4°or~D,dh~jd idic:te1lg~olge y~itetjll.(fun.gel\vanbentoniet texe~a.c~is. De
bereketl~~rzijll ~eyoerd v()Qr~Iltun11etvanlOtn~geb()()~djn. ~dn1et een.drkk~diameter
Y~YdjTl~VatlJ,2.Dflzeble~k ..d,us.aehte~ll()gerdlUl indeandere1JerekeIlingenendec~ge
proefYV~9,8isgc:b~.'Uitdeberekenitlg~bleek.qatdetni~elx>orfro~. in4etyveede
~l;}ke~:I1g(lan~~lllij~lloger yvas~jndeeerste: 225 tegen 183~,a.

Tabel 4.2 .. R.espltaten.llereketliugetLllerekendemmlmale boorfrontdfUk
verschillende··rekêttnlethodeu

bij~·iaande stabi~it.

22 GooDelft
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0.8

0.7

0.6
Ê___ 0.5
-Er

0.4

0.3

0.2

4.5
wordt geboord

te bepalen vol.geliS· ontwikkelde rekemnethode. Aangezien.het
hier gaat om postdicties en niet om de bovettl.iggende
grond in alle gevallen in rekening worden gebracht. Ook al. adviseert Jancseea dit niet te doen in
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ontw~êt~ire!ljn~f)nl>ijeengeringede~Qiatnçter~verhoudjng;.~ de~~detelam11en
gebmike~.~()Qr·.de.vefschiUend~.gro~en.·bPvenhetboofftoot·.~· ••eI"·.9~1Wk9~.WQ~yan
het.in.de ••=1'.de.~s$ie ..L52Q•.van.h~.COBontwikkelde .•sp~~.~ •.de.bovenbe~·.9P de
prisma.4J3c;PBFmfiguur ••4;1 ..te•.b~31~ Pit.spleadsbe~.isbijna·ge~ ..vemelij~~.~~.·.d~ .•d()or
OeoDeiftQIJ,twikkeldespreadsbeetw~edepl'edi~~j:nuitgev~d[$],
Plaxis levettte hoge waarden voor de mini.l:naai benodigde verscbiidmk. 3-D Plaxis is niet gebruikt,
dus kan geijl uitspraak worden gedaan over de mogelijkheden van dit model.

De· stabiliteit met ·wateroverspanning wordt dan echter berekend:met de door GeoDelftvoorgestelde
uitbreiding om de waterspanning in rekening te brengen. In die gebieden waar hoofdzakelijk door klei
wordt gebOol'd,wordt de oode rekenmethode gehandhaafd en wordt met de door L5200ntwikkelde
spreadsh.eet gerekend.

Omde~~evQOr7$1dte~uitv~~ren,isverond~~lddatdewater~vool' het
boorfrOJit111derdaadbesehteven kanlNürden met de in de prediotie BOID [51aangegeven
rekenm.e, ...~ij.·.dan.·de ..werkelijk ••g~etell.boom~·.als ...mvoorpar~.wQl'<tt •.gebnûkt.
Hiervoor ••Ûlreçdseenp~uitgevoord; •.Hetr~ti~weergeven·mfiguur4.4.waamitblij1ct dat
de besch#j~vandewateïspanningvoorhetbooJitönttijdenshetbol'ellvold9ende~llwk~g is.
Tijd,elïS·~.p1Mts$l.van.de.ringen is.de··wateJ;spàWling.1ag"f .(do()r·.de.~b:~is~ring);·.·Pe ...s~bi1iteit
tijdens het boren is echter maatgevend.

De resultaten van de postdicties zullen besproken wordeninhoof~6vandit

WSM
llIll

afstand(m)
Figu.ur4.4 Vergelijking tussen meting en postdictie;
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Reeds bij de beoohrijving van de rekenmodellen is aangegeven dat de berekening van de m.aximaal

toelaatbare boorfront druk sterk afb.angt van het aangenomen bezwijkmechanisme. Wanneer een naar
boven gerichte grondwaterstroming opdrukken kan veroorzaken, is de maximaal toelaatbare
boo:rftontdrak laag: ongeveer gelijk aan de verticale totaalsparming. Wanneer de passieve grondruk
overwonnen moet worden, is de ma.ximaal toelaatbare boorfrontdruk heel erg hoog.

Uit de litetatuur blijkt dat er een aamal rekenmethoden
cilindervormige nrimte berekenen, bijvoorbeeld:

die m.roriroale druk in een bol~ of

het al eerder genoemde mechanisme waarbij opdmk:ken door grondwaterstroming wordt
beschouwd. Dit geeft een absolute ondergrens voor de maximale boorfrontdruk. Deze methode
geen rekening met: de radiale spreiding die zal optreden en zal daarom alleen realistische
uitkomsten geven bij een tunnel met een relatief kleine dekking. Bij een goede afjlleistering is het
onwaarschijnlijk dat dit mechanisme optreedt, Zoals gebleken is uit de gemeten
wateroverspanningen voor het boorftoRt, treedt een dergelijke goede afpleistering niet op tijdens
het boren, maar alleen bij het plaatsen van de ringen.
bezwijken doordat de bovenliggende grondlagen worden opgedrukt zonder grondwaterstrom:ilm.
Hiervoor zijn verschillende berekeningsmethoden in de literatuur beschreven (12]. De berekende
bezwijkdruk hangt af van de verhouding tussen het oppervlak dat wordt opgelicht en de diepte, de
aangenomen vorm. van bezwijken, het type grond (cohesief of niet cohesief) en de mechanische
eigensdlappen daarvan. Voor een tunnel met een dekking/diameter verhouding van 1 leidt de
meest pessimistische benadering (de benadering die leidt tot de kleinste waarde van de :maximaal
toelaatbare boorfrontdruk) tot maximaal toelaatbare boorfrontdrnk die gelijk is aan de
waterspanning plus 2 maal de korrelspanning.
berekening van het moment wanneer plastische vervorming optreedt bij een cilindervormige
expansie, zonder dat bezwijken naar het oppervlak hoeft op te treden. Dit blijkt het geval te zijn bij
een druk die ook ongeveer de waterspanning plus twee maal de kotrelspanning is. Gebruik
makend van deze methode wordt echter een eneIvormige plastische zone gevonden rondom het
boomont. Er is dan theoretisch nog geen reden waarom het front echt passief zou
cilinder~ Dit leidt tot drukken die gelijk zijn aan
plus 6 tot (afuankelijk van wrijvingshoek en B-modulus);
puur passiefbezwijken, de centrifuge en doorgerekend door Leca en Dormieux

Dit leidt tot zeer hoge waarden voor de toelaatbare druk.

Conduder~d .Kan.worden opgemerkt dat er aantal. rekenmodellen is echter geen van alle
het problOOmcompleet beschrijven en onderling zeer 'Verschillende resultaten geven.
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De van de maximale boorfro~it;~1:lt2ich ook niet erg voor een numerieke aanpak. Het
is dat er een scheur ontstaat en .àit laat zich in Eindige Elementen berekeningen slecht

In het volgende hoofdstuk (Paragmaf 6.2) zal de gemeten druk worden vergeleken met de berekende
drukken;
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rss
192
212
291

264
233
161

AL
De positie van de verschillendeg(ond1agenisuitdeze~~n()pg~rneten.

die zijn gebruikt bij de verschillende berekeningen zijn overgenomen uit het
[14].

als de postdicties zijn uitgevoerdJ;netbehW,p~hetbmn~llCl.JRJCOa"'Coll11lli:$sie
waarbij uitgegaan wordt van de modellen van Jancsecz en Prater.

verschill.eJ!lde lagen kunnen worden aangebracht, rekent de ~readsheet of met granlil.aU'
gebruikt dan de methode Jaaesecz, of met cchesief materiaal en gebruikt dan de methode
bij veel pr(~lematis(:homdat in de doersaede bij die ring zowel gr13w:uJlair

materi.aaI voorkens; Daarom voor alle situaties 2 berekeningen ge~ één met de
en met de methode Prater. Als de berekening voor materJiaal. de laagste

voor de boorfrontdrnk kan deze waarde worden aangehouden voor de minimaal
de methode conservatief is. Wanneer de methode

~~e boorfrontdruk oplevert, dan kan dit resultaat eveneens worden gebfl.likt als de
laagste Wanneer sommige lagen uit klei bestaan, lijkt. een granlil.aU'ebenadering niet
geldig. Echter, daar de totaalspanning in de grond voor tunnel alleen maar afneemt (zeals berekend

28
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wordt met de formule van Termghi), is het een veilige benadering door met granulair materiaal te
rekenen.

De berekende
waarde in deze evaluatie. Deze waarde is door de gelijk te stellen aan
~ toelaatbare boorfrontdruk. Van de in Hoofdstuk 5 genoemde modellen is dit dus het model
dat de laagste maximaal toelaatbare boorfrontdruk voorspelt.
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Tabel 6.3

tijd na begin 28~8~9700:00:00 (uren)

28 augustus
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te

wordt het drnkverloop tijdens de blow-out getoond in Figuur

500ái'D.e450
!I)

: 400
c::
~ 350
~
~ 300
2
"E 250oo
~ 200
$
~ 150
(I)
0) 100

50

o
11rOOO

_ ••••••••• _ •••• " __ ,, •••••• ,, ._ ••• _ ••••••• _ ••• __ ••••_........ 9""''' •.•_ ••'' __ •• __ ••.•• _···_· ._" "'••••• <1""'''

11,500 12,000 12,500 13,000
tijd na begin 28-08•.9700:00:00 (s)

13,500

Detail verloop boordruk op tunnelas rondom blow oot.

voor de blQwoot de druk in de mengkamer weer allangzaatn aan het dalen
de druk worden weerstaan door de afpleisterlaag die zich heeft gevormd in de tijd

Wanneer wordt gestart (volgens overlevering
wordt de afple:isterlaag door het mes verwijderd, zodat er

een het grondmassief o:ntstaat. Hierdoor aemea de korrelspamringen juist
onvoldoende om de blow-out te weerstaan. De latere

drnkpieken kunnen ontstaan. door :instorten van (een gedlee11te het boorfront.

Uit de ftgtll"enblijkt dat het analyseren van een gebeu.r:teuis als een blow-out op basis van gemiddelde
dnlld<:errtot verkeerde conclusies kan leiden. De druk was in de paar :m.imrtenvoorde blow-out veel
hoger dan de waterspanning plus de verticale korrelspannmg. De boomontdmk was op het moment
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vertiçalekprrel$panning ..Er is dan dus
v<:rvo~van.~srond(Àedebesçhrijvingaan

Hoe deze invloed in

Uit deze gegevens moet derhalve worden geconcludeerd dat de gebruikte druk zo hoog is dat het niet
noodzakelijk is een zwakke piek in de grond aan te nemen om de blow-out te verklaren.

32



Hoofdstuk 1

Gemeten hoordrukken

lee.Jl1lu)lme:nt is geweest. Bij de tweede buis is de



definitief
GD: CO-384780/19



september 1999

.Hoofdstuk 8
.CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

de

Op duidelijke onzekerheden aan te wijzen, t.W.

in de huidige rekenmodellen is aangenomen dat ondanks de
in de grond voor het boorfront, de vorm van het boorfront nauwelijks
invloed van wateroverspanning is in centrifugeonderzoek de vorm van. het

en dit blijkt in grote lijnen (overigens niet in detail) overeen te
model van Jan.csecz gebruikte vorm. Of dit met wateroverspaming ook nog

is niet bekend en dient te worden onderzocht. Dit kan met behulp van gekoppelde 3-
elemenrenberekeningen. De eindresultaten hiervan zijn echter niet te verwachten
waarin de late orde evaluatie dient te worden afgerond. De eerste resultaten van

aan dat de numerieke berekeningen een vergelijkbare toename geven van. de
stabiel boorfront als de hier beschreven analytische methoden.
de naar boven gerichte grondwaterstroming is van invloed op

invloed op de horizontale korrelspamring. Hierdoor zal de
worden. Ook deze invloed zal in de in de vorige paragraaf genoemde studie

is noodzakelijk om deze onzekerheden weg te nemen. In de literatuur ook
mogelijk maken om de bezwijk.vJ.a.kken,zoals beschreven door

voor grond met cohesie. Een uitbreiding van de L526 spreadsheet voor deze
verhogen. Op dit moment loopt een dergelijk onderzoek in eerder

commissie

De maxim~ toelaatbare boorfrontdmk bleek bij de boring van de 2de Heinenoordtmmel aanzienlijk
hoger tekijnnen zijn dan de .~ van water plus grond bovenop detw:mel Ook
geldt echter·da;t er geen getoetste rekenmQdellen ~. kan worden gekwantificeerd hoeveel
hoger de ~le· druk kan zijn . .A.nalysevan de metingen geeft aan d.atmogelijk ook mer
grondwaterstroming van invloed is op het resultaat.
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1996.
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Bijlage 1
REKENMETHODE STABILITEIT BOORFRONT

WATEROVERSPANNINGEN

Hoewel erin heta!gemeen spraakgebruik altijd gerefereerd wordt aan het rekenmodel van Jaaeseez,
wanneer het gaat om eenanaiyt:isçh rekenmodel op basis van bezwijkvlakken figuur 1), is voor de
besebrijvingvan het. rekenmodel gebruik gemaakt [1].
dit m.pportis .vanwege dehekendheid toch de naam van beide
l"~kenmodellenzijngeheel vergelijkbaar.

lis



freatische
eDER

op C meter boven de de verticale korrelspanning op het vlak

Hierin

over de tunnel
van de waterstand

het natte soortelijk gewicht

r

c de cohesie

waarbij:

r = O.SDI (1 + tauJ])

In de hier beschreven rekenmethoden wordt het evenwicht van de prisma ABCDEF berekend.
De wrijving langs het tunnelfront (het vlak ABCD) wordt daarbij verwaarloosd.

)

[m]
[kN/m3]

[kN/m3]

[m]

H
[kPa]

De wrijvingskracht op de driehoeken ADE en BCF wordt berekend volgens de Duitse Norm (DIN,
1986). Uitgangspunt is daarbij dat de verticale spanning lineair toeneemt met de diepte de totale
verticale spanning een combinatie is van de bovenbelasting e; en het eigengewicht De
gemiddelde wrijvingspanning is dan te verkrijgen door integratie en luidt:

de gemiddelde schuifsp<:mIlingop de driehoeken ADE en
de veihgheidscoëfficiënt

[kPa]

De zo volgens de Duitse norm beschreven oo<)ms:tre<len De.verticale spanning zou
lager kwm.en zijn. In de in deze bijlage beschreven rekenmethode wordt dit echter opgelost door À

voor lager te dan voor de silo da2trb()VfjJ!1.

is áangenomendatderichting 'van deze gemiddelde spanning gelij:kisaan de richting
ofBF.
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sine
:::::

cos IJ + tane sm IJ

Evenzo geldt voor horizontaal evenwicht:

+

of:

:::::F; (sin IJ -tan e cos IJ) - cos IJ



Ieeeren kracht (Ft) en de boorfrontdruk worden berekend.
effectieve spanningen.

Hiermee
Hoewel

ging er

onl>eken<!le.Wanneer
meestal

deze hoek zal

de

zal mogelijk ook de korrelspanning op de driehoekenADEen BCF béÏ1l:vloooen.
is echter onduidelijk en hangt af van de elastische eigenschappen vah· de grond. Bij

is deze invloed niet meegenomen.

Het om. een evenwichtsbeschouwing op te stellen. waarin de invloed ·van·.grondWater-
is gebracht. Daarom is de volgende procedure gevolgd:

miJlllJ1Jlafeboorfrontdmk zonder wateroverspanmng wordt met een zekere factor
Met deze druk wordt berekend ofhet prisma stabiel is. Zo niet dan wordt de berekening

kracht op de bovenkant nnhet prisma
27 [3]is doör vergelijking van een analytische oplossing voor een vergelijkbaar

een numerieke oplossing voor de werkelijk te ve~J:1ten$9n:lipg
het horizontale verhang direct voor het boorfront beschreven kan wordena1s:

waarbij:
i het horizontale

ooêfficJientathankelijk
destraal (is
de overdruk aan het boorfront
de soortelijke massa van het water
de versnelling van de ~ht

H
H
[m]

[kPa]
[kg/m"]

[mls2
]

R
8P

IJ
g
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Op grond van dit gegeven wordt verondersteld dat het verticale verhang aan de bovenkant van het
prisma geschreven kan worden als:

. l1P
1 :;:::;--._-
v pgC D

met:

H
[m]
[m]

Invullen van de voorlaatste formule in de laatste en integreren over x van 0 tot de voorkant van de
prisma op D/tanf3 voor het bcorfrom leidt tot de totale kracht Fvw :

wordt in mindering gebracht
dan nul

de resulterende

deze

formules
rekenen die

vervangen wordt door (Fv •.Fvw).
in

wOlden bepaald door deboorftontdruk met het
bo():rfrlont~Jrertnet1[i~'lÛdllgel'i..Het gaat erom welke kracht op de prisma wordt overrge1braA"ht.
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F . D'J. 0,5D
t PfJlh tanp

in is het horizontale verhang en wordt met de eerder gegeven formule uitgerekend.

Deze Ft kan worden vergeleken met de Ft die volgt uit de beschouwing over het horizontale
evenwicbt.Delen van deze beide getallen geeft deveillgheidtegen afschuiving. Omdat het hier gaat
om een evaluatie en niet om een ontwerp is gezocht naareeuveiligheid 1

Een evelwele de die ingedrongen in het boomont heeft geen
van

is beperkt als de dikte van de ingedrongen s.luny beperkt Deze wordt
uitl~er,eke:nd. Daarbij wordt er vanuit gegaan. dat in één omwenteling elke positie van het front

wordt afgeschraapt. De gemiddelde penetratiediepte is dan gegeven door:

met:

n

depenetratiediepte
de doorlatendheid vanhet zandpakket
de porositeit van het ongestoorde zandpakket
de tijdsuur tussen twee mes passages

[m]
[mis]

H
[sj

.Xp

k

wordt dan gegevel1 door:

Aps=

met:

r~a]
[-]

berekenin,gen is gebleken dat de 10-3 mis)
nog slechts enkele centimeters is en dat de drukval over de slurry bij deze zeer grote doorlatendheid
nog kleiner is dan 20% van de totale drukval. In praktische gevallen is de drukval over de slurry
kleiner dan 5%, zodat genoemde benaderingen toelaatbaar zijn.
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Figuur 7.1:

Figuur 7..2:

Metingen en postdicties boorfrontdrukken buis 1.
Plot 49020 nx.i 00 1.

Metingen en postdicties boorfrontdrukken buis 2.
Plot 49020 ux.i 002.
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fmal

oonpl~ The TBM infiuen.ces· tb.e poIe water
stabllity. Dnring drilling thîs· infI.uence is ditIerent

the bentonite slurry. According 10 the
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Kennis en ervaring op het gebied van ondergronds bouwen in zachte grond is belangrijk als Nederland
de actual.iteit wil volgen en de (inter-)nationa1e positie van de Nederlandse ontwerpers en bouwers wil
handhaven.
Door een breed forum van partijen uit bedrijfsleven, overheid en kemrisinstituten is :in 1994 het
hnpulsprog:ranl'ma Kemrisinfmst:ructuur Ondergronds Bouwen opgesteld.

Het doel van dit Impulsprogran:nna is te komen tot een dnurzmne versterking van de kenms-
in:frastructu.ur,i)e kem l'3:ndeze kentrisinfrastructuur vos het Centrum Ondergronds Bouwen
(COB), dat onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van ondergronds bouwen initieert en
coördineert. COS maakt gebruik van de welkwijze en i:nfrastrucmur van het Civieltechnisch Centrum
Uitvoering Re$~ch en Regelgeving (CDR) te Gouda. De activiteiten van het COB worden uitgevoerd
~~ ~~~er CUR/COB. Een leerstoel"Ondergronds Bouwen" aan de TU Delft is nauw gelieerd

In eUR/COB participeert een breed scala aan bedrijven, branche"'Ofgauisatics,
wetenscbappelijke instituten en overheden.
Via een bijdnlievan de Interdepartementale Cmnm.issie voor het Economisch Stroctuurbeleid (leES)
in het ~gramma st:inmleert de overheid de totstandkoming van deze kennisinfras.tmctuur.

Het onderzoek: en ontwikkelingswerk van CUR/COB worden verricht in het kader van een omvattend
uitvoeringsprogramma.
Dit uitvoeringsprogramma. kent in eerste instantie vier thema's, te weten "Boren in zachte grondlI,
"Verkennen, voorspellen en monitoren", "Economischetnnnelbouw" en "Construeren, beheren en
onderhouden ".
De thema's: worden ingevuld met uit te ,,"Oeren onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Een belangrijk project binnen het eerste thema is het "Praktijkonderroek Boortwmels" (CUR/COB-
uitvoeringscommissie K 100). De kern van dit project bestaat uit een intensieve monitoring van de
twee Praktijkprojecten Boortu:nnels, de Tweede He:inenoordtunnel en de Botlekspoortu:nnel Door
middel van de= monitoring worden bestaand instrumentarium voor verkenning van de ondergrond en
voorspellingsmodellen voor het gedrag van constructie en grond getoetst.

Voorliggend werkdocument "Eerste Orde Evaluatie Kloo - BT -A Boorfrontstabiliteit" is onder
verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand gekomen en moet gezien worden als
uitvoeringsonderdeel van het predictieplan.
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van invloed op de stabiliteit. Bijeen stilstaande TBM

de
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wordt voor de bij deze evaluatie

en
worden, Op dit moment is er met name nog onzekerheid over hoe>wanneer de
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· tmmelconstructie (TC)
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gerapporteerd,
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door middel van een evaluatie a:m:wo()rdk;rijgenQP de onderzoeksvragen en -doelen in het
fustmlnentátie- en Meetphm [13];
door middel van een evaluatie beoQrdelenvanmooellen voor ontwerp- en wetenschapsdoel-
einden.

'Boortechnologie' zijn de onderzoeksvragen en-doelen verdeeld intwee
bijiJel,aorende onderz0eks<içelen, t.w.:

Voorde

ontgravingsproces9P de reactiekrachten van op het

van.d.:e•.·..in.v.•.10edvan.•••......•.de slurry..•dt"uk..•........QP.9.e.sta..•..b...iljt .:e.It...·..•....van het boorfront
.. . ."" .. "" .", . ' ,' .. ,,'," '",",','

grondmassü;:fenbo()rvloeÎ§tofiJij.~d TaM
en tangentiele wrijving langs de omtrek van de TBM

van de beinvloeding van het grondwater bij het boorfront

Bepaling van de effectivitett van het boorproces:
Bij dit onderzoeksdoel speelt een aantal facetten een rol, waaronder voortgangssnellieid TBM, rotatie-
snelheid graafwiel, mengselvorming in de mengkamer en effectiviteit pompen en leidingen. Hiertoe
zijn de volgende onderzoeksvragenl-doelengefomruleerd [13]:

B-02 van het ontgravingsproces op de grootte en vervormingsgraad van de productie-

transportB-03
B-05
B-06

Ei1èctivit:eitvan pompen
van snijelementen

aan de

op de metiagea en bell~k.eJlting~;:n
postdjctie worden

Tijdens de predicties is een berekening gemaakt voor de te verwachten minimale boorfrentdruk en een
bereke:nmgvoor de te verwachten wateroversparming. Deze

onderzoek dat ·daama.is
en de Technische Universiteit

wateroverspanning ook een invloed heeft op de stabiliteit van van de
boorfrontstabiliteit dient rekening worden gehouden met het optreden van wateroverspanningen in

6
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analytische berekeningen van de minimale steundmk meteen rekenmodel zoals opgesteld door
Jancseçz [5}. Aangezien het hier ging om predietiesën l1ietOrtIöï'ltWerpberekeniligënis de
spann~ooUCtie.ten.gevolge·.van ••silQ'Wetking in deze·bereketriDgen••wel·rn~gtnomen.· Hoewel

.·ditdoor:J~cscÇZYoor omwerp-\>eteketrlng! niet wordt geadviseerd;
een··~en.tele·.predictie·.voor ..zowel••~e •.als.·ma.xil:nale·.steundruk.•vool: meetveld ..NQOrdin
deg~ëheoo:l:1tJ:.ifUge·vanGeoDeltl[61;
n~eberekenhlgenvanzowelminimälealsmaxin:lalestmndnlk mJ)/v; hetEBM.opfogramma
PLAXIS, waarbij gebtuik··~·is.·.van.een·2D,,;model.·(zie·l15]).

~t~~hettwJerwnCURI(;OB.OQmmissieL52()eenhack-amûysisuitgevoerdnaar de
res~.v~ ••de·gello~ ••c~eptQeVen..Deze.berekeningçn·.zijn·uitgVoetd ..rn.b.v ..·het·EEM-
pr~.DlANA,·.vváätbij··gebmk·g~is.van •.een3D-model.(zie .[10]) ••Bij·.deze·berekeningen
iSlevens-desitl.:latievanpassiefbezwijkenvanhet fmtltbek.ekea Intabel2dwordettderesW.taten van
de verschillende betekeningen samengevat:

9
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de goede overe~~defSXPerimentele predictie en.het Jaaescecz
Bijeen latere centrifugeproefis dit bevestigd, het door Jaacseez ontwikkelde model is

alS~p~~rqver~ge:o.inb.et~sief aanwezig zijn. PLAXIS
te grote waarde voor debezwijkdruk Dit is te verwachten aangezien de toen gebruikte

versie is en hienneegeen 3-dimen.siona1e effecten in rekeninggebracl1t
DIANA levert een.wattela,gewaardèvOQrdeiIl1ÎJ.1i1tla1e1)QQrfr~.Dit isoçk in

VQQr(1estah.itYM-het bo()rf{ont8ev{):o.d~.l)eoo~hi~ iSP}ldit

voor

er in zatld •voor het
bo()r:fi;on1t~;nwateroverspannmgaanwezig zijn,verQOtzaaktdoor:mst:roming_b09rvloeistof tussen
d(~p()riêfl.][ri••~ien(lettld rapport word gemeld dat deze watetoverspan:nitlgyaninvlO«i k:an. zijn op de

boorfront,:m.aardît wordtUiêt;nadergekwantifiçeërd.

liet wate~gsvedoopvolgen.sdepredi~wordt weërgegeveninûguur2, len 2,2,FïgqQr.2.1
geeft.·het~entiddelde·.verloop.op.grotere.afstand.voor··he;t·.hQ()ffront, •.figuur ••2,2.·toont.het ••gemiddelde
verloop·.~·.de ••volgens ..•de.predictie.tê .v~hten ••~t:lS •••~ ••voor ••hçt.boorfrottt •.·I>eze••predictie
is··slecl1ts·geldig.wanneer.er geboordwm-dt·in·za:nd, .Et.:ïs·geen.prediQti(}·voorde.·waleroverspanning
voor het boorfront wanneer in klei wordt geboord.

In het

Het is

of

ter plaatse van
van enkelekPa ·8

waarden gegeven en maximale steundruk, waarhij
t.g.v. het snijdenintekelling gebracht is. Te zien is dat de

de

IS

10
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Dit komt
omdat er iJ.iet afieen Stroming en is van de maarerookëen verstopping
optreedt van de poriekanalen door de bentonietdeettj6s.Deze verstopping is alleen empirisch te
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bepalen en daarom in dit
bepaald met behulp van proeven.

verloop,
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zijn
dat het geval zou

zou de piekfrequentie hogermooten te verklaren uit het
op verschillende afstimdenvan de as van de TBM zitten en dus één snijtand

deWSM komt dan de andere en daarom een ovemeersende invloed heeft op de
van het signaal



·definitief

meti~5en in zand geldt dus dat tijdens het boren tot ver voor het boornoot wateroverspannin-
wor,detL Dit boorfront.Beschouw de

met de rechthoek daarboven, Figuur 4.1.
de door Jancsecz ontwikkelde rekem::netlilodlev\lordt aangenomen dat de boorfrontdrok direct aan het
boorfront wordt overgebracht op de l~on:eis.Op de een horizontaal gerichte kracht F
uitgeoefend, ook Figuur4.1.Wanneerer echtervoor eenwateroverspatmingwordt
gemeten, zoals ook in Figuur 4.1 is aangegeven, zal de netto kracht op de wig bepaald worden uit het
verschil tussen de druk aan het boomont en de waterspanning aan de andere kant van de Alleen
dit drnkverschillevert een bijdrage aan de korrelspanning. Anderzijds zal de wateroverspamri~ een

17
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opwaartse kracht opleveren op het b1o}{b9y~4ewig>waardoor de belasting van het blok op de
kleiner wordt.

Uit bc"Vi~nstaandeblîjkt,euhet bl6k d~arboven anders wordt
wanneer erwateroverspanningen voor het boorfront zijn. Om te zien hoe dit uitwerkt op de benodigde

4.2

(zie

eel1lvoll!digrekemnodelontwikl<eld om de invloed van de wateroverspamring op
scbiMten. Dit model is geschreven als een spreadsheet· en gaat uit van een

homogeen.materîaaJ. worden in eerste instantie de door Jancsecz
opgesteld voor de verschillende vIa.kken van hetbezwijklichaam

de ingebouwde 'solver' wordt bepaald bij welke: hoek de
van dit gedeelte van bet programma.zijll

Hl 1999 GeoDelft
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De
erboven
hierdoor
de

aan de bovenkant van de driehoek
het verschil in stijghoogte over het blok.

minimale van de steundruk wat
groot, maar blijkt: in de praktijk mee te

boogwerking heeft wel een significante

van

In het progrmm:na wordt de wig verdeeld in 100 partjes en
totale evenwicht van de wig berekend. Hierdoor kan dus
grondsoort~l1. Hierin is het programma dus duidelijk
ontwikkeld~model, dat uitgaatwn gemiddelden.Voor elk
horizontäalVeronderstehl Hetd:ru.k:verschiltussen de voor
door de formule waarmee het potentiaalverloop .in een

x

de aisiand tot het boomont
destijgb.Oogte bijhetboorftont
d~stij~oogteopafstandx
de leldengte, de lengte waarover d.edmKiridè d.oorläten.d.elaág a.fiieemt.

[m]
[m]
[m]
[m]

de doodate1îdheidvan deondoodat~ndeb?venste laag(k'),de
waarin wordt geboord (k) en de dikte van deze beide lagen,:resp ..do en do,

deverticalebe~\)q)aal(1
dewateroversp~ó~2ie V~-g~!ljlij.t'n

modellen GeoJ)eJft I B1'oere
Om de resultaten van beide modellen te vergelijken en daaruit conclusies te kwmen trekken over de
invloed van waterspanningen op de stabiliteit van het boorfront is een voorbeeldsituatie met beide
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vlies

de

kPa.

'wanneer boogwerking in rekening wordt gebracht.
met wareroverspanning, boogwerking en veiligheid één (175 kPa).
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bOOgvverlO:ngisdemethodevanGeoDelft (~deboogwerkingberekend
gebruikt Het resultaat van deze methode is,

4.3e .2Nu_meke berekeningen
In het kader van het BTL onderzoek zijn 2.-dimensionalebetekeningennitgevoerd met PLAXlS [2].
In een eerste berekening werd de boorfrontdrok als
tweede berekening werd de boorfrontdrok.
stromings~sterkteberekening uitgevoerd. Omdat
boorfrootliat afuemen, was voor het boorfront een
aa:ngebr~h:t.Ben geheel optimale simulatie bleek niet
grond vOQtlletboorfront strekt zich slechts uit over
brengen~teenbeperkt aantaIelementeR. is
lageredoQt1a.tendhe:id,De gekozen afname van de
d~(l~~ande4°or~D,dh~jd idic:te1lg~olge y~itetjll.(fun.gel\vanbentoniet texe~a.c~is. De
bereketl~~rzijll ~eyoerd v()Qr~Iltun11etvanlOtn~geb()()~djn. ~dn1et een.drkk~diameter
Y~YdjTl~VatlJ,2.Dflzeble~k ..d,us.aehte~ll()gerdlUl indeandere1JerekeIlingenendec~ge
proefYV~9,8isgc:b~.'Uitdeberekenitlg~bleek.qatdetni~elx>orfro~. in4etyveede
~l;}ke~:I1g(lan~~lllij~lloger yvas~jndeeerste: 225 tegen 183~,a.

Tabel 4.2 .. R.espltaten.llereketliugetLllerekendemmlmale boorfrontdfUk
verschillende··rekêttnlethodeu

bij~·iaande stabi~it.

22 GooDelft
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0.8

0.7

0.6
Ê___ 0.5
-Er

0.4

0.3

0.2

4.5
wordt geboord

te bepalen vol.geliS· ontwikkelde rekemnethode. Aangezien.het
hier gaat om postdicties en niet om de bovettl.iggende
grond in alle gevallen in rekening worden gebracht. Ook al. adviseert Jancseea dit niet te doen in

23
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ontw~êt~ire!ljn~f)nl>ijeengeringede~Qiatnçter~verhoudjng;.~ de~~detelam11en
gebmike~.~()Qr·.de.vefschiUend~.gro~en.·bPvenhetboofftoot·.~· ••eI"·.9~1Wk9~.WQ~yan
het.in.de ••=1'.de.~s$ie ..L52Q•.van.h~.COBontwikkelde .•sp~~.~ •.de.bovenbe~·.9P de
prisma.4J3c;PBFmfiguur ••4;1 ..te•.b~31~ Pit.spleadsbe~.isbijna·ge~ ..vemelij~~.~~.·.d~ .•d()or
OeoDeiftQIJ,twikkeldespreadsbeetw~edepl'edi~~j:nuitgev~d[$],
Plaxis levettte hoge waarden voor de mini.l:naai benodigde verscbiidmk. 3-D Plaxis is niet gebruikt,
dus kan geijl uitspraak worden gedaan over de mogelijkheden van dit model.

De· stabiliteit met ·wateroverspanning wordt dan echter berekend:met de door GeoDelftvoorgestelde
uitbreiding om de waterspanning in rekening te brengen. In die gebieden waar hoofdzakelijk door klei
wordt gebOol'd,wordt de oode rekenmethode gehandhaafd en wordt met de door L5200ntwikkelde
spreadsh.eet gerekend.

Omde~~evQOr7$1dte~uitv~~ren,isverond~~lddatdewater~vool' het
boorfrOJit111derdaadbesehteven kanlNürden met de in de prediotie BOID [51aangegeven
rekenm.e, ...~ij.·.dan.·de ..werkelijk ••g~etell.boom~·.als ...mvoorpar~.wQl'<tt •.gebnûkt.
Hiervoor ••Ûlreçdseenp~uitgevoord; •.Hetr~ti~weergeven·mfiguur4.4.waamitblij1ct dat
de besch#j~vandewateïspanningvoorhetbooJitönttijdenshetbol'ellvold9ende~llwk~g is.
Tijd,elïS·~.p1Mts$l.van.de.ringen is.de··wateJ;spàWling.1ag"f .(do()r·.de.~b:~is~ring);·.·Pe ...s~bi1iteit
tijdens het boren is echter maatgevend.

De resultaten van de postdicties zullen besproken wordeninhoof~6vandit

WSM
llIll

afstand(m)
Figu.ur4.4 Vergelijking tussen meting en postdictie;

24
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Reeds bij de beoohrijving van de rekenmodellen is aangegeven dat de berekening van de m.aximaal

toelaatbare boorfront druk sterk afb.angt van het aangenomen bezwijkmechanisme. Wanneer een naar
boven gerichte grondwaterstroming opdrukken kan veroorzaken, is de maximaal toelaatbare
boo:rftontdrak laag: ongeveer gelijk aan de verticale totaalsparming. Wanneer de passieve grondruk
overwonnen moet worden, is de ma.ximaal toelaatbare boorfrontdruk heel erg hoog.

Uit de litetatuur blijkt dat er een aamal rekenmethoden
cilindervormige nrimte berekenen, bijvoorbeeld:

die m.roriroale druk in een bol~ of

het al eerder genoemde mechanisme waarbij opdmk:ken door grondwaterstroming wordt
beschouwd. Dit geeft een absolute ondergrens voor de maximale boorfrontdruk. Deze methode
geen rekening met: de radiale spreiding die zal optreden en zal daarom alleen realistische
uitkomsten geven bij een tunnel met een relatief kleine dekking. Bij een goede afjlleistering is het
onwaarschijnlijk dat dit mechanisme optreedt, Zoals gebleken is uit de gemeten
wateroverspanningen voor het boorftoRt, treedt een dergelijke goede afpleistering niet op tijdens
het boren, maar alleen bij het plaatsen van de ringen.
bezwijken doordat de bovenliggende grondlagen worden opgedrukt zonder grondwaterstrom:ilm.
Hiervoor zijn verschillende berekeningsmethoden in de literatuur beschreven (12]. De berekende
bezwijkdruk hangt af van de verhouding tussen het oppervlak dat wordt opgelicht en de diepte, de
aangenomen vorm. van bezwijken, het type grond (cohesief of niet cohesief) en de mechanische
eigensdlappen daarvan. Voor een tunnel met een dekking/diameter verhouding van 1 leidt de
meest pessimistische benadering (de benadering die leidt tot de kleinste waarde van de :maximaal
toelaatbare boorfrontdruk) tot maximaal toelaatbare boorfrontdrnk die gelijk is aan de
waterspanning plus 2 maal de korrelspanning.
berekening van het moment wanneer plastische vervorming optreedt bij een cilindervormige
expansie, zonder dat bezwijken naar het oppervlak hoeft op te treden. Dit blijkt het geval te zijn bij
een druk die ook ongeveer de waterspanning plus twee maal de kotrelspanning is. Gebruik
makend van deze methode wordt echter een eneIvormige plastische zone gevonden rondom het
boomont. Er is dan theoretisch nog geen reden waarom het front echt passief zou
cilinder~ Dit leidt tot drukken die gelijk zijn aan
plus 6 tot (afuankelijk van wrijvingshoek en B-modulus);
puur passiefbezwijken, de centrifuge en doorgerekend door Leca en Dormieux

Dit leidt tot zeer hoge waarden voor de toelaatbare druk.

Conduder~d .Kan.worden opgemerkt dat er aantal. rekenmodellen is echter geen van alle
het problOOmcompleet beschrijven en onderling zeer 'Verschillende resultaten geven.

25
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De van de maximale boorfro~it;~1:lt2ich ook niet erg voor een numerieke aanpak. Het
is dat er een scheur ontstaat en .àit laat zich in Eindige Elementen berekeningen slecht

In het volgende hoofdstuk (Paragmaf 6.2) zal de gemeten druk worden vergeleken met de berekende
drukken;
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rss
192
212
291

264
233
161

AL
De positie van de verschillendeg(ond1agenisuitdeze~~n()pg~rneten.

die zijn gebruikt bij de verschillende berekeningen zijn overgenomen uit het
[14].

als de postdicties zijn uitgevoerdJ;netbehW,p~hetbmn~llCl.JRJCOa"'Coll11lli:$sie
waarbij uitgegaan wordt van de modellen van Jancsecz en Prater.

verschill.eJ!lde lagen kunnen worden aangebracht, rekent de ~readsheet of met granlil.aU'
gebruikt dan de methode Jaaesecz, of met cchesief materiaal en gebruikt dan de methode
bij veel pr(~lematis(:homdat in de doersaede bij die ring zowel gr13w:uJlair

materi.aaI voorkens; Daarom voor alle situaties 2 berekeningen ge~ één met de
en met de methode Prater. Als de berekening voor materJiaal. de laagste

voor de boorfrontdrnk kan deze waarde worden aangehouden voor de minimaal
de methode conservatief is. Wanneer de methode

~~e boorfrontdruk oplevert, dan kan dit resultaat eveneens worden gebfl.likt als de
laagste Wanneer sommige lagen uit klei bestaan, lijkt. een granlil.aU'ebenadering niet
geldig. Echter, daar de totaalspanning in de grond voor tunnel alleen maar afneemt (zeals berekend

28
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wordt met de formule van Termghi), is het een veilige benadering door met granulair materiaal te
rekenen.

De berekende
waarde in deze evaluatie. Deze waarde is door de gelijk te stellen aan
~ toelaatbare boorfrontdruk. Van de in Hoofdstuk 5 genoemde modellen is dit dus het model
dat de laagste maximaal toelaatbare boorfrontdruk voorspelt.
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Tabel 6.3

tijd na begin 28~8~9700:00:00 (uren)

28 augustus

30



KlOO-W102
GD: CO-384780/19

definitief 1999

te

wordt het drnkverloop tijdens de blow-out getoond in Figuur

500ái'D.e450
!I)

: 400
c::
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~
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"E 250oo
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(I)
0) 100

50
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11rOOO
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11,500 12,000 12,500 13,000
tijd na begin 28-08•.9700:00:00 (s)

13,500

Detail verloop boordruk op tunnelas rondom blow oot.

voor de blQwoot de druk in de mengkamer weer allangzaatn aan het dalen
de druk worden weerstaan door de afpleisterlaag die zich heeft gevormd in de tijd

Wanneer wordt gestart (volgens overlevering
wordt de afple:isterlaag door het mes verwijderd, zodat er

een het grondmassief o:ntstaat. Hierdoor aemea de korrelspamringen juist
onvoldoende om de blow-out te weerstaan. De latere

drnkpieken kunnen ontstaan. door :instorten van (een gedlee11te het boorfront.

Uit de ftgtll"enblijkt dat het analyseren van een gebeu.r:teuis als een blow-out op basis van gemiddelde
dnlld<:errtot verkeerde conclusies kan leiden. De druk was in de paar :m.imrtenvoorde blow-out veel
hoger dan de waterspanning plus de verticale korrelspannmg. De boomontdmk was op het moment
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vertiçalekprrel$panning ..Er is dan dus
v<:rvo~van.~srond(Àedebesçhrijvingaan

Hoe deze invloed in

Uit deze gegevens moet derhalve worden geconcludeerd dat de gebruikte druk zo hoog is dat het niet
noodzakelijk is een zwakke piek in de grond aan te nemen om de blow-out te verklaren.
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.Hoofdstuk 8
.CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

de

Op duidelijke onzekerheden aan te wijzen, t.W.

in de huidige rekenmodellen is aangenomen dat ondanks de
in de grond voor het boorfront, de vorm van het boorfront nauwelijks
invloed van wateroverspanning is in centrifugeonderzoek de vorm van. het

en dit blijkt in grote lijnen (overigens niet in detail) overeen te
model van Jan.csecz gebruikte vorm. Of dit met wateroverspaming ook nog

is niet bekend en dient te worden onderzocht. Dit kan met behulp van gekoppelde 3-
elemenrenberekeningen. De eindresultaten hiervan zijn echter niet te verwachten
waarin de late orde evaluatie dient te worden afgerond. De eerste resultaten van

aan dat de numerieke berekeningen een vergelijkbare toename geven van. de
stabiel boorfront als de hier beschreven analytische methoden.
de naar boven gerichte grondwaterstroming is van invloed op

invloed op de horizontale korrelspamring. Hierdoor zal de
worden. Ook deze invloed zal in de in de vorige paragraaf genoemde studie

is noodzakelijk om deze onzekerheden weg te nemen. In de literatuur ook
mogelijk maken om de bezwijk.vJ.a.kken,zoals beschreven door

voor grond met cohesie. Een uitbreiding van de L526 spreadsheet voor deze
verhogen. Op dit moment loopt een dergelijk onderzoek in eerder

commissie

De maxim~ toelaatbare boorfrontdmk bleek bij de boring van de 2de Heinenoordtmmel aanzienlijk
hoger tekijnnen zijn dan de .~ van water plus grond bovenop detw:mel Ook
geldt echter·da;t er geen getoetste rekenmQdellen ~. kan worden gekwantificeerd hoeveel
hoger de ~le· druk kan zijn . .A.nalysevan de metingen geeft aan d.atmogelijk ook mer
grondwaterstroming van invloed is op het resultaat.
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Bijlage 1
REKENMETHODE STABILITEIT BOORFRONT

WATEROVERSPANNINGEN

Hoewel erin heta!gemeen spraakgebruik altijd gerefereerd wordt aan het rekenmodel van Jaaeseez,
wanneer het gaat om eenanaiyt:isçh rekenmodel op basis van bezwijkvlakken figuur 1), is voor de
besebrijvingvan het. rekenmodel gebruik gemaakt [1].
dit m.pportis .vanwege dehekendheid toch de naam van beide
l"~kenmodellenzijngeheel vergelijkbaar.

lis



freatische
eDER

op C meter boven de de verticale korrelspanning op het vlak

Hierin

over de tunnel
van de waterstand

het natte soortelijk gewicht

r

c de cohesie

waarbij:

r = O.SDI (1 + tauJ])

In de hier beschreven rekenmethoden wordt het evenwicht van de prisma ABCDEF berekend.
De wrijving langs het tunnelfront (het vlak ABCD) wordt daarbij verwaarloosd.

)

[m]
[kN/m3]

[kN/m3]

[m]

H
[kPa]

De wrijvingskracht op de driehoeken ADE en BCF wordt berekend volgens de Duitse Norm (DIN,
1986). Uitgangspunt is daarbij dat de verticale spanning lineair toeneemt met de diepte de totale
verticale spanning een combinatie is van de bovenbelasting e; en het eigengewicht De
gemiddelde wrijvingspanning is dan te verkrijgen door integratie en luidt:

de gemiddelde schuifsp<:mIlingop de driehoeken ADE en
de veihgheidscoëfficiënt

[kPa]

De zo volgens de Duitse norm beschreven oo<)ms:tre<len De.verticale spanning zou
lager kwm.en zijn. In de in deze bijlage beschreven rekenmethode wordt dit echter opgelost door À

voor lager te dan voor de silo da2trb()VfjJ!1.

is áangenomendatderichting 'van deze gemiddelde spanning gelij:kisaan de richting
ofBF.
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sine
:::::

cos IJ + tane sm IJ

Evenzo geldt voor horizontaal evenwicht:

+

of:

:::::F; (sin IJ -tan e cos IJ) - cos IJ



Ieeeren kracht (Ft) en de boorfrontdruk worden berekend.
effectieve spanningen.

Hiermee
Hoewel

ging er

onl>eken<!le.Wanneer
meestal

deze hoek zal

de

zal mogelijk ook de korrelspanning op de driehoekenADEen BCF béÏ1l:vloooen.
is echter onduidelijk en hangt af van de elastische eigenschappen vah· de grond. Bij

is deze invloed niet meegenomen.

Het om. een evenwichtsbeschouwing op te stellen. waarin de invloed ·van·.grondWater-
is gebracht. Daarom is de volgende procedure gevolgd:

miJlllJ1Jlafeboorfrontdmk zonder wateroverspanmng wordt met een zekere factor
Met deze druk wordt berekend ofhet prisma stabiel is. Zo niet dan wordt de berekening

kracht op de bovenkant nnhet prisma
27 [3]is doör vergelijking van een analytische oplossing voor een vergelijkbaar

een numerieke oplossing voor de werkelijk te ve~J:1ten$9n:lipg
het horizontale verhang direct voor het boorfront beschreven kan wordena1s:

waarbij:
i het horizontale

ooêfficJientathankelijk
destraal (is
de overdruk aan het boorfront
de soortelijke massa van het water
de versnelling van de ~ht

H
H
[m]

[kPa]
[kg/m"]

[mls2
]

R
8P

IJ
g
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Op grond van dit gegeven wordt verondersteld dat het verticale verhang aan de bovenkant van het
prisma geschreven kan worden als:

. l1P
1 :;:::;--._-
v pgC D

met:

H
[m]
[m]

Invullen van de voorlaatste formule in de laatste en integreren over x van 0 tot de voorkant van de
prisma op D/tanf3 voor het bcorfrom leidt tot de totale kracht Fvw :

wordt in mindering gebracht
dan nul

de resulterende

deze

formules
rekenen die

vervangen wordt door (Fv •.Fvw).
in

wOlden bepaald door deboorftontdruk met het
bo():rfrlont~Jrertnet1[i~'lÛdllgel'i..Het gaat erom welke kracht op de prisma wordt overrge1braA"ht.
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F . D'J. 0,5D
t PfJlh tanp

in is het horizontale verhang en wordt met de eerder gegeven formule uitgerekend.

Deze Ft kan worden vergeleken met de Ft die volgt uit de beschouwing over het horizontale
evenwicbt.Delen van deze beide getallen geeft deveillgheidtegen afschuiving. Omdat het hier gaat
om een evaluatie en niet om een ontwerp is gezocht naareeuveiligheid 1

Een evelwele de die ingedrongen in het boomont heeft geen
van

is beperkt als de dikte van de ingedrongen s.luny beperkt Deze wordt
uitl~er,eke:nd. Daarbij wordt er vanuit gegaan. dat in één omwenteling elke positie van het front

wordt afgeschraapt. De gemiddelde penetratiediepte is dan gegeven door:

met:

n

depenetratiediepte
de doorlatendheid vanhet zandpakket
de porositeit van het ongestoorde zandpakket
de tijdsuur tussen twee mes passages

[m]
[mis]

H
[sj

.Xp

k

wordt dan gegevel1 door:

Aps=

met:

r~a]
[-]

berekenin,gen is gebleken dat de 10-3 mis)
nog slechts enkele centimeters is en dat de drukval over de slurry bij deze zeer grote doorlatendheid
nog kleiner is dan 20% van de totale drukval. In praktische gevallen is de drukval over de slurry
kleiner dan 5%, zodat genoemde benaderingen toelaatbaar zijn.
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Figuur 7.1:

Figuur 7..2:

Metingen en postdicties boorfrontdrukken buis 1.
Plot 49020 nx.i 00 1.

Metingen en postdicties boorfrontdrukken buis 2.
Plot 49020 ux.i 002.
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Samenvatting rapport:
In het kader van de Ie orde evaluatie van de metingen die verricht zijn bij de aanleg van de eerste geboorde tunnel in
Nederland, de Tweede heinenoordtunnel, wordt in onderliggend rapport een overzicht gegeven van de uitgevoerde
metingen voor het onderdeel 'Geotechniek'. Het onderliggend rapport bestaat uit 2 delen. In het eerste gedeelte worden
de uitgangspunten/onderzoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast wordt een inventarisatie gegeven van de
beschikbare gegevens. Op basis van eerder uitgebrachte rapportages in het kader van de 2e en 3e orde evaluatie wordt
een kwalitatieve vergelijking gemaakt tussen de resultaten van de metingen en de predicties.

Om een inzicht te krijgen in de gevolgen van de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel op de spanningen en defonna-
ties in de ondergrond zijn voorafgaande aan het project predicties uitgevoerd. Hierbij is zowel gebruik gemaakt van: de
empirische formule conform Peck, de analytische formule conform Sagasera en eindige elementenberekeningen met
Plaxis (2D) en DIANA (2D/3D). In deze rapportage wordt niet ingegaan op de resultaten van laatstgenoemde
berekeningen, Deze worden afzonderlijk behandeld in een document van TEClFugro. In het tweede gedeelte van de
rapportage wordt een kritische beschouwing van beide empirische/analytische methoden gegeven. Op basis hiervan
wordt gesteld dat de voorspellende waarde van deze modellen sterk afhankelijk is van de benodigde invoerparameters.
Onzekerheid met betrekking tot de bepaling van deze parameters vooraf, maakt dat de waarde van de modellen in de
praktijk beperkt blijft. Vergelijking van de predicties met de metingen bevestigt dit beeld. Getracht is op basis van de
metingen te komen tot een relatie voor de veel gebruikt Peck-parameter i.

Verder is getracht de invloed van de verschillende aandelen van het boorproces te relateren aan de gemeten
verplaatsingen aan het maaiveld en in de ondergrond. Hierbij wordt geconcludeerd dat de belangrijkste zakkingen
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plaatse van Meetveld Noord geen rol van betekenins. Ter plaatse van Meetveld Zuid zijn wel tijdsafhankelijke effecten
te onderscheiden,. Door het aanwezig zijn van de kanteldijk, de aangebrachte ophoging van het Meetveld is het moeilijk
duidelijk te maken of deze effecten een direct gevolg zijn van het boorproces en zo ja in welke mate. Tot slot is
aandacht besteed aan het groutproces bij het vullen van de zgn. staartspleet. Op basis van een vergelijking tussen
groutdruk en geinjecteerd volume kan geconludeerd worden dat de het sturen van het groutproces op volume weinig
zegt over de injectiedruk. Deze laatste parameter is belangrijk als invoerpararneter bij de tot op heden ontwikkelde
modellen om 00. zakkingen aan het maaiveld te voorspellen.
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VOORWOORD

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

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

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

Voorliggend werkdocument "Eerste Orde Evaluatie Kl00 - Beschouwing boor-/volumeverlies en
deformaties (analytisch) GT -A" is onder verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand
gekomen en moet gezien worden als uitvoeringsonderdeel van het predictieplan. Het rapport vormt
een uitbreiding / vervolg op het eerder uitgebrachte rapport in het kader van de eerste orde evaluatie,
onder dezelfde titel met kenmerk CO-384780/18 d.d. april 1999.
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Hoofdstuk 1
INLEIDING

1.1 Projectomschrijving
Om meer kennis over en inzicht te krijgen in het boren van tunnels onder typisch Nederlandse slappe
bodemcondities, is besloten het praktijkproject Tweede Heinenoordtunnel uit te voeren. Het onderzoek,
dat aan dit project is verbonden, wordt begeleid door CURlCOB-uitvoeringscommissie KlOO
'Praktijkonderzoek Boortunnels'.

Bij de aanleg ende exploitatie van de tunnel is een groot aantal metingen en experimenten uitgevoerd.
De metingen en experimenten zijn beschreven in het 'Instrumentatie- en Meetplan' [1]. Voorafgaand
aan de metingen is een groot aantal predicties uitgevoerd. De resultaten van deze predicties zijn
samengevat in het 'Predictierapport Tweede Heinenoordtunnel' [2]. Bij de evaluatie worden de
resultaten van de metingen en experimenten vergeleken met de resultaten van de predicties. Voor de
evaluatie zijn de onderzoeksdoelen verdeeld in een aantal hoofdgroepen:

boortechnologie (BT)
geotechniek (GT)
tunnelconstructie (TC)
planning en kostprijs.

De evaluaties worden op verschillende momenten en niveaus uitgevoerd:

1e orde: totale evaluatie voor het Evaluatierapport;
2e orde: tussen-evaluatie voor een goede afstelling en eventuele bijstelling van het instrumentarium

voorafgaande aan een volgende passage van een meetveld;
3e orde: snelle evaluatie voor noodprocedures en calamiteiten.

Dit deel van voorliggend rapport bevat deel I van de rapportage ten behoeve van de 1e orde evaluatie
voor de hoofdgroep 'Geotechniek', onderdeel GT -A. In dit eerste gedeelte van het rapport worden de
uitgangspuntenlonder-zoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast wordt een inventarisatie
gegeven van de beschikbare gegevens.

In het tweede gedeelte van het rapport zal ingegaan worden op de empirische en analytische methoden
die gebruikt zijn bij het uitvoeren van de predicties t.a. v. deformaties voor de genoemde hoofdgroep
'Geotechniek'. Allereerst zal een kritische beschouwing gegeven worden van de gebruikte
empirische/analytische modellen ten behoeve van toekomstige predicties. Verder zal in gegaan worden
op de eventuele mogelijk tot 'fasering' van de optredende deformaties naar verschillende aspecten /
facetten van het boorproces. Tot slot zal in het tweede deel met name aandacht besteed worden aan de
invloed van het groutproces op de deformaties.Dit deel van voorliggend rapport bevat deel I van de
rapportage ten behoeve van de Ie orde evaluatie voor de hoofdgroep 'Geotechniek', onderdeel GT -A.
In het rapport worden de uitgangspuntenlonder-zoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast
wordt een inventarisatie gegeven van de beschikbare gegevens. Ook zal een kritische beschouwing
gegeven worden van de gebruikte empirische/analytische modellen ten behoeve van toekomstige
predicties.

© 1'999 GeoDelft 1
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De resultaten van de 2e orde en 3e orde evaluatie voor de hoofdgroep 'Geotechniek' zijn in een eerder
stadium gerapporteerd [8], [9], [10] en [11].

1.2 Doel van de evaluatie

Het doel van de evaluatie staat in de inleiding van het Evaluatieplan van het CaB omschreven [12].
Het doel van de evaluatie is tweeledig en kan als volgt worden samengevat:

door middel van een evaluatie antwoord krijgen op de onderzoeksvragen en -doelen in het
Instrumentatie- en Meetplan [1];
door middel van een evaluatie beoordelen van modellen voor ontwerp- en wetenschapsdoel-
einden.

Voor de hoofdgroep 'Geotechniek' zijn de onderzoeksvragen en -doelen verdeeld in twee evaluatie-
clusters met bijbehorende onderzoeksdoelen, t.w.:

Deformaties en spanningen:
Uitgangspunt voor dit onderzoeksdoel is het gedrag van de ondergrond en waterspanningen in de
omgeving als gevolg van het gehele boorproces. Belangrijke aspecten die hierbij meegenomen worden
zijn de deformaties en spanningen in de omgeving, ondersteuning van het boorfront, staarteffecten,
lekkage en grondwaterpotentiaal bij zowel het naderen, passeren als het gepasseerd zijn van het schild.
Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen/-doelen geformuleerd [1]:

G-05 Vaststellen invloed grondwaterpotentiaal op deformaties tijdens het boorproces
G-06 Vaststellen van de invloed van stagnatie op de grondwaterdrukken
G-07 Bepalen van het gedrag van grondwaterllucht tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet
G-08 Opsporen van deformaties tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet
V -02 Detectie van wijzigingen in de bodemstructuur
V-09 Vaststellen van de deformaties in de omgeving
V-lO Bepalen van de invloed van de ondersteuning van het boorfront
V-ll Bepalen van de invloed van het staarteffect
V-I2 Vaststellen van de spanningen in de omgeving
V -18 Vaststellen van de deformaties door lekkage
V-21 Vaststellen van de relatie tussen de verticale ovalisering en het verticaal evenwicht

Grondparameters :
Uitgangspunt voor dit onderzoeksdoel is de het beschrijven van de grondtoestand en het bepalen van
aanvullende gegevens over de ondergrond betreffende belastingen, sterkte- en vervormingseigenschap-
pen. Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen/-doelen geformuleerd [1]:

G-OI Vastleggen van de grondtoestand
G-02 Vastleggen van aanvullende gegevens over de grond
V -13 Bepalen van de invloed van het boren op een paalfundering in de omgeving
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Hoofdstuk 2
UITGANGSPUNTEN / RANDVOORWAARDEN

2.1 Rapportages KIOO
Bij het opstellen/uitvoeren van de Ie orde evaluatie, hoofdgroep 'Geotechniek' wordt gebruik gemaakt
van de volgende relevante KlOO-documeneten:

instrumentatie- en meetplan - Praktijkonderzoek Boortunnels, rapport KlOO-Ol, CUR/COB Gouda,
maart 1995 [1]
predictierapport Tweede Heinenoordtunnel, rapport KlOO-04, CUR/COB Gouda [2]
instrumentatie Meetgebied Noord, 2e Heinenoordtunne1, rapportnummer COB: KlOO-W-051,
rapportnummer GD: CO-3691601288, januari 1997 [3]
instrumentatie Meetgebied Zuid, 2e Heinenoordtunnel, rapportnummer COB: KlOO-W-062,
rapportnummer GD: CO-369160/441, mei 1997 [4]
meetrapport Meetgebied Zuid, 2e Heinenoordtunnel, rapportnummer COB: KlOO-W-070,
rapportnummer GD: CO-369160/524, december 1997 [5]
meetrapport 'Passage oostelijke buis, Meetgebied Zuid, 2e Heinenoordtunnel', rapportnummer
COB: KlOO-W-083, rapportnummer GD: CO-369160/606, juni 1998 [6]
meetrapport 'Passage oostelijke buis, Meetgebied Noord, 2e Heinenoordtunnel', rapportnummer
COB: KlOO-W-089, rapportnummer GD: CO-369160/633,juni 1998 [7]
evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Noord (1 e passage)', rapport-
nummer COB: KlOO-W-059, rapportnummer GD: CO-371820129, oktober 1997 [8]
evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Zuid (1 e passage)', rapport-
nummer COB: KlOO-W-071, rapportnummer GD: CO-371820/57, juni 1998 [9]
evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Noord (2e passage)', rapport-
nummer COB: KlOO-W-085, rapportnummer GD: CO-371820170, november 1998 [10]
evaluatierapport 'Evaluatie geotechnische metingen meetgebied Zuid (2e passage)', rapport-
nummer COB: KlOO-W-090, rapportnummer GD: CO-371820175, november 1998 [11].

2.2 Uitgevoerde predicties - geotechniek -

Om een inzicht te krijgen in de gevolgen van de aan1eg van de Tweede Heinenoordtunnel op de
spanningen en deformaties in de ondergrond zijn voorafgaande aan het project predicties uitgevoerd.
Hierbij is zowel gebruik gemaakt van:

empirische formule conform Peck;
analytische formule conform Sagaseta;
eindige elementenberekeningen met Plaxis (2D) en DIANA (3D).

Zoals eerder vermeld wordt in deze rapportage niet ingegaan op de resultaten van laatstgenoemde
berekeningen.

De eerstgenoemde emprische/analytische methoden geven predicties van de te verwachten
maaivelddeformaties in verticale en horizontale (dwars- )richting.
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2.3 Uitgevoerde metingen . geotechniek.

Bij de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel is ter plaatse van Meetgebied Noord en Zuid een groot
aantal geotechnische metingen verricht. In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de
uitgevoerde metingen (zie ook bijlagen Al tlm A3).

Tabel 2.1

inclinometers

extensometers 6

inclinometers 4

waterspanningsmeter 3

SMS 4

waterspanningsmeter 1

drukopnemer 1

peilbuis 1

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

Meting· .....

maai velddeformatie (verticaal)

maaivelddeformatie (horizontaal)

verticale deformatie ondergrond

horizontale deformatie ondergrond

waterspanning (BTL)

grond- en waterdruk

getijde

luchtdruk

stijghoogte

maaivelddeformatie (verticaal)

inclinometers

~<.::-< - . '.: ' ..

'M:êt~1ig' .

maaivelddeformatie (horizontaal)

verticale deformatie ondergrond extensometers 5

horizontale deformatie ondergrond inclinometers 4

waterspanning (BTL) waterspanningsmeter 3

2.4 Tekenafspraken en definities

Assenstelseis en coördinaten
De positie van de instrumentatie en de TBM zijn vastgelegd in pseudo RD-coördinaten en de hoogte
ten opzichte van NAP. Voor het presenteren van de meetresultaten en het vergelijken van de
meetwaarden met de predicties is ter plaatse van Meetgebied Noord en Meetgebied Zuid voor iedere
passage van de TBM een lokaal assenstelsel gedefinieerd. De lokale x' -as valt telkens samen met de
boorrichting. De lokale y'-as is de verticale as en de lokale z' -as staat in horizontale richting loodrecht
op de tunnelas. De oorsprong van dit assenstelsel bevindt zich telkens op NAP 0 m

De locatie van de gebruikte lokale assenstelseis is aangegeven in bijlagen Al t/m A3 voor de
verschillende Meetgebieden. Alle verplaatsingen en spanningen, die bij de Ie orde evaluatie worden
gepresenteerd, zijn weergegeven ten opzichte van dit lokale assenstelsel:
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Wx (horizontale) verplaatsing in x' -richting ofwel longitudinale verplaatsing

wy (verticale) verplaatsing in y'-richting ofwel verticale verplaatsing
Wz (horizontale) verplaatsing in z' -richting ofwel transversale verplaatsing
Oxx normaalspanning in x' -richting
Oyy normaalspanning in y' -richting
Ozz normaalspanning in z' -richting,

Om een relatie te kunnen leggen met de uitgevoerde predicties, worden veel meetresultaten
gepresenteerd als functie van de afstand tot het boorfront. Hiermee wordt de afstand bedoeld van het
meetinstrument tot het (bewegende) boorfront, geprojecteerd op de lokale x' -as. In de verschillende

rapportages wordt deze afstand ook wel aangeduid met Sx', Als het boorfront zich bijvoorbeeld precies
onder meetraai C (Meetgebied Noord) bevindt, dan geldt voor elke zakbaak in raai C (Meetgebied
Noord) op dat tijdstip dat Ax' =0.

Tijd
In een aantal grafieken worden meetresultaten uitgezet tegen de tijd. Meestal wordt hierbij 'dag van het
jaar' gebruikt. Voor de Ie passage (Noord/Zuid) geldt dat met dit getal het begin (0:00 uur) van de
bewuste dag van 1997 bedoeld wordt. Dit betekent dat 1 januari 19970:00 samenvalt met 'dag I'. 'Dag
1,25' betekent dan 1 januari 19976:00 uur ('S morgens). Voor de 2e passage (Noord/Zuid) geldt dat met
dit getal het begin (0:00 uur) van de bewuste dag van 1998 bedoeld wordt. Dit betekent dat 1 januari
19980:00 samenvalt met 'dag I'. 'Dag 1,25' betekent dan 1 januari 19986:00 uur ('S morgens).

Bodemgesteldheid
Ter plaatse van Meetgebied Noord worden de in tabel 3.2 gegeven grondlagen aangetroffen. In de tabel
zijn de gemiddelde diepteliggingen en volumieke gewichten van deze grondlagen geven. De
grondwaterstand bevindt zich ongeveer op NAP.

Tabel 2.3 Grondlagen en volumieke gewichten voor Meetgebied Noord

toplaag maaiveld 16,5 17,2 0,55

3 -1,50 16,5 19,5 0,47

2 -5,75 16,0 19,0 0,47

18 -10,00 20,5 0,45

32 -17,25 20,5 0,5

38A -20,75 20,0 0,55

38F -25,00 21,0 0,55

38A -26,50 20,0 0,55

Ter plaatse van Meetgebied Zuid zijn de in tabel 2.4 gegeven grondlagen aangetroffen. De
grondwaterstand bevindt zich ongeveer op NAP.
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Tabel 2.4 Grondlagen en volumieke gewichten voor Meetgebied Zuid

ophoging zand +2,0 18,0 20,0 0,46

toplaag siltige klei +1,0 16,6 18,0 0,55

3 zand -3,25 17,0 20,0 0,47

4 veen -4,5 13,0 0,6

16 klei -7,25 17,0 0,6

18A kleiig zand -10,5 20,5 0,45

31 siltige klei -14,0 18,0 0,55

32 zand -14,75 20,5 0,55

38A klei -21,5 20,0 0,55

38E zand -24,5 20,5 0,55
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Hoofdstuk 3
SPECIFICA TIE I REALISATIE ONDERZOEKSDOELEN

Voor het realiseren van de onderzoeksdoelen zullen de meetresultaten in de komende rapportage op
verschillende wijzen grafisch gepresenteerd en vergeleken worden met de predicties. In het
onderstaande wordt per relevant onderzoeksdoel beschreven welke meetdata hiervoor worden gebruikt
en op welk wijze deze worden gepresenteerd.

Deformaties en spanningen:
G-OS Vaststellen invloed grondwaterpotentiaal op deformaties tijdens het boorproces
Dit onderzoeksdoel bevat twee componenten: de invloed van consolidatie op het ontstaan van
deformaties en de invloed van waterover- en onderspanningen op de deformaties aan het boorfront
door wijziging van de sterkte van de grond.

De invloed van consolidatie kan vrijwel alleen worden geëvalueerd door de verandering van de
spanningen en deformaties te monitoren in een fase, waarin geen wijzigingen van de grondcondities
door het tunnelboorproces optreden. Dit betekent dat gebruik moet worden gemaakt van de metingen
op enige afstand achter de TBM.

Voor de tweede component wordt een relatie gelegd tussen het verloop van de waterspanningen en de
verticale en horizontale gronddeformaties.

G-06 Vaststellen van de invloed van stagnatie op de grondwaterdrukken
Voor de realisatie van dit onderzoeksdoel wordt een relatie gelegd tussen de gemeten waterspanningen
ter plaatse van de 'Stress Monitoring Stations', de waterspanningsopnemers in het boortracé en de
voortgang van het boorproces.

G-07 Bepalen gedrag grondwaterllucht tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet
Dit onderzoeksdoel kan alleen worden gerealiseerd door tijdens een 'spiegeldaling' metingen uit te
voeren. Omdat onder of in de directe nabijheid van de Meetgebieden geen 'spiegeldaling' heeft
plaatsgevonden, zijn dergelijke metingen niet uitgevoerd. Realisatie van dit onderzoeksdoel is daarom
na de 2e passage van Meetgebied Noord en Zuid niet mogelijk.

G-OS Opsporen van deformaties tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet
Omdat onder of in de directe nabijheid van de Meetgebieden geen 'spiegeldaling' heeft plaatsgevonden,
is ook de realisatie van dit onderzoeksdoel niet mogelijk.

V -02 Detectie van wijzigingen in de bodemstructuur
.Het onderzoeksdoel kan alleen op indirecte wijze worden gerealiseerd. De verticale en horizontale
grondverplaatsingen geven een indruk van de mate van verstoring van de grond. Deze verstoring doet
zich voor in het traject van juist vóór de TBM tot achter de staartspleet. In dit traject zullen de
deformaties als functie van de afstand tot het boorfront worden weergegeven.

V -09 Vaststellen van de deformaties in de omgeving
Voor de realisatie van dit onderzoeksdoel zullen de volgende resultaten worden beoordeeld:
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- de horizontale en verticale rnaaivelddeformaties direct boven de tunnelas als functie van de afstand
tot het boorfront

- de horizontale en verticale grondverplaatsing op verschillende niveaus boven de tunnelas en direct
naast de tunnelas als functie van de afstand tot het boorfront

- de horizontale en verticale grondverplaatsingen op de gemeten diepten bij S verschillende afstanden
van het meetpunt tot het boorfront: 1D vóór, ter hoogte van en 1D, 2D en 4D achter het boorfront

- de horizontale en verticale rnaaivelddeformaties als functie van de afstand tot het boorfront.

V-I0 Bepalen van de invloed van de ondersteuning van het boorfront
Dit onderzoeksdoel kan worden gerealiseerd met behulp van de figuren, die voor onderzoeksdoel V -09
worden gemaakt en relaties met de toegepaste steundrukken.

V-11 Bepalen van de invloed van het staartetTect
Dit onderzoeksdoel kan worden gerealiseerd met behulp van de figuren, die voor onderzoeksdoel V -09
worden gemaakt en relaties met het volume van de geïnjecteerde grout.

V-12 Vaststellen van de spanningen in de omgeving
Voor dit onderzoeksdoel wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de 'Stress Monitoring Stations'
en de waterspanningsopnemers in het boortracé. De gemeten gronddrukken en de gronddrukken
verminderd met de waterspanningen worden uitgezet tegen de afstand tot het boorfront. Hierbij zal een
relatie worden gelegd met de steundrukken, de groutdrukken en de drukken bij de meetring tegen de
tunnel wand.

V-IS Vaststellen van de deformaties door lekkage
Dit onderzoeksdoel kan worden gerealiseerd indien zich een significante lekkage optreedt en
bodemdeformaties nabij deze lekkage worden gemeten. Deze situatie heeft zich niet voorgedaan. Dit
onderzoeksdoel kan daarom niet worden gerealiseerd.

V-21 Vaststellen van de relatie tussen de verticale ovalisering en het verticaal evenwicht
Aan de hand van vervormingsmetingen van de tunnelconstructie zal moeten worden nagegaan in
hoeverre verticaal ovaliseren optreedt. Deze metingen zijn niet beschikbaar.

Grondparameters:
G-Ol Vastleggen van de grondtoestand
Dit onderzoeksdoel is gerealiseerd door middel van het aanvullend grondonderzoek.

G-02 Vastleggen van aanvullende gegevens over de grond
Ook dit onderzoeksdoel is gerealiseerd door middel van het aanvullend grondonderzoek.

V-13 Bepalen van de invloed van het boren op een paalfundering in de omgeving
In het Meetgebied Noord en Zuid bevinden zich geen paalfunderingen. Deze onderzoeksvraag zal
daarom niet binnen dit project worden geanalyseerd.
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Hoofdstuk 4
VERGELIJKING METINGEN I PREDICTIES

In relatie tot de eerder geformuleerde onderzoeksdoelen is, in kwalitatieve termen, een vergelijking
gemaakt tussen de uitgevoerde metingen en de predicties. Hierbij is gebruik gemaakt van de resultaten
van de 2e en 3e orde evaluaties voor de passages van beide Meetgebieden [8], [9], [10] en [11].

Voor een grafische weergave van de meetresultaten wordt verwezen naar deze eerder genoemde
rapportages

Voor de onderzoeksdoelen die niet gerealiseerd konden worden (zie HF3) is vanzelfsprekend het
maken van een vergelijking niet mogelijk. Deze worden daarom in dit hoofdstuk niet verder behandeld.
Het betreft hier de onderzoeksdoelen G-07, G-08,V-18 en V-21. Hetzelfde geldt voor de onderzoeks-
doelen voor het evaluatiecluster 'Grondparameters " d.i.onderzoeksdoelen G-O1, G-02 en V-13. Voor
dit cluster zijn immers geen predicties uitgevoerd.

G-OS Vaststellen invloed grondwaterpotentiaal op deformaties tijdens het boorposes
Tijdens de 2e en 3e orde evaluatie is voor dit onderzoekdoel enkel de relatie tussen de gemeten
waterspanningen en de verticale en horizontale gronddeformaties bekeken. Hierbij is vastgesteld dat de
invloed van een variërende grondwaterpotentiaal op de optredende gronddeformaties verwaarloosbaar
is.

Om een uitspraak te doen over de invloed van consolidatie zullen de resultaten van de metingen die na
het opstellen van het evaluatierapport voor de tweede passage van Meetgebied Noord nader bekeken
dienen te worden. Dit zal gebeuren in het vervolg van de 1e orde evaluatie. Met name ter plaatse van
Meetgebied Zuid lijken tijdafhankelijke aspecten een rol te spelen, aangezien de verplaatsingen aan het
maaiveld zich, i.t.t. Meetgebied Noord, niet stabiliseren op grotere afstand achter de TBM.

G-06 Vaststellen van de invloed van stagnatie op de grondwaterdrukken
Uit de metingen blijkt dat de spanningen voor het boorfront tijdens stilstand in fase lopen met de
getijdemetingen in de Oude Maas. Hieruit wordt dan ook geconcludeerd dat de gronddrukken (d.i.
korrel- en waterspanningen) tijdens stagnatie van het boorproces niet worden beïnvloed.

V-02 Detectie van wijzigingen in de bodemstructuur
Uit de metingen blijkt dat de verstoring van de ondergrond tot een afstand van 5 à 10 meter voor het
front beperkt blijven. De gemeten zakkingen over dit traject bedragen enkele mm's. Op grotere afstand
van het boorfront vallen de gemeten verplaatsingen binnen de nauwkeurigheid van de gebruikte
instrumenten en worden dan ook als 'ruis' beschouwd. Boven het schild blijken de verplaatsingen
relatief snel toe te nemen, wat er op duidt dat er sprake is van een verstoring van de ondergrond.

Aan de hand van de uitgevoerde predicties met het empirische model van Peck is het niet mogelijk
verplaatsingen voor het front te bepalen (zie ook deel II). Aan de hand van de empirische formulering
van Sagaseta is dit wel mogelijk. Dit zal gedaan worden in het vervolg van de 1e orde evaluatie.
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De breedte waarover verplaatsingen van het maaiveld zijn waargenomen blijkt door de predicties met
Sagaseta veelal overschat te worden. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de helling van de troggen
bij de predicties wordt onderschat. De predicties met behulp van Peck (i=5 en i=lO) blijken de vorm
van de trog redelijk te benaderen. De maximale waarde van de optredende zakking blijkt bij deze
predicties echter overschat te worden. Dit wordt veroorzaakt door de te grote waarde die is
aangenomen voor het optredende volumeverlies Vs (zie deel II).

V -09 Vaststellen van de deformaties in de omgeving
Aan de hand van de metingen blijken ter plaatse van Meetgebied Noord de verticale deformaties aan
het maaiveld boven de tunnelas en direct naast de tunnel hoger uit te vallen dan voorspeld. Op groter
afstand geven de predicties (m.n. de predicties met Sagaseta) echter grotere waarden. Dit kan verklaard
worden door het feit dat in de berekeningen het werkelijke volumeverlies aan het maaiveld en de
breddte van de trog wordt overschat. Ter plaatse van Meetgebied Zuid zijn bij de eerste passage
maaiveldrijzingen geconstateerd. Deze zijn niet voorzien in de predicties. Bij de tweede passage
blijken de gemeten zakkingen aan het maaiveld boven de tunnelas en direct naast de tunnel onderschat
te worden bij de predicties.

De longitudinale verplaatsingen kunnen niet vergeleken worden met predicties, aangezien deze niet
zijn uitgevoerd voorafgaand aan de passages van de Meetgebieden. De longitudinale verplaatsingen
aan het maaiveld blijken het grootst te zijn en richten zich naar de TBM. In de diepte neemt de grootte
van deze verplaatsingen af en wisselt van teken, d.i. de grond wordt a.h.w. vóór de TBM uitgedrukt.

De gemeten transversale verplaatsingen aan het maaiveld zijn bij de verschillende passages van de
Meetgebieden in de richting van de tunnelas en blijven beperkt tot enkele mm's. Naar de diepte blijkt
de richting van de transversale verplaatsingen om te draaien, waardoor de grond van de tunnel af
beweegt (d.w.z. opspanning van de grond), dit in tegenstelling tot de resultaten van de predicties. Deze
laten over de gehele diepte een transversale verplaatsing in de richting van de tunnel zien (d.w.z.
ontspanning van de grond). Enkel bij de eerste passage van Meetgebied Noord blijken de horizontale
verplaatsingen op grotere diepte naast de tunnel zich wel degelijk naar de tunnel toe te richten.

Direct boven de tunnelas ontstaan, in tegenstelling tot de predicties, wel transversale verplaatsingen.
Deze zijn waarschijnlijk te wijten aan bv. een asymmetrie in bodemopbouw en het sturen van de TBM.

V-IO Bepalen van de invloed van de ondersteuning van het boorfront
Uit de metingen aan het boorproces blijkt dat de steundruk bij de beide passages van de Meetgebieden
ongeveer gelijk is aan de horizontale grondspanning. De steundruk is daardoor hoger dan voor de
stabiliteit noodzakelijk is. Verwacht mag worden dat dan ook weinig tot geen zakkingen door
fronteffecten zullen ontstaan, hetgeen door experimentele en numerieke predicties bevestigd is.

Ook aan de hand van de diverse uitgevoerde metingen kan geconstateerd worden dat de verticale
grondverplaatsingen aan het maaiveld en in de diepte vóór het boorfront beperkt blijven tot enkele
millimeters. Op grotere diepte boven en naast de tunnel zijn vóór het boorfront kleine horizontale

verplaatsingen in positieve x'-richting (d. w.z. van het front at) ontstaan. Dit wijst op een relatief kleine
invloed van de ondersteuning van het boorfront op de verticale grondverplaatsingen.
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In het vervolg van de Ie orde evaluatie zal nader ingegaan worden op de oorzaak van de verplaatsingen
die optreden voor het front. Hierbij zal getracht worden het aandeel van de fronteffecten te
kwantificeren, om op deze manier al dan niet het belang van een goede regeling van de te hanteren
steundruk, met het oog op optredende vervormingen vóór het front, aan te geven.

V-11 Bepalen van de invloed van het staarteffect
Bij de eerste passage van Meetgebied Noord lijkt een verband tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout
in de staartspleet en de gemeten deformaties éénduidig aanwezig, maar bij de tweede passage van
hetzelfde Meetgebied blijkt de hoeveelheid geïnjecteerd grout nagenoeg constant over het gehele
gebied, terwijl er wel zakkingvariaties worden gemeten. Net als ter plaatse van Meetgebied Zuid lijken
de gehanteerde groutdrukken hier een rol van betekenis te spelen. In het vervolg van de 1e orde
evaluatie zal hieraan verder aandacht besteed worden.

V-12 Vaststellen van de spanningen in de omgeving
Ter plaatse van zowel Meetgebied Noord als Meetgebied Zuid blijkt dat de waterspanningen aan de
voorzijde van het front toenemen bij het naderen van de TBM. Vanaf een afstand van circa 30 m voor
het front worden spanningstoenamen gemeten. Deze toename van de waterspanning blijkt te
verdwijnen na stilstand van de TBM. Enkel ter plaatse van WSM3 onder Meetgebied Zuid blijkt de
waterspanning na stilstand niet terug te lopen naar oorspronkelijk niveau. Dit is de enige WSM die in
de klei geplaatst is.

Aan de hand van de resultaten van de SMS-metingen ter plaatse van Meetgebied Noord blijkt dat de
totaalspannningen beduidend lager kunnen zijn dan de gemeten waterspanningen. Dit zou impliceren
dat de effectieve spanningen in de ondergrond negatief zouden moeten zijn, hetgeen fysisch
onmogelijk is. De absolute meetwaarden van de SMS-metingen zijn daarom twijfelachtig, zodat een
vergelijking met de uitgevoerde predicties weinig zinvol wordt geacht. Het vergelijken van de
spanningsveranderingen in kwalitatieve zin is daarentegen wel mogelijk.

De metingen laten een toename van de normaalspanningen zien bij het naderen en passeren van het
front. De gemeten spanningen stabiliseren zich weer op een afstand van circa 20 m achter het front.

Opvallend is dat bij de EEM-predicties met Plaxis nauwelijks een verandering in de normaalspanning
in transversale richting optreedt als gevolg van het passeren van de TBM. De metingen laten echter een
toename van deze spanningen zien. Dit verschil wordt veroorzaakt door een verkeerde modellering van
het boorproces bij de predicties, waarbij het staartverlies naast de tunnel wordt overschat. Verder is de
voorspelde toename van de verticale spanningen na passage beduidend groter dan de gemeten waarde.
Er zijn geen spanningspredicties gerapporteerd in longitudinale richting.

Ter plaatse van Meetgebied Zuid zijn geen normaalspanningen in de ondergrond gemeten. Ook zijn
hier geen predicties gerapporteerd.
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Hoofdstuk 1
INLEIDING

Om meer kennis over en inzicht te krijgen in het boren van tunnels onder typisch Nederlandse slappe
bodemcondities, is besloten het praktijkproject Tweede Heinenoordtunnel uit te voeren. Het onderzoek,
dat aan dit project is verbonden, wordt begeleid door CURlCOB-uitvoeringscommissie KlOO
'Praktijkonderzoek Boortunnels'.

Dit deel van voorliggend rapport bevat deel IJ van de rapportage ten behoeve van de Ie orde evaluatie
voor de hoofdgroep 'Geotechniek', onderdeel GT -A. In het eerste gedeelte van het rapport worden de
uitgangspunten/onderzoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast wordt een inventarisatie
gegeven van de beschikbare gegevens en de resultaten van de metingen.

In het voorliggende tweede gedeelte van het rapport wordt ingegaan op de empirische en analytische
methoden die gebruikt zijn bij het uitvoeren van de predicties t.a.v. deformaties voor de genoemde
hoofdgroep 'Geotechniek'. Allereerst zal een kritische beschouwing gegeven worden van de gebruikte
empirische/analytische modellen ten behoeve van toekomstige predicties. Verder zal in gegaan worden
op de eventuele mogelijk tot 'fasering' van de optredende deformaties naar verschillende aspecten /
facetten van het boorproces. Tot slot zal in het tweede deel met name aandacht besteed worden aan de
invloed van het groutproces op de deformaties.

Naast predicties met behulp van analytische methoden en formules zijn voorafgaand aan de uitvoering
van de Tweede Heinenoordtunnel eindige elementenberekeningen uitgevoerd. De resultaten van deze
berekeningen, alsmede een kritische beschouwing van de gehanteerde modellen, zullen in een
afzonderlijk document opgesteld door TEClFugro behandeld worden.

De resultaten van de 2e orde en 3e orde evaluatie voor de hoofdgroep 'Geotechniek'. zijn in een eerder
stadium gerapporteerd [1], [2], [3] en [4].
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Hoofdstuk 2
KRITISCHE BESCHOUWING PREDICTIES

• analytisch-

In de ontwerpfase van de Tweede Heinenoordtunnel zijn predicties uitgevoerd met behulp van
empirsiche en analytische modellen om een inzicht te verkrijgen in de te verwachten verplaatsingen
aan het maaiveld.

2.1 Empirische formulering conform Peck
De vorm van de zakkingcurve in dwarsrichting wordt vaak beschreven met behulp van de formule van
Peck [5]. Deze gaat uit van een Gaussische verdeling van de zakkingen langs een lijn dwars op de aan
te leggen tunnel. De zakking (enkel ten gevolge van boor- of volumeverlies) kan worden gedefinieerd
als:

x2

w(x) = wmaxe - 2i
2

Vsw =--
max i.J21C

x

verticale verplaatsing
verticale verplaatsing boven tunnel-as
horizontale afstand tot tunnel-as (transversaal)
horizontale afstand van de tunnel-as tot het buigpunt van de zakkingcurve
volume van de zakkingcurve per strekkende meter tunnel

[m]

[m]

[m]

[m]

[m3/m]

met w

De waarde van Vs wordt gelijk gesteld aan het totale boor verlies en is een maat voor de optredende
'oversnijding' aan het boorfront t.o. v. de uiteindelijke diameter van de tunnel.

Bij het uitvoeren van predicties met behulp van de methode van Peck is het bepalen van de juiste
invoerparameters het grootste probleem. Met name de juiste schatting van het optredende
volumeverlies Vs aan het maaiveld vooraf is in de praktijk moeilijk. Daarnaast is de bepaling van de
waarde voor de parameter i onzeker.

De breedte en vorm van de zakkingcurve is afhankelijk van de diepteligging en diameter van de aan te
leggen tunnel en van de aanwezige grondsoort boven deze tunnel. Uit diverse metingen in het
buitenland is gebleken dat bij de aanleg van tunnels in een niet-cohesieve, zandige ondergrond, de
zakkingcurve relatief smal en steil is ten opzichte van de curve die optreedt bij de aanleg in cohesieve
grondsoorten, zoals klei en/of veen. Als praktische maat voor de totale breedte van de zakkingcurve
aan het maaiveld wordt meestal een waarde van 4-5i aangehouden. De bepaling van de juiste i-waarde
kan geschieden volgens een aantal verschillende theorieën. De meeste van de bekende theorieën zijn
echter beperkt geldig, waarbij met name de gelaagdheid van de ondergrond slechts beperkt in rekening
gebracht kan worden. Voor de specifiek Nederlandse omstandigheden waren tot voor de aanleg van de
Tweede Heinenoordtunnel nog geen meetdata uit de praktijk aanwezig die kunnen functioneren als
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onderbouwing voor de keuze van de juiste waarde. In § 3.3 zal op basis van de uitgevoerde metingen
onderzocht worden of een relatie voor de bepaling van de juiste i-waarde is vast te stellen.

Door Peck is in eerste instantie de volgende relatie voorgesteld ter bepaling van de juiste i-waarde:

lineaire formulering conform Peck [5]: i= 0,2 (D + Zo)

waarbij D gelijk is aan de diameter van de tunnel en Zo de diepteligging van de tunnel-as beneden het
maaiveld weergeeft.

Afhankelijk van de aanwezige grondslag om en boven de aan te leggen tunnel, kan gebruik gemaakt
worden van de volgende formules ter bepaling van i:

cohesieve materialen (klei/veen):
niet-eohesieve materialen (zand):

i= 0,43 Zo + 1,1
i= 0,28 Zo - 0,10

waarbij Zo de diepteligging van de tunnel-as beneden het maaiveld weergeeft.

Voor gelaagde grondprofielen wordt geadviseerd om gebruik te maken van de volgende formules ter
bepaling van i:

tunnel in klei/veen, met daarboven zand:
tunnel in zand, met daarboven klei/veen:

i= 0,43 ZA + 0,28 ZB +1,1
i= 0,28 ZA + 0,43 ZB - 0,1

waarbij ZA de diepte van de tunnel-as beneden de overgang zand/klei weergeeft en ZB de diepte van
deze overgang beneden het maaiveld (= de dikte van de bovenste, afdekkende laag).

2.2 Analytische formulering conform Sagaseta
Door Sagaseta [8] is voor de bepaling van maaiveldzakkingen ten gevolge van de aanleg van tunnels
een analytische methode ontwikkeld. Deze methode gaat uit van de beschrijving van de tunnel als een
uitsparing in een elastische halfruimte.

Door Sagaseta worden de verplaatsingen aan het maaiveld beschreven door onderstaande
vergelijkingen:
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x

verplaatsing in x, y of z-richting (zie figuur 2.1)
diepteligging van de tunnel-as beneden maaiveld
horizontale afstand tot tunnel-as (transversaal)
horizontale afstand tot boorfront (longitudinaal)
verticale afstand tot tunnel-as
volume van de zakkingcurve per strekkende meter tunnel

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m3/m]

met Wi

h

y
z
Vs

Jo- .--- /'

/ ,----J"'---- --
/' ---.-'"

~_-- Tunnelface

(O.O.h)

z

Figuur 2.1 Definitie assenstelsel conform Sagaseta [2]

Voor relatief grote afstand achter het boorfront kunnen de verplaatsingen aan het maaiveld beschreven
worden met:

Vs x
w =-----

x 1! x2 +h2

Met behulp van bovenstaande formules kan de zettingstrog aan het maaiveld bepaald worden. De
verticale verplaatsingen blijken een trog te vormen met een buigpunt op een afstand t.o.v. de tunnel-as
gelijk aan x = h/..J3. De maximale horizontale verplaatsing (transversaal) aan het maaiveld wordt
gevonden op een afstand t.o.v. de tunnel-as gelijk aan x = h (zie figuur 2.2).
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Maximum

xJh

1·5 2·0

Figuur 2.2 Horizontale en verticale verplaatsingen aan het maaiveld [8]

Naast bovenstaande methode heeft Sagaseta recent eveneens een methode ontwikkeld waarbij niet
enkel sprake is van een alzijdige contractie, maar daarnaast eveneens vervormingen door ovalisatie en
translatie van de tunneldoorsnede meegenomen worden. Deze methode is uitgebreid beschreven in [9]
en maakt gebruik van een extra aantal invoerparameters.

2.3 Kritische beschouwing
Bij een vergelijking van de predicties met de metingen kan ten aanzien van de beschreven analytische
methoden het volgende opgemerkt worden:

de optredende verplaatsingen aan het maaiveld zijn op voorhand niet te voorspellen met behulp
van de analytische methoden. Ter plaatse van de Meetgebieden blijken de maximale verticale
verplaatsingen aan het maaiveld boven de tunnelas bij de uitgevoerde predicties met Peck in de
meeste gevallen afte wijken van de gemeten waarden (zie ook §3.1. en 3.2). Veelal wordt de
zakking (mn. boven de tunnel) overschat. Hieruit blijkt dat de onzekerheid bij de bepaling van de
waarde voor Vs groot is.
bij toepassing van de methode van Peck speelt naast de onzekerheid bij de bepaling van de waarde
van Vs verder de bepaling van de waarde voor i een rol. Deze waarde is in sterke mate bepalend
voor de vorm van de zakkingtrog. Aan de hand van metingen kan een relatie voor deze parameter
bepaald worden (zie ook §3.3). Aangezien er tot voor kort uit de Nederlandse praktijk nog
onvoldoende metingen bekend zijn, is dit nog niet goed mogelijk.
ook de predicties conform Sagaseta laten ter plaatse van de Meetgebieden sterke afwijkingen met
de gemeten waarden zien. Opvallend is dat de helling van de zakkingtrog in vergelijking met de
werkelijk optredende helling in de meeste gevallen onderschat wordt. De maximale waarde van de
zakking boven de tunnelas wordt in de meeste gevallen overschat.
bij de eerste passage van Meetgebied Zuid zijn rijzingen van het maaiveld waargenomen. Deze
rijzingen kunnen met behulp van de analytische methoden niet beschreven worden.
met behulp van deze methoden is het doen van een uitspraak over te verwachten spanningen en
spanningsveranderingen niet mogelijk.

6 ©1999 GeoDelft



COB: K100-W-105-A
GD: CO-384780/41

definitief augustus / september 1999

de vorm van de zakkingcurve aan het maaiveld zal uitgaande van de analytische methoden onder
alle omstandigheden symmetrisch zijn t.o. v. de tunnel-as. In werkelijkheid is dit niet het geval.
Zoals uit de metingen blijkt, leidt een aantal factoren, waaronder waarschijnlijk de lokale
bodemomstandigheden, sturen van de TBM, tot een enigszins asymmetrische zakkingcurve.

Aan de hand van bovenstaande bevindingen kan gesteld worden dat de voorspellende waarde van de
analytische methoden conform Peck en Sagaseta beperkt is. Onzekerheid met betrekking tot de
invoerparameters is hieraan debet.

De grootte van het volume van de zakkingcurve Vs is in de praktijk geen goed bruikbare
predictieparameter aangezien deze direct wordt beïnvloed door de grootte van het optredende
boorverlies ter plaatse van de tunnel. Deze is sterk afhankelijk van de zorgvuldigheid bij de uitvoering
en kan dan ook tevoren moeilijk voorspeld worden. Voor de specifiek Nederlandse omstandigheden
zijn nog te weinig meetdata beschikbaar om te komen tot een relatie voor de Peck-parameter i. In de
toekomst kan getracht worden een soortgelijke relatie als gegeven in §2.1 te formuleren op basis van
meetdata bij Nederlandse boortunnelprojecten. Opgemerkt wordt dat door de sterke vereenvoudiging
van de werkelijkheid, waarop de analytische methoden gebaseerd zijn, de uitkomsten van de
analytische methoden echter beperkt blijven tot een afschatting van de te verwachten verplaatsingen
aan het maaiveld en het analyseren van gemeten zakkingen.
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Hoofdstuk 3
CALIBRA TIE OPTREDENDE VERPLAATSINGEN

Ondanks de kanttekeningen die in voorgaand hoofdstuk geplaatst zijn bij de toepassingen van zowel
empirische als analytische modellen, is in het kader van de verschillende evaluaties een poging gedaan
tot het kalibreren van de gemeten verplaatsingen.

3.1 Calibratie verplaatsingen in dwarsrichting
Door gebruik te maken van de formule van Peck (zie §2.1) is tijdens de derde en tweede evaluatie een
'fit' gemaakt door de meetpunten. De resultaten van deze 'fits' benaderen de vorm van de gemeten
zakkingstroggen in dwarsrichting. Met name ter plaatse van en op enige afstand uit de as van de tunnel
blijven de verschillen tussen de 'fits' en de metingen gering.

Naast de calibratie van de metingen door de formule van Peck kan eveneens gebruik gemaakt worden
van de formule van Sagaseta (zie §2.2). Bij deze methode kan enkel de waarde van het volumeverlies
Vs gevarieerd worden, zodat het verkrijgen van een goed 'fit' niet goed mogelijk is gebleken. Op grote

afstand achter het boorfront (y ~ 00) reduceert deze tot:

Vs hw =----
z 11: x2 +h2

Een overzicht van de verschillende 'fits' wordt gegeven in bijlage I. Te zien is dat de kalibraties met
behulp van Sagaseta niet leiden tot een behoorlijke 'fit' van de meetgegevens. Met name de
beschrijving van de ondergrond als zijnde een elastische halfruimte lijkt hieraan ten grondslag te
liggen. Verder gaat Sagaseta uit van een alzijdige contractie van de tunneldoorsnede, hetgeen niet reëel
is.

Met behulp van de formule van Peck is in de meeste gevallen wel eenredelijke 'fit' met de metingen te
realiseren. De mate waarin de invoerparameters vooraf op een goede manier bepaald/geschat kunnen
worden blijft echter onzeker. Hierop zal in §3.3 verder ingegaan worden.

Noord I
raai C
raai F
raai A
raai C
raai F
raai G
raai 0
raai Q
raai 0
raai Q

Noord II

Zuid I

Zuid II

0,76
0,55
0,21
0,22
0,38
0,44
0,13

2,5
2,1

0,65
0,67
1,05

1,30
0,45

0,40
0,25

5,4

5,5
1,45

0,90

Tabel 3.1 Invoer parameters empirische / analytische modellen op basis van metingen
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3.2 Calibratie verplaatsingen in langsrichting
Calibratie van de verticale verplaatsingen in langsrichting is enkel gebeurd aan de hand van de
formules van Sagaseta (zie §2.2). Ook nu kan slechts de waarde voor Vs gevarieerd worden. Ter
hoogte van de as van de tunnel (x = 0) reduceert de formule voor Sagaseta voor de verticale
verplaatsingen Wz tot :

Een overzicht van de verschillende 'fits' is gegeven in bijlage Il In deze bijlagen is te zien dat de
verschillen aanzienlijk blijven.

Aangezien binnen de formules van Sagaseta de waarde voor het volumeverlies Vs de enige variabele is
waarmee het maken van een 'fit' gerealiseerd kan worden 1

, is het maken van een 'fit' veelal beperkt
gebleven tot calibratie van maximale zakkingen. De initiële zakkingen wijken dan ook aanzienlijk af
van hetgeen gemeten is.

Opvallend zijn wederom de relatief grote waarden voor Vs waarmee gerekend dient te worden. Qua
orde grootte komen de waarden overeen met hetgeen bepaald is in §3.1 (vgl. MV42 en MV50 met
bijlage I). Indien 'gefit' wordt op initiële zakkingen blijkt de waarde voor het volumeverlies Vs

aanzienlijk lager te liggen.

De vorm van de gemeten langstroggen wijkt aanzienlijk af van de door Sagaseta voorspelde troggen.
Niet alleen de initiële zakkingen, maar vooral de snelheid waarmee de uiteindelijke zakkingen optreden
wijken aanzienlijk af. Door Sagaseta wordt een geleidelijker toename van de zakkingen voorspeld.

3.3 Aanpassing formule van Peck en relatie Peck-parameter i
Uit het voorgaande is gebleken dat de met behulp van de methode van Peck relatief de beste 'fits' voor
de verticale verplaatsingen aan het maaiveld in dwarsrichting te verkrijgen zijn. Wanneer de metingen
kritisch beschouwd worden blijkt dat loodrecht op de boorrichting asymmetrische troggen ontstaan.
Deze asymmetrie kan veroorzaakt worden door 00. lokale bodemomstandigheden, stuurcorrecties en
bochten (oversnijding) en eventuele asymmetrie in het groutproces bij het vullen van de staartspleet.

Aangezien binnen de huidige formulering van Peck geen mogelijkheden bestaan om asymmetrische
troggen te voorspellen, wordt door het Projectbureau Boortunnels PBBT de volgende aanpassing van
de formule van Peck voorgesteld [6]:

J de overige variabelen, d. i. diepteligging h en afstand tot front y, zijn vastliggende variabelen, bepaald door de geometrie.
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x
Vs

verticale verplaatsing
horizontale afstand tot tunnel-as (transversaal)
volume van de zakkingcurve per strekkende meter tunnel
horizontale afstand van de tunnel-as tot het buigpunt van de zakkingcurve
coëfficiënten

[m]

[m]

[m3/m]

[m]

[-]

met w(x)

a,j3

De coëfficiënt a geeft de horizontale verschuiving van het punt waarop de maximale verticale
verplaatsing optreedt weer. Door middel van de coëfficiënt j3 wordt de fictieve maximale verticale

verplaatsing op de gegeven afstand a uit de as van de tunnel verrekent als percentage van de maximale
verticale verplaatsing boven de as.

In tegenstelling tot hetgeen gesteld wordt in [6] leidt aanpassing van de formule van Peck niet tot een
beter bruikbare analytisch/empirische formule voor het voorspellen van verticale verplaatsingen aan
het maaiveld. De extra invoerparameters a en j3 zijn op voorhand niet bekend en leiden dus tot een
extra onzekerheid vooraf, naast de onzekerheid bij de bepaling van de juiste waarden voor Vs en i (zie
ook HF2). De toegevoegde waarde van bovenstaande aangepaste formule blijkt dus beperkt tot
postdicties.

Hetzelfde geldt voor de §2.2 genoemde methode van Sagaseta [9]. Middels deze methode is het
mogelijk om een goede postdictie te maken van de gemeten verplaatsingen. De voorspellende waarde
blijft echter beperkt gezien het feit dat de onzekerheid met betrekking tot de bepaling vooraf van de
extra parameters a en p te groot is. Mede hierdoor is verder geen aandacht besteed aan de calibratie
van deze parameters op basis van de uitgevoerde metingen.

In §2.1 is een aantal veel gebruikte relaties voor de bepaling van de juiste i-waarde gegeven. Voor de
specifiek Nederlandse omstandigheden waren tot voor de aan1eg van de Tweede Heinenoordtunnel nog
geen meetdata beschikbaar welke als onderbouwing van een soortgelijke relatie zouden kunnen dienen.

Bij de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel zijn de volgende dwars-raaien geïnstrumenteerd, aan
de hand waarvan de verticale verplaatsingen aan het maaiveld in kaart gebracht zijn:

1e passage Meetveld Noord :
2e passage Meetveld Noord :
1e passage Meetveld Zuid
2e passage Meetveld Zuid

raai C enF
raai A, C, F en G
raai 0 en Q
raai 0 en Q

Voor de bepaling van een eventuele relatie voor de juiste i-waarde is gebruik gemaakt van metingen op
een afstand 4D achter het boorfront. Aangezien bij de eerste passage van Meetveld Zuid sprake is van
maaiveldrijzingen kan in totaal dus gebruik gemaakt worden van een 8-tal metingen.

Allereerst is getracht om een lineair verband vast te stellen tussen de diepteligging van de tunnel en de
i-waarde (e.e.a. conform Peck [5], zie ook §2.1). In figuur 3.1 wordt een overzicht gegeven van de
uitgevoerde analyses, waarbij verschillende uitgangspunten gehanteerd zijn. Te zien is dat de correlatie
die gehaald wordt beperkt blijft tot 0,83 in geval alleen de metingen van de tweede passage van
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meetveld Noord meegenomen worden. In dat geval kan het verband tussen de Peck-parameter i en de
diepteligging Zo, vergelijkbaar met het lineaire verband zoals genoemd in §2.1, gegeven worden door:

i= 0,35 Zo + 1,07

(a) Relatie "_oul en i, op basis van alle metingen:

...
7.0
6.0
s.o

- • .0

'.0
zO
1.0
0.0

lW 135 ~ ~ m ~ ~ W IW ~ ~

"_oul

• .-
• • •

v_ nft .
D'_nn1<

(b) Relatie Uul en i, op basa van de metingen van meetvcld ooord: :'~.

LO
7.0

6.D

so
- • .0

3.0
2.0
t.o
0.0

~ IU ~ ~ ~ IU I~ J~ ~ m w
"_DIII

• ~
•

y - O.22x + 2.8
R =0.22

(c) Relatie uul en i, op basis van alleen de tWeede metingen van mcetveld ooonl:

s» u."x + I.UI

R =0.83
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(d) Relatie uul en i, op basis van alleen de metingen voor raai een F (Meetveld Noord):

RooiP

~
•
Rooie

y =0.31x + 13
R'~O ..w

LO
7.0

6.0

so
- <.0

3.0

2.0
1.0

0.0

~ W IW 10 ~ ~ I" JU In m JW

z_DU1

Figuur 3.1 Relatie Peck-parameter i en diepteligging Zo op basis van verschillende metingen

Op basis van bovenstaande figuur 3.1 is te zien dat het aantal metingen nog te beperkt is om een
betrouwbare relatie voor de bepaling van i te rechtvaardigen. De spreiding in de verschillende
uitkomsten op basis van de vermelde aannamen is hiervoor te groot. Uitbreiding van de data-sets met
metingen afkomstig van toekomstige boortunnel-projecten onder specifiek Nederlandse
omstandigheden is echter zeker aan te bevelen en noodzakelijk om te komen tot een deugdelijker
bepaling.
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Hoofdstuk 4
ANALYSE OPTREDENDE VERPLAATSINGEN

4.1 Oorzaken optredende verplaatsingen
Rondom de tunnelboormachine zal sprake zijn van een boor-/volumeverlies door de aan1eg van de
tunnel. Als mogelijke oorzaak van dit verlies kan een groot aantal aspecten genoemd worden, t.w.:

verplaatsingen aan het boorfront als gevolg van onvoldoende ondersteuning van het front tijdens
het boorproces;
extra oversnijding door het gebruik van oversnijdingsmessen om de wrijving langs de
tunnelboormachine te reduceren;
coniciteit van de tunnelboormachine, eveneens om de wrijving langs de mantel van de machine te
reduceren;
extra oversnijding als gevolg van het sturen van de machine;
staartspleetverlies als gevolg van hetzij het onvolledig vullen van de ruimte tussen tunnellining en
omliggende grond met grout, hetzij het consoliderenlkrimpen van het grout bij uitharden;
consolidatie / kruip van samendrukbare, cohesieve lagen in de ondergrond.

Om een optimalisatie van het boorproces te realiseren en de optredende verplaatsingen in de
ondergrond en aan het maaiveld te minimaliseren is het van belang een beter inzicht te verkrijgen in
het aandeel van de verschillende genoemde aspecten op de uiteindelijk optredende verplaatsingen. Op
deze manier kan namelijk worden beoordeeld verbetering van welke onderdelen van het boorproces zal
leiden tot de grootste beperking van de optredende verplaatsingen.

Veelal wordt de uiteindelijke geregistreerde verplaatsingen/zettingen onderverdeeld in 5-tal fasen (zie
ook figuur 4.1):

Verplaatsingen op grotere afstand van de TBM (1): normaal optredende, veelal uniform
verdeelde, zettingen die optreden op grote afstand voorafgaand aan de tunnelboormachine;
Verplaatsingen direct voorafgaand aan de TBM (2): als gevolg van eventuele onbalans tussen
de ondersteuning van het front met de heersende korrel- en waterspanningen zullen verplaatsingen
aan het front optreden. Deze verplaatsingen treden direct voorafgaand aan de TBM op en zijn in
sterke mate afhankelijk van de mogelijkheden tot beheersing van de te hanteren steundruk aan het
front;
Verplaatsingen tijdens passage van de TBM (3): als gevolg van coniciteit en (eventuele)
oversnijding door gebruik van oversnijdingsmessen en stuurcorrecties zullen tijdens passage van
de machine verplaatsingen boven het schild optreden;
Verplaatsingen t.g. v. staartspleetverlies (4): bij het voortgaan van de machine wordt de ruimte
die direct achter de machine ontstaat rondom de lining geïnjecteerd met een groutmengsel. Dit zal
resulteren in verplaatsingen. De grootte van deze verplaatsing hangt af van de manier waarop het
grout wordt aangebracht en de mate waarin de staartspleet gevuld wordt;
Lange termijn zettingen (5): door verstoring van de ondergrond kunnen met name in slappere,
slecht doorlatende, cohesieve grondsoorten lange termijn zettingen optreden, dit als gevolg van de
relatief langzame dissipatie van wateroverspanningen in deze grondsoorten en kruip.
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Step 1 Step2 Step 3 Step 4 Step 5
Distance
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2:Deformation of ground at
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5:Succeeding settlement
Segment lining

Figuur 4.1 Fasering optredende verplaatsingen [7]

Door middel van een analyse van de optredende verplaatsingen in langsrichting kan inzicht verkregen
worden orde grootte van de verschillende aandelen. In de volgende paragrafen zal hier nader op
ingegaan worden, zowel voor de gemeten verplaatsingen aan het maaiveld als in de ondergrond.

Op basis van gegevens verkregen uit een literatuurstudie wordt in [6] het volgende overzicht gegeven:

Tabel 4.1 Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen aan het maaiveld

Niet cohesieve grondsoorten 20 37 33 10
- Meetveld Noord -

Cohesieve grondsoorten 10 16 21 51
- Meetveld Zuid -

4.2 Analyseverplaatsingen in langsrichting • maaiveld·
Ten behoeve van de analyse van de verplaatsingen in langsrichting zijn, naast de absolute waarden, de
metingen genormaliseerd naar de laatst gemeten waarde, d.i. veelal op een afstand gelijk aan ca. 80 m
(d.i. lOD) achter het boorfront. De normalisatie van de verplaatsingen in langsrichting is weergegeven
in bijlage III t/m VI. In onderstaande tabel 4.2 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste
resultaten.
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Tabel4.2a Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen aan het maaiveld
Meetveld Noord

Noord I
- raai K- EX7 (mv) -0.028 20 40 30 10

Gem. -0.028 15 45 35 5
MV50 -0.012 0 65 25 10
MV87 -0.012 25 60 10 5
MV89 -0.008 20 35 35 10

Noord 11
- raai L-

EXIl (mv) -0.006 20 25 55 0

Gem. -0.010 15 45 30 10

Tabel4.2b Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen aan het maaiveld
Meetveld Zuid

Zuid I
- raai T-

EXI (mv) 0.001

Gem. -0.006
MV15 -0.011
MV29 -0.005
MV30 -0.008

Zuid 11
- raai U- EX5 (mv) -0.007

Gem. -0.008

50 -30
80 -240
-50 0
10 30

20 -60 35 105
5 10 75 5
20 10 50 20
5 60 25 10

20 5 65 10

10 25 50 15

Op basis van bovenstaande gegevens blijkt interpretatie van de metingen bij de eerste passage van
Meetveld Zuid niet goed mogelijk. De geregistreerde verticale verplaatsingen aan het maaiveld
vertonen een grote mate van spreiding, die te wijten is aan een variatie in het boorproces (zie ook [9]).
Ter plaatse van zakbaak MV26 en MV27 is de eerste meting uitgevoerd na passage van de TBM. De
overige zakbaken laten een rijzing boven de machine zien. Ook boven de staartspleet is bij zakbaak
MV22, MV23 en MV7 sprake van rijzing aan het maaiveld. Door consolidatie verdwijnt de rijzing en
is op langere termijn sprake van een zakking.
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Aan de hand van de gegevens in tabel 4.2 blijkt dat de verticale verplaatsingen aan het maaiveld voor
het boorfront (d.i. fase 1/2) veelal beperkt zijn gebleven tot 15-20 % van de maximale zakking. Dit
duidt op een goede ondersteuning van het boorfront.

Het grootste aandeel van de maximale zakking treedt op direct boven de machine (fase 3) en boven de
staartspleet (fase 4). Hierbij valt op dat het laatste aandeel bij de eerste passage van Meetveld Noord
groter uitvalt dan bij de tweede passage van het meetveld. Dit duidt op een betere vulling van de
staartspleet. De ervaringen die opgedaan zijn bij eerdere passages kunnen hierbij een rol spelen, zodat
het groutproces beter gecontroleerd kan worden. Het feit dat de maximale waarde van de zakking bij
de eerste passage van Meetveld Noord opmerkelijk groter is dan bij de tweede passage duidt hier
eveneens op.

Bij een vergelijking van de metingen met betrekking tot de laatste fase van het boorproces (fase 5)
blijft het aandeel bij de passages van Meetveld Noord beperkt tot 5-10 % van de maximale zakking. Op
basis van de metingen bij m.n, de eerste passage van Meetveld Zuid blijkt een groot deel van de
uiteindelijke maximale zetting afkomstig uit consolidatie. Bij de tweede passage van Meetveld Zuid
lijkt dit aandeel aanmerkelijk kleiner. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat de gehanteerde groutdruk
bij de eerste passage hoger geweest is dan bij de tweede passage. Doordat de tunnel ter plaatse van
Meetveld Zuid door slechtdoorlatende lagen geboord wordt, zal het enige tijd duren voor de
gegenereerde wateroverspanningen verdwenen zijn. Door de hogere groutdruk bij de eerste passage zal
dit langer duren. Uit bijlage VII blijkt dat de gehanteerde drukken elkaar echter slechts weinig
ontlopen. De aanwezigheid van de naast het meetgebied gelegen kanteldijk kan een andere mogelijke
oorzaak zijn voor het waargenomen verschil in tijdsafhankelijke zakking. De afstand tussen de tunnel
en de dijk is kleiner bij de tweede passage. De invloed van de voorbelasting door de kanteldijk zal hier
groter zijn. Opgemerkt wordt dat voor het aanbrengen van de verschillende meetinstrumenten over het
gehele meetgebied een ophoging is aangebracht. Deze ophoging maakt het moeilijk om een
onderscheid te maken tussen de tijdsafhankelijke zakkingen die ontstaan als gevolg van het boorproces
en het aandeel van deze zakking dat afkomstig is van de aangebrachte ophoging. Op basis van de
weergave van het tijd-zakkingsgedrag ter plaatse van Meetveld Zuid, zoals gegeven in onderstaande
figuur 4.2, blijkt dat de aangebrachte ophoging een dominant effect heeft op de verplaatsingen. De
verstoring van het tijd-zakkingsgedrag door het boorproces blijkt zeer beperkt.

Tweede Helnenoordtunnel- Meetveld Zuid
bepaling invloed ophoging op tijd-zakkingsgedrag

0
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Flguur 4.2 Invloed ophoging en boorproces op tijd-zakkingsgedrag - Meetveld Zuid
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Het aandeel van de laatste fase (fase 5) bij de beide passages van Meetveld Noord is klein, ca. 5%. De
tunnel wordt hier geboord door zandige lagen.

4.3 Analyse verplaatsingen in langsrichting . ondergrond·
Door vergelijking van de verticale verplaatsingen die optreden in de ondergrond, in combinatie met de
horizontale verplaatsingen die gemeten zijn door middel van hellingmeetbuizen, kan een inzicht
gekregen worden in de richting van de verplaatsingen. Bij de derde en tweede orde evaluatie is hieraan
reeds aandacht besteed. Hierbij is geconcludeerd dat de grond naast de tunnel wordt opgespannen,
terwijl boven de tunnel sprake is van een ontspanning van de ondergrond'. Dit resulteert in een
ovalisatie van het boorgat.

Om een beter inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van de verplaatsingen in de ondergrond en de
mate van spreiding is ook voor de verplaatsingen in de ondergrond een analyse gedaan waarbij de
verplaatsingen genormaliseerd zijn naar de laatst gemeten waarde van de verticale verplaatsing. De
resultaten zijn eveneens weergegeven in de bijlagen III t/m VI. Opnieuw zijn de gemeten verplaatsin-
gen genormaliseerd naar de maximum gemeten waarde op ca. 80 m (IOD) achter het boorfront.

De opnemers van de gebruikte extensometers bevinden zich op verschillende diepten, t.w.:

opnemers boven niveau bk tunnel:
opnemer A: ca. NAP -3,50 m
opnemer B: ca. NAP -6,50 m
opnemers naast de tunnel:
opnemer C ca. NAP -9,50 m
opnemer D: ca. NAP -12,50 m
opnemer E: ca. NAP -15,50 m
opnemer beneden niveau ok tunnel:
opnemer F: ca. NAP -18,50 m

2 bij de eerste passage van Meetveld Zuid is zelfs sprake van een opspanning van zowel de grond boven, als naast de tunnel,
hetgeen duidt op expansie van het boorgat.
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Tabel 4.2a Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen in ondergrond
Meetveld Noord

EX7
- tunnel-

Noord I
- raai A- D -0,009 35 30 30 5

EX8
E -0,003 75 5 10 10
F -0,002

MV -0,017 20 30 40 10
D -0,003 30 70 20 -20

EX 10 E -0,001 70 130 -60 -40
F 0,001

Noord 11 MV -0,004 20 50 30 0
- raai A-

EXll
A -0,008 20 25 55 0
B -0,006 20 25 55 0- tunnel- MV -0,006 20 25 55 0

Tabel4.2b Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen in ondergrond
Meetveld Zuid

EXI
- tunnel-

Zuid I
-raaiS- D -0,003

EX2 E -0,001
F -0,0005

MV -0,0005
D 0,0005

EX4
E 0,002 20 80 -20 20
F 0,0025 20 80 -20 20

Zuid 11 MV -0,003 40 -40 95 5
- raai S-

EX5
A -0,007 20 10 60 10

- tunnel - B -0,0075 0 30 60 10
MV -0,007 20 5 65 10

Wederom wordt opgemerkt dat de resultaten voor de eerste passage van Meetveld Zuid een grote mate
van spreiding vertonen, te wijten aan de variatie in het boorproces bij deze passage. Bovendien blijken
de uiteindelijke zakkingen klein, wat normalisatie moeilijk maakt.

De geregistreerde verplaatsingen van de diepste opnemer F blijven dermate klein dat weinig waarde
gehecht moet worden aan de onderverdeling van de geregistreerd verplaatsingen naar de verschillende
fasen van het boorproces.

Op basis van de uitgevoerde metingen met de extensometers is te zien dat de resultaten van de
opnemers A en B boven de tunnel vergelijkbaar zijn met hetgeen gevonden wordt aan het maaiveld
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(zie §4.2). Ook nu treedt het grootste deel van de zakking op boven de TBM en direct na passage (d.i
fase3 en fase 4). De opnemers naast de tunnel op het niveau van de tunnel-as daarentegen, lijken er op
te wijzen dat een grootste deel van de zakking optreedt bij het naderen en passeren van de machine (d.i.
fase 112en 3). Bij de tweede passage van zowel Meetveld Noord als Meetveld Zuid worden na passage
van de machine (dj fase 4) rijzingen waargenomen. De waarde van deze rijzingen is echter beperkt tot
ca, 1mm.

Bij de tweede passage van zowel Meetveld Noord als Meetveld Zuid is gekeken naar de extensometers
boven en direct naast de eerste tunnelbuis (d.i EX7/8 en EX 112).De geregistreerde waarden blijven
dermate klein dat geconcludeerd wordt dat de invloed van de aanleg van de tweede buis op grotere
afstand zeer beperkt is.
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Hoofdstuk 5
INVLOED GROUTPROCES OP MAAIVELD ZAKKING

Op basis van de resultaten van de tweede en derde orde evaluaties, alsmede de resultaten zoals
beschreven in §4.2, is gebleken dat een groot deel van de zakkingen onstaat na passage van de
machine. Dit duidt erop dat 00. een goede controle van het groutproces om de staartspleet te vullen van
wezenlijk belang is.

In bijlage VIT-a wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde injectiedrukken bij de verschillende
passages van de beide Meetvelden. Hierbij is de gemiddelde groutdruk per 'Vortrieb' uitgezet tegen de
positie van de het boorfront op de lokale x' -as voor de eerste passage van het desbetreffende Meetveld.
In de figuren is eveneens de heersende waterspanning aan zowel de bovenzijde als de onderzijde van
de tunnel weergegeven. De verschillen tussen de tijdens eerste en tweede passage van Meetveld Noord
gehanteerde injectiedrukken blijkt aanmerkelijk. De gehanteerde drukken bij de eerste passage liggen
ongeveer op het niveau van de waterspanning ter hoogte van de tunnel-as. Bij de tweede passage
liggen de gehanteerde drukken aanmerkelijk hoger, hetgeen dan ook geresulteerd heeft in kleinere
maaiveldzakkingen. Voor de passage van Meetveld Zuid blijkt het verschil in gehanteerde druk echter
minder. De waarden verschillen weinig voor de beide passages van het Meetveld. Aangezien er echter
wel degelijk verschillen waargenomen zijn in de maaiveldzakkingen zullen deze dan ook een andere
oorzaak hebben. Hierbij kan gedacht worden aan het volume geïnjecteerd grout.

Theoretisch volume staartspleet per 'Yortrieb':

V = 0,25 1t ( 8,552 - 8,282) l,S
V = 0,25 1t ( (8,55 + 0,02)2 - 8,282) 1,5 =

zonder oversnijdingsmessen
met oversnijdingsmessen

Bij de eerste passage is sprake van een overmatige injectie van de staartspleet tot ca. 6 à 6,5 m' per
'Vortrieb'. Dit betekent een teveel aan grout van ca. 20 à 30 % t.o.v. het theoretisch volume van de
staartspleet zonder oversnijdingsmessen. Bij de tweede passage is dit verschil aanmerkelijk kleiner.
Hier is gemiddeld ca. 5,8 m' grout per 'Vortrieb' geïnjecteerd, ongeveer 7% meer dan het theoretisch
volume van de staartspleet inclusief oversnijdingsmessen.

Getracht is een relatie vast te stellen tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout en de gemeten zakking
aan het maaiveld (zie bijlage VII). Op basis van de metingen blijkt een nagenoeg lineair verband te
bestaan tussen het volume geïnjecteerd grout en de maaiveldzakking. Bij de beide passages van zowel
Meetveld Noord als Meetveld Zuid worden verschillen gevonden in het lineaire verband. Dit is
mogelijk te wijten aan het gebruik van oversnijdingsmessen bij de tweede passage van zowel Meetveld
Noord als Zuid.

Verder wordt in bijlage VII-b een overzicht gegeven van de gehanteerde gemiddelde groutdruk tegen
het totaal geïnjecteerde volume. Hierbij is zowel het volume weergegeven in m' als aantal slagen per
'Vortrieb'. Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de het sturen van het
groutproces op volume weinig zegt over de injectiedruk. Dit wordt duidelijk bij de gegevens van zowel
de eerste passage van Meetveld Noord als Zuid.
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Reeds in de derde en tweede orde evaluaties is geconstateerd dat de spreiding in de meting van het
volume geïnjecteerd grout door middel van het aantal slagen bij de pomp niet erg betrouwbaar is. Dit
door de variatie van het volume dat per slag verpompt wordt. Het volume grout uitgedrukt in m3 is dan
ook meer geschikt voor een betrouwbaarder evaluatie van een eventuele relatie tussen volume en druk.

Aangezien bij de op dit moment gangbare modellen voor het ontwerp van boortunnels de injectiedruk
een van de gebruikte invoerparameters is bij bv. de bepaling van de optredende zakkingen aan het
maaiveld, lijkt beheersing van dergelijke zakkingen door een volumegestuurd groutproces moeilijk.
Aangezien in de praktijk een dergelijke sturing op druk moeilijk uitvoerbaar blijkt, verdient het in de
toekomst aanbeveling om bij het uitvoeren van modelberekeningen meer aandacht te besteden aan de
werkelijke verplaatsingen die rondom het boorgat optreden en de bij behorende verplaatsingen aan het
maaiveld en in de ondergrond. Op die manier kan een beter inzicht verkregen worden in de relatie
tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout en de (berekende) optredende verplaatsingen om zodoende de
gevolgen van het boorproces op de omgeving te beheersen.
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Hoofdstuk 6
CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

Op basis van het voorafgaande kunnen de volgende conclusies en aanbevelingen gegeven worden:

de optredende verplaatsingen aan het maaiveld zijn op voorhand niet te voorspellen met behulp
van de analytische methoden. Ter plaatse van de Meetgebieden blijken de maximale verticale
verplaatsingen aan het maaiveld boven de tunnelas bij de uitgevoerde predicties met Peck in de
meeste gevallen af te wijken van de gemeten waarden. Veelal wordt de zakking overschat. Hieruit
blijkt dat de onzekerheid bij de bepaling van de waarde voor Vs groot is.
de vorm van de zakkingcurve aan het maaiveld zal uitgaande van de analytische methoden onder
alle omstandigheden symmetrisch zijn t.o. v. de tunnel-as. In werkelijkheid is dit niet het geval.
Zoals uit de metingen blijkt, leidt een aantal factoren, waaronder de lokale bodemomstandigheden,
sturen van de TBM, tot een enigszins asymmetrische zakkingcurve. Aanpassing van de formule

van Peck middels het doorvoeren van een asymmetrische ligging van de tunnel (parameters a en B)
conform [6] leidt niet tot een bruikbaarder model voor eventuele predicties in de toekomst. Het
aantal onzekerheden bij de bepaling van de benodigde invoerparameters is hiervoor te groot.
op basis van het beperkt aantal metingen is een betrouwbare relatie voor de bepaling van i moeilijk
te rechtvaardigen. De spreiding in de verschillende uitkomsten op basis van de vermelde aannamen
is hiervoor te groot. Uitbreiding van de data-sets met metingen afkomstig van toekomstige
boortunnel-projecten onder specifiek Nederlandse omstandigheden is echter zeker aan te bevelen
en noodzakelijk om te komen tot een deugdelijker bepaling.
de verticale verplaatsingen aan het maaiveld voor het boorfront (d.i. fase 112) blijven veelal
beperkt zijn gebleven tot 15-20 % van de maximale zakking. Dit duidt op een goede ondersteuning
van het boorfront. Het grootste aandeel van de maximale zakking treedt op direct boven de
machine (fase 3) en boven de staartspleet (fase 4) en bedraagt ca. 75 % van de uiteindelijke
zakking. Het aandeel van de laatste fase (fase 5) bij de beide passages van Meetveld Noord is
klein, ca. 5%. De tunnel wordt hier geboord door zandige lagen. Ter plaatse van Meetveld Zuid is
dit aandeel groter, ca. 20%. Door het aanwezigheid van de aangebrachte voorbelasting boven het
Meetveld is scheiding tussen het aandeel tijdsafhankelijke zakking door het boorproces en de
ophoging niet goed mogelijk.
op basis van de metingen blijkt een nagenoeg lineair verband te bestaan tussen het volume
geïnjecteerd grout en de maaiveldzakking.
op basis van een vergelijking van het volume geïnjecteerd grout en de gehanteerd groutdruk kan
geconcludeerd worden dat de het sturen van het groutproces op volume weinig zegt over de
injectiedruk. Aangezien bij de op dit moment gangbare modellen voor het ontwerp van boortunnels
de injectiedruk een van de gebruikte invoerparameters is bij bv. de bepaling van de optredende
zakkingen aan het maaiveld, lijkt beheersing van dergelijke zakkingen door een volumegestuurd
groutproces moeilijk. Door bij het uitvoeren van modelberekeningen meer aandacht te besteden
aan de werkelijke verplaatsingen die rondom het boorgat optreden en de bij behorende
verplaatsingen aan het maaiveld en in de ondergrond, kaneen beter inzicht verkregen worden in de
relatie tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout en de (berekende) optredende verplaatsingen. Een
betere beheersing van de gevolgen van het boorproces op de omgeving lijkt dan mogelijk.
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CALmRATIE VERPLAATSINGEN IN DWARSRICHTING
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VOORWOORD

Deze publicatie is het resultaat van een bewerking van mijn afstudeerverslag in
nauwe samenwerking met ir. B. Polen. Aanleiding voor de voorliggende tekst was de
stelling van ir. Polen, dat het boren van tunnels in slappe gronden wellicht tot een
factor twee goedkoper zou kunnen dan nu gebruikelijk is, als de risico's beter bekend
zouden zijn en beter beheerst zouden kunnen worden. Een andere aanleiding is de
afwezigheid van standaardliteratuur over dit onderwerp, op een ogenblik dat het
boren van tunnels in Nederland zich op grote belangstelling mag verheugen. Reden
genoeg voor een onderzoek naar de storingen en risico's tijdens het boorproces.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de weinige op het gebied van storingen
en kosten bij geboorde tunnels bestaande literatuur en gesprekken met personen die
bij de bouw van boortunnels betrokken zijn geweest. Bij het schrijven van deze
publicatie is aangenomen dat de lezer enigszins op de hoogte is van het proces van
tunnelboren, zodat niet op alle technische details nader zal worden ingegaan.
Hiervoor wordt men verwezen naar de literatuur op dit gebied.

Op deze plaats wil ik mijn dank uitspreken aan dhr. J. Verdonk van de Centrale
Studiedienst de Lijn te Antwerpen, voor de informatie over de geboorde
schildtunnels in Antwerpen, en Dr.-Ing. F. Blenneman van de STUVA te Keulen,
voor het beschikbaar stellen van de bibliotheek van de STUVA en de gevoerde
gesprekken. Verder dank aan prof.dr.ir. H.P .S. van Lohuizen, die de tijd vond om
mee te reizen naar Antwerpen en Keulen, aan twee hoogleraren funderingstechniek,
prof.ir. A.F. van Tol en prof.ir. A.F. van Weele, en ir. A.R. Koelewijn en ir. F.A.
Bakker, voor het inhoudelijke en textuele commentaar.

Delft, 1996

ir. W. Broere

r .
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SAMENVATTING

Ondanks enorme technische vooruitgang in de laatste decennia zijn de risico's bij
het boren van tunnels in slappe gronden groter dan bij andere ondergrondse werken.
Tunnelprojecten worden nog steeds getroffen door storingen en vertragingen, die de
projectkosten verhogen. De hieruit resulterende overschrijdingen van de geplande
kosten leiden tot hogere vraagprijzen bij toekomstige projecten.

Om te komen tot lagere kosten wordt gezocht naar mogelijke besparingen op de
investeringskosten van apparatuur en materialen, maar ook naar methoden om sneller
te kunnen werken. Met dergelijke besparingen blijken de kosten met ongeveer een
derde van de huidige kosten teruggebracht te kunnen worden. De kans op storingen
tijdens het bouwproces neemt door dergelijke bezuinigingsmaatregelen echter toe, en
door storingen en vertragingen kunnen de kosten meer dan twee maal hoger uitvallen
dan oorspronkelijk geraamd. De besparingen op de investeringskosten kunnen
uiteindelijk tot een duidelijke verhoging van de geplande totale kosten leiden. Om de
prijzen te verlagen is het dus niet alleen van belang te zoeken naar goedkopere en
snellere productiemethoden, maar bovenal om te zoeken naar een betrouwbaarder
productieproces.

De optredende storingen worden door verschillende factoren veroorzaakt. De
belangrijkste factor wordt gevormd door onverwachte eigenschappen van de grond
waarin gewerkt wordt. Om dergelijke storingen te ondervangen is een uitgebreid
grondonderzoek noodzakelijk, waarin ook wordt gekeken naar de eigenschappen van
de grond tijdens het graafproces. Verder worden storingen vaak veroorzaakt door een-
onvoldoende op de eigenlijke situatie toegesneden tunnelontwerp, een verkeerde
keuze voor de te gebruiken apparatuur of onvoldoende gequalificeerd personeel.

Een deel van de storingen kan worden voorkomen door het maken van een gedegen
ontwerp van de tunnel en de tunnelboormachine. Een ander deel is echter niet of
nauwelijks te vermijden, en moet tijdens de uitvoering beperkt of ondervangen
worden. Een uitgebreide risicoanalyse vooraf, ervaren en hoog opgeleid personeel,
alsmede gedegen management vormen essentiële factoren voor een zowel in
technisch als financieel opzicht geslaagd boorproject.

De lezer die in korte tijd meer wil weten over het betreffende onderwerp wordt
verwezen naar hoofdstuk 8, Conclusies en aanbevelingen. Hierin zijn de
belangrijkste storingsoorzaken en conclusies samengebracht en worden
aanbevelingen voor verbeteringen en mogelijkheden ten aanzien van kostenreducties
gedaan.

'-
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1. INLEIDING

•

Sinds de eerste toepassing van een luchtdrukschild door Greathead in 1869 heeft de
techniek van het boren van tunnels met behulp van een schild zich steeds verder
ontwikkeld. De eerste schilden waren open schilden, die alleen in niet watervoerende
gronden toegepast konden worden, daarna gevolgd door schilden die door gebruik
van luchtdruk in het grondwater konden werken. Deze verhoogde luchtdruk
veroorzaakt lange sluistijden naar de werkkamer voor het personeel, maar ook grote
risico's in verband met de stabiliteit van het front. Toen in 1972 tijdens de
beginperiode van de bouw van een snelwegtunnel in Hamburg onder de oevers van
de Elbe de zettingen meer dan 20 cm. bedroegen, leek het einde van het open
tunnelfront in slappe gronden te zijn aangebroken.UlGezocht moest worden naar een
veiliger en betrouwbaarder aanlegmethode.

De huidige technologie is zo ver ontwikkeld, dat het mogelijk is om te boren onder
moeilijke omstandigheden zonder het grondwater te verlagen. Zelfs in lastige
gevallen blijven de uiteindelijke zettingen onder de 20 mmo Ook de tunnel in
Hamburg had zonder grote zettingen gebouwd kunnen worden met een gesloten
TunnelBoorMachine (TBM). Maar hoewel aan de nodige technische eisen kan
worden voldaan is het boorproces nog steeds zeer complex. Het telt een groot aantal
risico's, die niet allemaal goed voorspelbaar zijn, maar wel beheerst moeten worden
als zij zich voordoen. In veel gevallen zorgen onverwachte gebeurtenissen voor
langdurig oponthoud, hetgeen voor de aannemer overschrijdingen van de verwachte
kosten betekent en verhoging van de vraagprijs voor toekomstige projecten tot
gevolg heeft. Bovendien zal de aannemer een deel van deze kosten proberen te
verhalen op de opdrachtgever, die op zijn beurt ook nog met verhoogde rentelasten
over geleende tegoeden ten gevolge van de verlate oplevering te maken kan krijgen.

Voorbeelden van storingen en vertragingen, zowel van technische, geologische als
organisatorische aard, zijn er te over in de laatste jaren. De meeste hebben
internationaal het nieuws gehaald, gezien de enorme visuele schade of de gigantische
overschrijdingen van de geplande kosten voor aannemer of opdrachtgeverJ71] Dit
heeft een (politiek) klimaat gecreëerd waarin sommige op stapel staande
tunnelprojecten werden afgeblazen ten gunste van brugconstructies. Het veroorzaakte
ook een algemeen gevoel dat 'tunnels altijd veel te duur worden'.

Als het mogelijk zou zijn de risico's bij het boren te verkleinen of beter te
beheersen, zou de tijd dat machines buiten gebruik zijn verkleind worden. Dit zou
een directe invloed hebben op de projectkosten. Evenzo zouden andere methoden om
een machine sneller en constanter te laten werken, of een project eerder te voltooien,
de kosten omlaag kunnen brengen. Een betere techniek en beheersing van het
boorproces kan leiden tot betrouwbaarder en sneller graven. Dan zou het mogelijk
zijn om betere planningen te maken, projecten op tijd op te leveren en de
vraagprijzen voor dergelijke projecten te verlagen. De vraag is nu of het mogelijk is
de risico's en daarmee de kosten van tunnelboorprojecten te verminderen.

Een beperkte analyse van de aanneemsommen tegenover de werkelijke kosten van
verschillende projecten laat zien dat het in sommige gevallen mogelijk is om

•

•
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l

bijvoorbeeld 30% goedkoper uit te zijn dan de aanneemsom, maar dat bij ernstige
problemen de kosten ook twee maal hoger als verwacht uit kunnen komen.Ptl Het
lijkt erop dat het in sommige gevallen mogelijk is de kosten te verlagen of beter te
beheersen. Bij het boren van een tunnel zijn echter vele factoren in het spel, die niet
allen even belangrijk zijn of een even grote invloed op de uiteindelijke kosten
hebben.

Getracht wordt om de belangrijkste delen van het boorproces te analyseren en de
onderdelen te onderkennen die de meeste invloed hebben op de kosten en de risico's
van een project. Verder zal gezocht worden naar mogelijkheden deze kosten en
risico's te reduceren of beter te beheersen. Hierbij zal speciaal gekeken worden naar
schildtunnels met grote diameters in slappe gronden, waarbij gebruik wordt gemaakt
van gesloten gemechaniseerde tunnelboormachines.

1
l

Het blijkt dat variabele kosten het grootste deel van de totale kosten vormen. Dit
betreft zowel kosten die ruwweg evenredig zijn met de lengte, maar ook kosten die
afhangen van de bouwtijd. De vaste kosten van een project zijn vaak klein in
vergelijking met deze variabele kosten, hoewel op deze vaste kosten vaak relatief
meer bezuinigd wordt. De lengteafhankelijke kosten zullen tijdens de bouw slechts
weinig beïnvloed worden, de tijdsafhankelijke kosten kunnen door vertragingen
echter sterk verhoogd worden, dit wordt nog versterkt wanneer men te maken heeft
met renten over geleende tegoeden. Deze relatie tussen kosten en tijd zal in de
hoofdstukken 2 tot en met 6 als uitgangspunt aangehouden worden. Een diepgaander
beschouwing volgt pas in hoofdstuk 7.
Sommige problemen die de kop op steken tijdens het bouwen van een tunnel vinden
hun oorsprong in het ontwerp. Een lange tunnel die wordt opgedeeld in kortere delen
die onafhankelijk van elkaar gebouwd worden, iets wat vooral gebeurt binnen
stedelijk gebied, is hiervan een voorbeeld; de delen kunnen zo klein worden dat de
opstartfase bijna de gehele bouwtijd omvat. De invloed van het ontwerp geldt ook
voor te diep of te ondiep geprojecteerde tunnels, waarbij de stations en
bouwschachten relatief duur worden in aanleg respectievelijk een groter gevaar voor
een blow-out bestaat. Evenzo voor ontwerpen die nog aangepast moeten worden
tijdens de eigenlijke bouw. Deze problemen worden nader bekeken in hoofdstuk 2.
Andere problemen hangen niet zozeer af van het ontwerp van de tunnel alswel van
de geologische omstandigheden. Aangezien er een practische limiet is aan de
hoeveelheid grondonderzoek die uitgevoerd kan worden, zullen altijd onbekende
factoren ten aanzien van de ondergrond overblijven. Het gedrag van de grond is
echter wel van invloed op het gedrag van de TBM. Een ander soort grond of ander
gedrag van de grond kan eenvoudig een ander type machine betekenen. En
plotselinge, onverwachte overgangen in de grondsoort kunnen fataal zijn voor een
TBM en deze zelfs voorgoed doen stoppen. Uitgebreid grondonderzoek vooraf is niet
altijd een oplossing voor deze problemen. Ook onderzoek tijdens de aanleg kan soms
noodzakelijk zijn om de voortgang van de machine te verzekeren. Grond en
grondverwante problemen worden in hoofdstuk 3 behandeld.
Samen met een constante verbetering van verschillende onderdelen van de TBM,
worden ook steeds complexere machines bedacht om aan stijgende technische eisen

ï
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te kunnen voldoen. De grotere complexiteit van deze machines noopt de ontwerpers
om van handbediening over te gaan op computerbesturing en steeds mee
robotsystemen toe te passen. Dit is geen absolute oplossing, daar sterk
geautomatiseerde machines niet altijd aan te passen zijn aan snel veranderende
omstandigheden en gevoeliger worden voor storingen in onderdelen. Verder zijn er
typen machines die niet goed functioneren in andere dan zeer nauw gedefinieerde
grondcondities. Soms is hier met relatief kleine veranderingen iets aan te doen. In
andere gevallen biedt alleen een totaal gemodificeerde machine een echte oplossing.
Voor een geslaagd project is een goede keuze van het type machine zeer belangrijk.
Dit zal nader belicht worden in hoofdstuk 4.

Verder is er een categorie problemen die zich pas openbaart tijdens het bouwen van
de tunnel zelf. Om een project tot een goed einde te brengen gaan de technische
capaciteiten van het personeel zwaar wegen . De periode om deze vaardigheid voor
een specifieke machine te verkrijgen wordt de leerperiode genoemd. In deze periode
is de voortgang beperkt en de kans op problemen relatief hoog. De tijd die deze fase
in beslag neemt moet dan ook zo kort mogelijk zijn. Andere problemen die opduiken
zijn zettingen die de verwachtingen overschrijden of overmatige slijtage van de
bewegende delen van een TBM, zoals lagers en motoren. Zulke problemen worden
nader behandeld in hoofdstuk 5.

Een kleine groep problemen hangt samen met het management van een project.
Omdat tunnelprojecten een grote omvang hebben en veel risico's met zich
meebrengen, worden deze vaak uitgevoerd door een consortium in plaats van een
enkel bedrijf. De resulterende tijdelijke bedrijfsstructuur is vaak complex en kan
leiden tot situaties waarin niemand de verantwoordelijkheid aanvaardt indien
problemen ontstaan. Daarnaast is het verantwoordelijke management niet altijd-
technisch competent genoeg om in noodsituaties snel ter zake doende beslissingen te
nemen. Verschillende van dergelijke problemen worden beschreven in hoofdstuk 6.

Daarna volgt de behandeling van problemen die samenhangen met de kosten en de
verdeling van deze kosten in vaste, lengte-afhankelijke en tijd-afhankelijke kosten. In
hoofdstuk 7 wordt hierop ingegaan, gevolgd door hoofdstuk 8, met het
totaaloverzicht, bestaande uit conclusies en aanbevelingen.
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2. HET ONTWERP

2.1. Ontwerp mogelijkheden

'-

Bij het bekijken van de risico's en problemen bij de bouw van tunnels moet een
onderscheid gemaakt worden naar de ontwerp- en bouwwijze, maar ook naar de
plaats en afmetingen van de tunnel. Er zijn grote verschillen tussen een geboorde of
een afgezonken tunnel en tussen een tunnel geboord in gesteente of één gebouwd in
slappe, niet standvaste gronden. Bij geboorde tunnels treden bij kleine danwel grote
diameters grote verschillen op wat betreft de bruikbare technieken en mogelijkheden.
In deze publicatie zal uitsluitend gekeken worden naar grote geboorde tunnels in
slappe gronden. Meer specifiek betekent dit dat de beschouwde tunnels gebouwd zijn
in niet standvaste gronden zoals klei en zand, in veel gevallen met aanzienlijke
hoeveelheden grind en stenen, bijna altijd in het grondwater, en dat het in het
algemeen tunnels betreft met diameters groter dan 5 meter. Deze beperkingen leggen
weer grenzen op aan de bruikbare bouwmethoden. Op een paar uitzonderingen na
worden dit soort tunnels allemaal gebouwd met een volmechanische TBM met een
gesloten graaffront. Deze publicatie beperkt zich dan ook tot dit type boortechniek.

Er zijn natuurlijk andere methoden om een weg- of railverbinding te realiseren. In
een eerste ontwerp-fase wordt vaak een vergelijking gemaakt tussen verschillende
alternatieven. Hierbij moet wel voor elk alternatief het meest geschikte tracé worden
gekozen, en niet worden uitgegaan van slechts een enkel traject voor de verschillende
uitvoeringsmethoden.

Wat geheel ondergronds bouwen betreft zijn de belangrijkste methoden het
(handmatig) uitbouwen met behulp van een schild, waarbij de werkkamer onder
luchtdruk staat om het grondwater buiten te houden, en NATM (New Austrian
Tunneling Method), waarbij de grond enige samenhang moet hebben en geen vrij
stromend grondwater aanwezig mag zijn. Deze technieken kennen lage vaste kosten,
maar zijn duur wat betreft variabele kosten. Ze zijn trager en bewerkelijker dan
volmechanisch boren en de risico's voor het instorten van het graaffront zijn groter
dan bij een gesloten schildbouwmethode. Bij korte trajecten verdienen ze soms de
voorkeur boven boren; de kosten zijn dan lager en de opstart-fase en bouwtijd zijn
korter. Dit is vooral het geval bij trajecten waar in verband met de lengte.nauwelijks
een boormachine is op te starten.

Een andere manier om een tunnel te realiseren is werken vanaf het maaiveld. Voor
sommige te bouwen tunnels, binnen stedelijk gebied, valt een bouwwijze vanaf het
maaiveld in een eerste orientatiefase reeds af. Het ruimtebeslag dat zij vergt beperkt
het tracé meestal tot de bredere wegen, maar de opstoppingen en vertragingen voor
het verkeer, die een bouwwijze vanaf maaiveld gedurende lange tijd veroorzaakt, zijn
tegenwoordig economisch en sociaal gezien vaak niet acceptabel. Maar ook buiten
steden kan dit gelden. Zo kan een afgezonken tunnel soms minder gunstig zijn dan
een geboorde. Een voorbeeld hiervan is het ontwerp van de tunnel onder de Weser
nabij Dedesdorf in Duitsland.ëvl Een voorstudie naar de verschillende mogelijkheden
leverde een tweetal ruwe ontwerpen op. Eén voor een afgezonken oplossing en één
voor een geboorde tunnel. De kosten van beide methoden ontliepen elkaar
nauwelijks. Maar het bovengronds ruimtebeslag (zie figuur 1) en de belasting van het

•
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milieu in het geval van de afgezonken tunnel deden de ontwerpers voor een geboorde
tunnel kiezen. De invloed van dergelijke argumenten op de uiteindelijke keuze voor
een bepaalde uitvoeringsmethode wordt steeds groterJ3S]

Hoaring and subrnerging melhod
required area

Shield driving melhod
required area

2S0ha dock in Ihe dyke fereland
mud reh.rned into Ihe Weser

constructien of Ihe 40
140ha immersed segmenls h

in an exisr doek ard a
combilafion of

85ha road conslroclion and
IIIVlE!I' works

68h conventionala shield driving

exlernal conslruc-
65ha Iionof lhe tun-

nel segmenls
separation of lhe ex-
cavated malerial
conlaining benlonile

I
1350ha doek n Ihe dyke 'ereland approx.

2 millien m3 mud deposiled on land

24ha

design steps

Figuur 1: Vergelijking bovengronds grondgebruik afzinken versus boren [49]

Een ander en voor de hand liggend alternatief is een bovengrondse aanleg van de
verbinding. Juist binnen sterk verstedelijkt gebied is het ruimtebeslag een sterk
tegenargument bij bovengrondse aanleg. De meeste tunnels worden dan ook binnen
stedelijke gebieden aangelegd. De ruimte voor bovengrondse aanleg of open
tunnelbouwwijzen is daar vaak moeilijk te vinden. En indien ruimte gevonden wordt,
is deze vaak al in gebruik als verbindingsroute voor ander verkeer. De omleidingen
en vertragingen voor dat verkeer zorgen voor een aanzienlijke economische
schadepost, die in de vergelijking van de kosten moet worden meegenomen. Deze
argumenten verlagen de kosten van een geboorde tunnel weliswaar niet, ze
verkleinen wel het prijsverschil tussen boren en andere bouwwijzen. Voor een
gedegen vergelijking van de verschillende bouwmethoden dienen alle kosten, ook de
indirecte, te worden meegenomen.
Op basis van de zo gemaakte ontwerpen, waarin bovenstaande punten steeds vaker

meegenomen worden, volgt een keuze voor een bepaald type tunneIJ44]Wanneer
voor een geboorde tunnel wordt gekozen, is het grootste deel van het ontwerp in
hoofdlijnen al uitgewerkt. Immers, de ligging van de tunnel, de keuze voor een
enkele of een dubbele tunnel, de keuze voor het soort tunnelbekleding, en daarmee de
buitendiameter van de tunnel, en de keuze van het schildtype, hebben elk hun invloed
op de kosten en realiseringsmogelijkheden. Voor een goede vergelijking met andere
uitvoeringsmogelijkheden moeten zij bekend zijn. Dit betekent dat het ontwerp
behoorlijk uitgewerkt moet zijn om een goede vergelijking te kunnen maken.
Anderzijds kunnen sommige problemen worden teruggevoerd op ontwerp-keuzen die
in dit stadium op grond van vage gegevens of algemene overwegingen zijn gemaakt.
Enkele van deze problemen worden in de volgende paragrafen behandeld.

i I
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2.2. Afmetingen en ligging van de tunnel

De ligging en afmetingen van een geboorde tunnel vormen een belangrijke factor in
het bouwproces. Deze bepalen niet alleen de keuze van het type schild, maar zijn ook
deels bepalend voor de storingsgevoeligheid. Hierna zullen enkele invloeden hiervan
beschreven worden.

..

2.2.1. Traject en lengte

Een van de eerste eisen aan een te bouwen tunnel wordt gevormd door het traject
dat de tunnel moet volgen. Dit wordt ruw vastgelegd door het begin- en eindpunt en
eventuele tussenstations. Het meest voordelige traject, in economische en technische
zin, is niet altijd een rechte lijn tussen deze punten. Er zijn verschillende factoren die
het traject kunnen beïnvloeden. De meeste tunnels worden aangelegd in stedelijk
gebied, waar de reeds bestaande bebouwing een grote invloed heeft op het traject.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Hiroshimaëvl en Amsterdamlwl, waar het
traject hoofdzakelijk bepaald wordt door de reeds aanwezige bebouwing. In
Amsterdam is deze bebouwing gefundeerd op palen, waardoor niet zonder meer
onder de bebouwing geboord kan worden, en enige afstand ten opzichte van de
fundering aangehouden moet worden, tenzij deze bebouwing gericht wordt
ondervangen. In Hiroshima spelen behalve technische ook financiële en juridische
problemen een belangrijke rol. Om toestemming te verkrijgen om onder de
bebouwing een tunnel aan te leggen, moet van de eigenaars van deze bebouwing
toestemming worden verkregen. Dit is een langdurig en vaak duur proces, dat men
zoveel mogelijk probeert te vermijden .
Maar het hoeft niet altijd bovengrondse infrastructuur te zijn die een traject bepaalt.

Ook ondergronds kan bestaande infrastructuur van invloed zijn op het traject, zoals
een gewenste aansluiting op andere reeds aanwezige tunnels of ondergrondse
stations. Een voorbeeld is de Galleria Aurelia tunnel in RomeJ9] De ligging hiervan
werd geheel bepaald door de reeds bestaande tunnels waarop de te bouwen tunnel
moest aansluiten. Dit had gevolgen voor de in te zetten machine, daar er een sterke
variatie in de grond op dit traject optrad. Gecombineerd met problemen bij de
overgang tussen de verschillende grondsoorten, veroorzaakte dit vertragingen en
kostenstijgingen voor dit project. Maar ook het ontwijken van bestaande
ondergrondse infrastructuur kan meespelen in de keuze voor een traject, zoals in
Londen, waar het bestaande Underground-net, met name ten aanzien van te
verwachten zettingen, geen hinder mocht ondervinden bij de bouw van een
afvalwatertunnel met 11.9 m, diameter.Ul
Een andere manier waarop het traject de kosten kan beïnvloeden wordt door de

ontwerpers zelf bij de keuze voor de uitvoeringswijze geïntroduceerd. Wanneer een
geheel nieuw project, zoals een complete metrolijn gepland wordt, wordt dit project
opgesplitst in een serie deelprojecten. Deze deelprojecten worden dan afzonderlijk
aanbesteed en uitgevoerd. Zo kunnen stations eerst in open bouwwijze aangelegd
worden, en daarna gebruikt worden als beginpunt en eindpunt voor de aanleg van een
stuk geboorde tunnelJ10] Dit is een aanpak die enkele nadelige effecten heeft als de
resulterende tunnellengten die per keer aangelegd worden te kort worden. Onder kort
wordt hier een afstand tot 1 à 1.5 km. verstaan. Bij deze lengten worden de kosten
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per meter tunnel namelijk duidelijk hoger in vergelijking met langere tunnels.P" Dit
heeft meerdere redenen. Ten eerste gaan de vaste kosten bij een korte tunnel
zwaarder wegen. Bepaalde investeringen, zoals de TBM en alle apparatuur in de
volgtrein, zijn nagenoeg onafhankelijk van de tunnellengte. Ook de kosten voor de
gietmallen voor prefab betonnen ringsegmenten zijn dan relatief hoog. Ten tweede
gaan de opstart- en afloopfase zwaarder wegen. Dit betreft niet alleen de vaste kosten
die aan deze fase verbonden zijn, maar ook de tijdsduur van deze fasen. Voor de
opbouw moet voor de meeste machines een periode van 2 tot 3 maanden worden
gerekend, en voor de afbraak een periode van een maand. Een ander effect vindt zijn
oorzaak in het zogeheten 'leereffect' hetgeen in hoofdstuk 5 wordt behandeld. Het
leereffect heeft als gevolg dat in de beginfase van een tunnelproject de voortgang
lager is en de kans op storingen groter. Deze beginfase duurt ongeveer een jaar en
komt veelal overeen met een tunneUengte rond de 1500 m. In deze fase zijn de
kosten per meter tunnel aanzienlijk hoger dan bij een langere tunnel het geval zou
zijn. De combinatie van deze effecten zorgt voor een relatief sterke prijsverhoging
voor korte tunnels.

,
I

2.2.2. Vorm en diameter
Met de keuze voor een bepaald traject hangt ook de keuze voor de vorm en diameter

van een tunnel samen. In het geval dat slechts een enkel spoor of rijbaan dient te
worden aangelegd, geeft een ronde enkelsporige tunnel het gewenste profiel van vrije
ruimte (PVR). Maar indien twee of meer sporen of rijbanen aangelegd dienen te
worden bestaan er in hoofdzaak een drietal verschillende tunnelvormen. De eerste is
een enkele, dubbelsporige tunnel, met een PVR voor de beide sporen. Dit levert
doorgaans zeer grote diameters. Een tweede mogelijkheid is een tweetal tunnels met
elk een enkel spoor. Hiervoor is een veel kleinere diameter nodig om het gewenste
PVR te herbergen. De derde mogelijkheid is de zogenaamde 'Double O'-tunnel
(DOT). Deze bestaat uit twee enkelsporige tunnel, welke een kleine overlap hebben.
De verschillende eigenschappen van deze drie vormen, zie figuur 2, zullen hierna
worden besproken.

Enkele dubbelsporige tunnel

De enkele, dubbelsporige tunnel heeft een grote inwendige diameter nodig om het
PVR voor beide sporen onder te brengen. Samen met benodigde manteldikte vormt
dit de buitendiameter van de tunnel. Voor hedendaagse enkele, dubbelsporige tunnels
gelden buitendiameters van 10 à 12m.
De buitendiameter (D) is niet alleen bepalend voor het hoogtebeslag, maar ook voor

het breedtebeslag dat de tunnel vraagt. Vooral bij onderheide gebouwen is het
gewenst om enige afstand tot de bebouwing aan te houden in verband met de
draagkracht van de palen.l40] Voor een enkele tunnel is dit ruimtebeslag veel minder
dan voor een dubbele tunnel. Het is dan ook mogelijk om bij een enkele tunnel een
smallere corridors te gebruiken om een tunnel te boren. Daar staat tegenover dat de
boogstraal van de tunnel bepaald wordt door de diameter van de machine. Bij een
grotere tunneldiameter moet een grotere boogstraal aangehouden worden. Voor
machines waarbij het schild uit één deel bestaat is de minimale boogstraal ongeveer
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25 D. Door vergaande aanpassingen, waaronder het aanbrengen van geledingen in
het schild, zou deze boogstraal te reduceren zijn tot 4 à 5 D. In dat geval wordt de
boogstraal die het uiteindelijke gebruik vraagt bepalend.

Single Circ:ular Tunnel Twin Circ:ular Tunnels Overlapping Double Circular iunnel

sectien

10.)(0 •••••
9.toonvn
••.00 •••••

Cross

Figuur 2: Vergelijking van drie verschillende tunnelvonnen [38]

Een verdere afgeleide van de doorsnede is de minimale diepteligging. Teneinde het
opdrukken van de grond of zelfs een blow-out tijdens de bouw te voorkomen is een
minimale gronddekking nodig van I à 1.5 D. Dit is enigszins afhankelijk van de
grondsoort. In sommige gevallen is de gronddekking gedurende een klein deel van
het boortraject kleiner dan 1 D. Er kan dan voor gekozen worden om de gehele tunnel
dieper te leggen, hetgeen vaak sterk kostenverhogend werkt. Een tweede'
mogelijkheid is een ander traject te kiezen, dat de zone met beperkte dekking
ontwijkt; dit is bijvoorbeeld het geval bij de Stèrebelt tunneU23] De derde
mogelijkheid is om op deze plaats tijdens de uitvoering een hoeveelheid ballast te
storten om de gewenste stabiliteit te verzekeren.

Het is ook mogelijk de tunnel dieper te leggen. Hierdoor neemt de kans op
nitabiliteiten en blow-outs af. Hiervoor kan worden gekozen als het daardoor
mogelijk wordt om de tunnel in een gunstiger grondlaag te boren. Aan de andere kant
worden de inritten hierdoor langer en komen eventuele stations dieper te liggen,
waardoor de totale kosten meestal hoger uit komen.

Er zijn nog enkele andere voordelen van een enkele dubbelsporige tunnel, die van
belang zijn voor de exploitatie; het is eenvoudiger om wissels in het spoor aan te
brengen dan bij twee gescheiden enkelsporige tunnels en er is meer overruimte,
waardoor voor luchtverplaatsingen tijdens de exploitatie in veel gevallen geen extra
maatregelen hoeven te worden genomen. Verder is er ook tijdens de bouw een klein
voordeel, daar er meer ruimte in de machine aanwezig is, waardoor eenvoudiger
gewerkt kan worden, en meer ruimte beschikbaar is voor materiaaltransport door de
tunnel, danwel meer apparatuur in de TBM geïnstalleerd kan worden. (Zie ook
hoofdstuk 4.) Maar er zijn ook enkele nadelen. Allereerst neemt met een grotere
diameter in verhouding tot een kleinere tunnel de kans op storingen toe. Dit vindt
deels zijn oorzaak in het feit dat zich bij een grotere diameter TBM vaak
verschillende grondlagen in het graaffront bevinden en dat er meer kans is om
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verstoringen in de grond tegen te komen, en deels doordat de leerfase (Hoofdstuk 5)
langer duurt. Dit laatste punt hangt samen met het feit dat minder ervaring met grote
diameters opgedaan is en dat tijdens de bouwfase meer factoren nog onzeker zullen
zijnJ68]

De totale kosten zijn bij een enkele, dubbelsporige, tunnel enkele procenten lager
dan bij twee enkelsporige tunnels. Door de grotere diepteligging kan dit bij de
dubbelsporige tunnel al snel veranderen door de hogere kosten van dieper gelegen
stations. De risico's zijn vooralsnog iets groter dan voor kleinere diameter tunnels,
maar de ervaringen met grotere diameters nemen snel toe, en momenteel worden al
tunnels met een diameter van meer dan 14 m, gebouwdJ93]

Dubbele enkelsporige tunnel

In plaats van een enkele, dubbelsporige tunnel kan gekozen worden voor twee
enkelsporige tunnels. In dat geval worden twee tunnels met een diameter van meestal
6 tot 8 m, aangelegd. De diameter wordt in eerste instantie weer bepaald door het
gewenste PVR. Voor spoortunnels moet zij eventueel enigszins groter gekozen
worden in verband met de overruimte die nodig is om de luchtverplaatsingen tijdens
de exploitatie mogelijk te maken.

Net als bij een enkele tunnel bepaalt de diameter de diepteligging van minstens 1 D.
Dit is minder diep dan bij een enkele tunnel, waardoor bijvoorbeeld stations minder
diep en daardoor minder duur zijn. Maar ook bij de dubbele tunnel kan er voor
worden gekozen de tunnel dieper te leggen teneinde in een betere grondlaag te
kunnen werken, of niet op het grensvlak van twee verschillende grondsoorten te
hoeven werken. Door de kleinere diameter zal het aantal verschillende grondlagen in
het algemeen kleiner zijn dan bij een enkele tunnel, en daardoor de kans op hiermee
samenhangende problemen kleiner. Voor meer informatie over de grond en daarmee
samenhangende problematiek wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

Niet alleen de diepte, maar ook de afstand tussen de twee tunnels moet vanwege de
uitvoering zoveel mogelijk 1 D of meer worden aangehouden. Door deze eis is het
breedtebeslag van een dubbele tunnel veel groter dan van een enkele tunnel. Dit kan
in sommige gevallen problemen opleveren met de beschikbare breedte.Iwl Als
voordeel van twee losse tunnels wordt daarentegen genoemd dat deze ruimtelijk meer
vrijheid hebben. Men kan de twee tunnels verschillende trajecten laten volgen, of ze
zo laten spiraliseren dat de ene tunnel gedurende een groot deel of het geheel van het
traject boven de ander komt te liggen. Hierdoor wordt het breedtebeslag van een
dubbele tunnel in belangrijke mate verkleind

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, is het voordeel van een kleinere diameter dat de
risico's tijdens de bouw kleiner zijn dan bij een grotere diameter. Dit heeft niet alleen
te maken met het feit dat er meer ervaring is opgedaan met tunnels met een kleinere
diameterJ68]Maar door de kleinere diameter zijn de spanningen aan het graaffront
ook beter te beheersen, waardoor de zettingen kleiner zijn. Doordat vaak iets meer
dan de minimaal benodigde gronddekking gekozen kan worden neemt ook het risico
op een blow-out tijdens het onderhoud af.

Ook worden de risico's verminderd door de beide tunnels niet gelijktijdig te
bouwen, maar na elkaar. De problemen die tijdens de bouw van de eerste tunnel
optreden, kunnen worden geanalyseerd en de resultaten van deze analyse kunnen

I
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worden gebruikt om deze problemen bij de tweede tunnel te vermijden. Doordat deze
er in het algemeen vlak naast ligt zullen de grondcondities vrijwel gelijk zijnJ60)Een
nadeel is dat de kosten van een dubbele tunnel iets hoger zijn dan van een
vergelijkbare enkele tunnel.

Overlappende tunnel

Een alternatief voor de hiervoor genoemde mogelijkheden is de zogenaamde
'Double O'-tunnel. Bij deze oplossing overlappen de beide tunnels elkaar enigszins,
zie figuur 2. Voor de uitvoering van dergelijke tunnels wordt gebruik gemaakt van
een speciale uitvoering van een vloeistof- of grondbalansschild. Naast of direct achter
elkaar zijn twee deels overlappende graafwielen geplaatst, zie figuur 3. Een groot
voordeel van deze methode is dat eenzelfde hoogte als de dubbele tunnel wordt
verkregen, maar een veel geringer breedtebeslag optreedtJ38)

I

•

Figuur 3: 'Double O'-tunnelboormachine (38)

De ervaringen met deze manier van bouwen zijn nog gering; tot op heden zijn in
Japan slechts twee tunnels met deze methode uitgevoerd; maar de eerste resultaten
zijn redelijk. Er treden niet meer problemen op dan bij de dubbele tunnel. Wel zijn de
zettingen iets groter dan bij een evengrote dubbele tunnel, maar met een betere
beheersing van de spanningen aan het graaffront kunnen deze zettingen teruggebracht
worden. De meeste voor- en nadelen zijn gelijk aan die van de dubbele tunnel. Bij
noodgevallen wordt de overlappende tunnel gunstiger alternatief gezien door de
verbindingen tussen de beide tunnelhelften. Een nadeel van deze constructie is echter
dat de tunnelmantel geen gesloten ring vormt. Hierdoor moet aan het ontwerp en de
uitvoering van de mantel extra aandacht besteed worden.
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De kosten en risico's zijn op dit moment nog iets hoger dan bij een dubbele tunnel.
Met name de zettingen zijn groter. Maar het ondergronds ruimtebeslag is duidelijk
gunstiger. Vooral in Japan, waar ook de ondergrond vol begint te raken, wordt het
ondergronds ruimtebeslag een zwaarder wegende eis. De verwachting is dat hier de
toepassing van overlappende of ellipsvormige tunneldoorsneden de komende jaren
toe zal nemenJ38]

2.3. Tunnelmantel

De lining of tunnelmantel dient in de eerste plaats om de stabiliteit van de grond
rond het gegraven gat te waarborgen en moet de grond- en waterdrukken op kunnen
nemen. In de tweede plaats moet de tunnelmantel de afzetkrachten van het schild
tijdens de bouw op kunen nemen en de waterdichtheid van de tunnel kunnen
verzekeren.

x

a,.

(Cutling Face) y

Figuur 4: Tunnelmantel opgebouwd uit ringen van 11 segmenten [93]

Deze tunnelmantels bestaan uit ringen opgebouwd uit segmenten. Door het ten
opzichte van elkaar versprongen aaneen schakelen van deze ringen ontstaat de
tunnelmantel, zie figuur 4. De eerste segmenten waren gemaakt van gietijzer en
voorzien van cassetten. Hieruit zijn naderhand gewapende betonnen segmenten
ontwikkeld, welke in eerste instantie de voor gietijzer karakteristieke cassettenvorm
hadden. Later zijn vlakke betonnen ringsegmenten ontstaan.

Om de waterdichtheid te waarborgen, hetgeen vooral in watervoerende gronden van
belang is [43],werd tussen de verschillende gietijzeren segmenten hout aangebracht
voor de segmenten aaneengebout werden. Met de komst van betonnen segmenten is
deze dichting vervangen door neopreenprofielen, die van te voren op de
ringsegrnenten worden aangebracht.Pvl
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Als op deze manier de waterdichtheid niet verzekerd kan worden, moet een
secundaire mantel aangebracht worden binnen de primaire. Dit kan gebeuren met een
tweede uit prefab segmenten bestaande tunnelmantel, maar ook door ter plaatse, op
enige afstand achter de TBM, een in-situ gestorte betonnen mantel aan te brengen.
Omdat het ter plaatse storten van beton goedkoper is dan het fabriceren van prefab
segmenten heeft men ook de extru-beton methode ontwikkeld, om in slappe gronden
nog binnen het schild een ter plaatse gestorte primaire tunnelmantel te bouwen.
De prefab segmenten, zowel van beton als staal, alsmede de extru-beton methode
zullen in de volgende paragrafen afzonderlijk behandeld worden.

•

2.3 .1. Prefab betonnen ringsegmenten
In slappe gronden geschiedt de bouw van tunnelmantels voornamelijk met behulp
van geprefabriceerde betonnen ringsegmenten. De ringen bestaan tegenwoordig
meestal uit 6 tot 8 elementen, eventueel aangevuld met een sluitsteen, en hebben een
breedte die varieert van 0.6 tot 1.8 m. De constructiehoogte varieert afhankelijk van
de grondcondities en de tunneldoorsnede, maar ligt in het algemeen tussen de 0.35 en
0.60 m, De segmenten worden gemaakt met behulp van normale gewapende beton,
maar zijn zeer duur in vergelijking met andere prefab elementen. Dit hangt samen
met de geëiste toleranties, die vrijwel altijd tussen de 0.5 en 1.5 mmo liggen. Om deze
toleranties te bereiken zijn speciale mallen en een goed uitgeruste betonfabriek met
hoog opgeleid personeel noodzakelijk. Hierdoor nemen de kosten van de segmenten.
sterk toe. ,- , - f ,, .,
Het blijkt in sommi~e gevallen goe?k0per te zij~ een .iets grotere tunnel. te bouwen.' >. ,/ .....~
Dan ontstaat een ruunere marge tijdens de urtvoenng, en de plaatsing van de ,0'ç.'.-,. ?
segmenten minder nauwkeurig hoeft te geschieden. Hierdoor wordt de productie van . ."~'",,/,.
de segmenten goedkoper. De vraag is dan ook of de maattolerantie van de segmenten .~ J'lt,--._._.
kan worden verruimd. In de literatuur worden echter twee effecten genoemd welke ~:

,''' .• ' ',' <-

strenge eisen aan de maatvoering van de segmenten rechtvaardigen.
Het eerste hiervan heeft te maken met de gewenste waterdichtheid. Bij afwijkingen
van de maatvoering zouden de dichtingsprofielen niet optimaal aansluiten en zou
water tussen de dichtingsprofielen kunnen sijpelenJsO] Dat voor deze eis dergelijke
zware toleranties noodzakelijk zijn is tegenstrijdig met de in de praktijk gevonden
nauwkeurigheid waarmee de elementen geplaatst worden. Tijdens de plaatsing
kunnen namelijk tussen twee segmenten of opeenvolgende ringen spleten van 1.5 cm
of meer ontstaan.Pl Het optreden van deze spleten hangt samen met de
onnauwkeurigheden die optreden bij het positioneren van de segmenten met de
erector. Dit kan verder versterkt worden daar onnauwkeurigheden in de twee tot drie
laatstgeplaatste ringen kunnen doorwerken in de nieuw te plaatsen ring. Maar ook
door het licht ovaliseren van het schild kan in sommige gevallen de ruimte niet
aanwezig zijn om een segment optimaal te plaatsen. Dit effect heeft echter een
kleinere invloed; het ovaliseren van een schild zorgt voor afwijkingen van de ideale
cirkelvorm van slechts 2 à 3 promilleJS3] Bovendien worden om dit probleem te
ondervangen soms zelfs vijzels gebruikt om het ovaliseren tegen te gaanJ32] Wel
nemen de problemen toe bij bredere segmenten, en gezien de problemen die op dit
moment optreden bij segmenten van 1.8 m. breedte, lijkt hiermee de huidige
maximale breedte te zijn bereikt. Het blijft de vraag of de geëiste toleranties van I

."
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mmoop alle maten, voor de waterdichtheid zo belangrijk zijn. Gezien het feit dat de
onnauwkeurigheden bij verwerken een orde groter zijn, kan men zich afvragen of
niet met ruimere toleranties gewerkt kan worden. De kosten van de segmenten
zouden met deze lagere tolerantie-eisen afnemen.
Het tweede effect dat op de tolerantie-eisen van invloed is, zijn de krachten die bij

het voortbewegen van de TBM op de segmenten worden uitgeoefend. Deze blijken
een verruiming van de tolerantie-eisen niet zonder meer toe te laten. Bij het
voortduwen van het schild worden door de vijzels krachten op de voorste segmenten
uitgeoefend. Deze krachten zijn niet allemaal gelijk; door de verschillen in druk
tussen vijzels onderling wordt de machine gestuurd. Hierdoor ontstaan extra
spanningen in de segmenten. Bij te grote maatafwijkingen kunnen de spanningen in
de raakvlakken plaatselijk zo hoog oplopen dat de beton kan scheuren of spatten. -
Wanneer dit probleem optreedt kan het worden ondervangen door de drukverschillen
tussen vijzels kleiner te maken; dit is bijvoorbeeld in Antwerpen ingevoerd, toen daar
de tunnelmantel gekraakt werd. De spanningen worden dan beter verdeeld over de
segmenten, waardoor de kans op het kraken afneemt. - Het is dus van belang dat de
segmenten goed op elkaar aansluiten en de krachten zonder al te grote
spanningsconcentraties op elkaar kunnen overdragen. Hiervoor is een grote precisie
bij de oplegvlakken van belang. Alleen als een oplossing gevonden kan worden voor
een voldoende lage spanningsoverdracht op de oplegvlakken, kunnen de tolerantie-
eisen versoepeld worden.

1
J

Intercomector

Driving direc tIon

~

Figuur 5: Tunnelmantel met deuvelverbinding [16]

Een ander onderdeel van het bouwproces waar de spanningen tussen de segmenten
een rol spelen is bij het monteren van de segmenten. De bevestiging van de
segmenten aan elkaar en aan de voorgaande ring kan op verschillende manieren
uitgevoerd worden. Er zijn systemen waarbij de segmenten met deuvels aan de
voorgaande ring worden verbonden, zie figuur 5. Maar de meeste segmenten worden
nog altijd, net als bij de gietijzeren segmenten het geval is, aan elkaar gebout. Hierbij
worden de segmenten aaneengebout tot ringen en meestal worden de ringen ook
onderling door middel van bouten met elkaar verbonden, zie figuur 6. Niet bij alle
projecten worden de ringen echter (blijvend) aan elkaar gekoppeld. De redenering
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hierachter is dat de krachten van de vijzels de ringen stevig op elkaar drukken en dat
de grondspanningen en de grout die buiten de mantel wordt aangebracht de
afzonderlijke ringen uiteindelijk bijeen zullen houden. Het niet aanbrengen van de
bouten tussen de ringen onderling levert een flinke tijdsbesparing op bij het plaatsen
van de segmenten, en verkort daarmee de totale bouwtijd.

Relnforced concrete
segments

Keystone

Det•• B
Ring comection Driving directIon

•••

Plug

.-

Figuur 6: Tunnelmantel met boutverbindingen [16]

Figuur 7: Aan elkaar bouten van segmenten [87]

De wigvormige sluitsteen blijkt bij de niet aaneengeboute ringen, maar ook soms bij
deuvelconstructies of geboute systemen, voor problemen te zorgen. De krachten in de
ring kunnen zo groot zijn, dat de sluitsteen bij het wegnemen van de vijzelkrachten
op dit segment door zijn wigvorm uit de juist gecompleteerde ring wordt gedrukt.
Indien dit probleem optreedt is een mogelijke oplossing om met behulp van stalen
banden de sluitsteen van een ring te verankeren aan een segment dat twee of drie

s_

Het ontwerp - Tunnelmantel Pagina 23



1
ringen terug is gelegen. Deze banden worden verwijderd nadat de volgende twee of
drie ringen geplaatst zijn.
Een andere oplossing is natuurlijk het wel in het ontwerp opnemen van bouten om

de ringen aanelkaar te koppelen. Om de tijd die het plaatsen van de segmenten vraagt
niet te groot te laten worden kan naar een eenvoudiger te installeren boutverbinding
gezocht worden, of kan het bouten, dat nu handmatig gebeurt, zoals in figuur 7 is te
zien, worden vervangen door een gerobotiseerd proces. Meer over deze robotisatie is
te vinden in hoofdstuk 4.

Een ander probleem dat bij prefab segmenten op kan treden is dat de tunnelmantel
ondanks de neopreenprofielen en het grouten niet waterdicht is. Als de mogelijkheid
van dit probleem niet tijdens het ontwerpen onderkend is zullen in de bouwfase
noodmaatregelen getroffen moeten worden. Hiervoor zijn verschillende oplossingen
denkbaar. Bij locale waterindringing worden de spleten waar water door naar
binnenkomt dichtgestopt. Dit kan gebeuren met behulp van loodwol,
polyesterschuimen, hout of cement. Ook kunnen grout- of chemische injecties plaats
vinden. In veel gevallen lost dit het probleem op termijn niet op en komen de
lekkages later op dezelfde of een andere plaats terug. Als de tunnel over grote
oppervlakken lekt wordt soms besloten om alsnog een secundaire mantel aan te
brengen, meestal bestaand uit in-situ gestort beton. Dit is een methode die goed
werkt om de waterdichtheid te verzekeren, maar verkleint wel de binnendiameter van
de tunnel en is geen optimale oplossing.

Figuur 8: Dubbele neopreendichting op prefab elementen [90]

De mogelijkheid dat de tunnel met een enkele neopreendichting niet geheel
waterdicht zal zijn kan vaak al in het ontwerp-stadium worden onderkend; dit zal
bijvoorbeeld het geval zijn bij hoge of sterk wisselende waterdrukken. Een voorbeeld
hiervan is de Scheldetunnel in Antwerpen. Hier werd al tijdens het ontwerp rekening
gehouden met de hoge en wisselende waterdrukken veroorzaakt door de Schelde. Om
geen lekkages na de bouw te moeten verhelpen en geen secundaire mantel te hoeven
plaatsen, werd een dubbele neopreendichting aangebracht, zie figuur 8. Deze
oplossing voldoet zeer goed aan de verwachtingen. Op deze manier kan een prefab

,-,
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tunnelbekleding ondanks hoge waterdrukken in één enkele procesgang lekvrij
aangelegd wordenJ90]

2.3.2. Prefab gietijzeren ringsegmenten
Gietijzeren geprefabriceerde ringsegmenten voor tunnelmantels worden in slappe

gronden nauwelijks toegepast. Dit heeft vooral te maken met de hoge kosten die het
met zich meebrengt om gietijzeren segmenten met de gevraagde precisie te maken.
De productiekosten zijn ten opzichte van betonnen segmenten een factor 3 tot 4
hoger. Verder kost het gieten met hoge precisie van dit type segmenten zeer veel
tijdJ21l De enige plaatsen waar tegenwoordig nog gietijzer toegepast wordt is op
plaatsen waar grote spanningen en vervormingen verwachtworden. Dit kan het geval
zijn indien een tunnellocaal verbreed moet worden of later een dwarstunnel
aangelegd moet worden.

STAHOARO S.G IRON LlNlNG STAHQARO
CONCRETE 6.1500 • 11000 CONCRETE

LlNlNG LlNlNG

Figuur 9: Gietijzeren tunnelmantel , Sterebeelt 7.79 m. interne diameter [21]

Een verder nadeel van gietijzeren segmenten, naast de hoge kosten, is het feit dat ze
vaak meer tijd vergen bij het plaatsen. Dit houdt ondermeer verband met het grotere
aantal bouten dat wordt toegepast om de ringen voldoende stijfheid te geven. Een
meer op de hedendaagse betorinen segmenten lijkend ontwerp van de gietijzeren
segmenten kan hierin wellicht verandering brengen. Een dergelijk ontwerp kan
bijvoorbeeld bestaan uit gietijzeren segmenten, gevuld met beton om de stijfheid te
vergroten, zoals is toegepast bij de St0rebrelt.l21]Hier worden ter plaatse van de later
te graven dwarsverbindingen in plaats van de standaard betonnen ringen een zestal
ringen van gietijzer, gevuld met beton, aangebracht. De segmenten waaruit deze
ringen bestaan kunnen op dezelfde wijze als de prefab betonnen door de erector
geplaatst worden. Alleen de segmenten ter plaatse van de later aan te brengen
opening worden verwijderd, de overige blijven de uiteindelijke tunnelmantel vormen.

2.3.3. Grouten van prefab ringsegmenten
Om zettingen boven de tunnel te beperken is het (ondermeer) nodig om de ruimte

die tussen de tunnelmantel en de grond, die ontstaat als de TBM naar voren beweegt,
zodra de opening optreedt met grout te vullen. Dit vullen kan op twee manieren: door
een hiervoor speciaal aangebrachte opening in de mantel of door de staartafdichting
van het schild.
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De eerste methode, door de mantel heen, vraagt de minste apparatuur. Een opening

in de segmenten is tijdens de prefabricage eenvoudig aan te brengen. Na het plaatsen
van alle segmenten van een ring kunnen op deze openingen slangen worden
aangesloten en zodra de TBM een ring naar voren bewogen is, kan de ontstane
ruimte onder druk gevuld worden met grout. Een nadeel van deze methode is dat de
ruimte tussen mantel en schild enige tijd open staat, alvorens deze met grout gevuld
wordt. In deze periode kan de grond nastorten, waardoor na enige tijd aan het
oppervlak extra zettingen optreden. Ook door onder extra hoge druk grout aan te
brengen kunnen deze zettingen niet voorkomen of ongedaan gemaakt worden.

"!
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Figuur 10: Grouttoevoer door elastische staartafdichting [5]

De tweede methode vraagt een aantal aanvoerbuizen voor de grout langs de
binnenzijde van het schild, die door de staartafdichting moeten worden gevoerd.
Door deze buizen wordt tijdens het voortbewegen van de TBM onder druk grout
geperst. Er ontstaat dan geen opening rond de mantel, waardoor de zettingen aan het
oppervlak beperkt kunnen worden. Geheel zettingsvrij is deze methode nog niet, daar
de groutdruk in de ruimte tussen mantel en grond tijdens het vooruitbewegen van de
IBM niet constant is. Om dit probleem en de daaruit voortvloeiende zettingen op te
vangen is een elastisch verende staartafdichting ontwikkeld.UlDe vering, die meestal
uit een luchtdrukvering bestaat, vangt de drukfluctuaties tijdens het voortbewegen
van de TBM op, waardoor de druk in de mortel constant boven de omringende
gronddruk blijft en zettingen nog beter beheerst kunnen worden, zie figuur 10.
Eén van de problemen waar rekening mee gehouden moet worden is de kans op

verharden van de grout in de aanvoerleidingen. Wanneer door een storing het
voortbewegen van de TBM vertraging ondervindt, krijgt de grout een kans om in de
leidingen te verharden. Dit kan het leidingensysteem verstoppen. Het vervangen van
deze verstopte leidingen is in het verleden een tijdrovend en duur werk gebleken. Om
het verharden te vertragen is het overigens mogelijk vertragers aan de grout toe te
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voegen; de kwaliteit van de zettingsbeheersing neemt hiermee niet noemenswaardig
af. Op deze manier is het mogelijk gebleken om de grout zelfs na 9 uur nog te
verwerken. In hoeverre hiermee het in de ondergrond wegfilteren van het
aanmaakwater wordt bevorderd, en daarmee enige toename van de zettingen, is niet
geheel duidelijk.

2.3.4. Extru-beton tunnelmantel
De extru-beton methode is op dit moment de enige in niet standvaste gronden

toegepaste methode waarbij in-situ, binnen de bescherming van het schild, een
tunnelmantel wordt aangebracht. Binnen het schild wordt een ronde bekisting
geplaatst, waartegen de machine zich afzet. Het andere einde van deze bekisting is
gekoppeld met de reeds uitgeharde tunnelmantel zodat het mogelijk is de TBM af te
zetten. In de ruimte tussen de grond en de bekisting wordt gelijktijdig met het
vooruitbewegen van de TBM onder hoge druk beton geëxtrudeerd. Dit gebeurt door
de staartafdichting van het schild, waarin betondoorvoeropeningen met een
hydraulische veer zijn opgenomen. Deze veerconstructie zorgt ervoor dat tijdens het
vooruit bewegen van de machine de beton onder druk blijft staan.îsl

Als voordeel van deze methode wordt genoemd dat voor het plaatsen van de
bekistingssegmenten minder tijd nodig is, dan voor het plaatsen van prefab
tunnelmantelsegmenten. In de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn. De tijd die
nodig is voor het plaatsen van de bekisting is vergelijkbaar met die van prefab
segmenten. Verder is een dikkere tunnelmantel nodig dan bij het gebruik van prefab
segmenten, dit omdat de kwaliteit van in-situ gestort beton minder is dan van prefab.
Hierdoor is bij eenzelfde binnendiameter een grotere buitendiameter nodig, hetgeen
een verhoging van de kosten betekent. Daar staat tegenover dat normale of
vezelversterkt beton wordt gebruikt, waarvan de kosten lager zijn dan van prefab
beton. Deze effecten in rekening brengend zijn de kosten van extru-beton en prefab
beton globaal aan elkaar gelijk, evenals de benodigde bouwtijd van beide methoden.

Daarnaast zijn de verplaatsingen van de ondergrond bij een met extru-beton
gebouwde tunnel groter dan bij een mantel bestaande uit prefab segmentenJ67] De
reden van deze verplaatsingen moet gezocht worden in de grote drukken waarmee de
extru-beton in de ruimte tussen bekisting en grond wordt geperst. Dit maakt de
methode minder betrouwbaar voor toepassingen binnen bebouwd gebied.

Een ander nadeel is dat een extru-beton mantel ten gevolge van optredende scheuren
niet waterdicht is. In watervoerende gronden is het daarom nodig om een secundaire,
waterdichte, mantel aan te brengen.lsl Hierdoor nemen de kosten sterk toe en moet
tevens de diameter van de tunnel verder worden vergroot. De extru-beton methode
wordt dan duidelijk duurder dan een enkelvoudige prefab-betonmantel.

Als oplossing voor het vermijden van scheurvorming is voorgesteld om een
wapeningsnet in de beton aan te brengen en aldus in-situ een tunnelmantel te creëren,
die wel waterdicht is. Deze methode is tot nog toe niet succesvol in praktijk gebracht.
Er kleven veel uitvoeringstechnische bezwaren aan, ze is duurder dan de standaard
extru-beton methode, kost minstens evenveel tijd en biedt geen eenduidige zekerheid
ten aanzien van de uiteindelijke waterdichtheid van de manteU26}

Bij de huidige stand van de technologie moet noch van de ongewapende noch van
de gewapende extru-beton methode een groot voordeel ten opzichte van de prefab
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betonnen segmenten verwacht worden. Het is ook niet waarschijnlijk dat er op korte
termijn verandering in deze stand van zaken komtJsS]

Extrudierter Stahlfaserbeton
Ausbau hinter Hydra-Schild
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l.u1tp(.·!s!C~
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Figuur 11: Extru-beton installatie in TBM [8]

2.4. Risicobeheersing

Tijdens het ontwerp wordt al veel aandacht aan de wijze van uitvoeren besteed, dit
is immers van invloed op de ontwerpmogelijkheden, maar ook op de krachten die op
de tunnel uitgeoefend worden. Minder aandacht wordt echter besteed aan de
storingen die tijdens de uitvoering op kunnen treden. In figuur 12 zijn schematisch de
verschillende uitvoeringsrisico's nader aangegeven. Door een dergelijke analyse door
te voeren kunnen een aantal mogelijke storingen reeds in de ontwerp-fase onderkend
worden en zo nodig maatregelen genomen worden om deze op te vangen.

Figuur 12: Schematische risicoanalyse [41]

Of deze maatregelen ook zullen worden doorgevoerd zal afhangen van de kosten die
hieraan verbonden zijn en de mate waarin een storing verwacht wordt. Om kleine
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storingen snel te kunnen verhelpen zullen onderhoudspersoneel en reserveonderdelen
ter plaatse aanwezig moeten zijn. Maar ook voor minder frequente storingen kan
materiaal in gereedheid worden gehouden, zoals folie om met stapsgewijs afplakken
toch veilig de werkkamer onder luchtdruk te kunnen zetten. Wanneer de kans op een
bepaald soort storing klein wordt geacht of de kosten voor het gereed houden van
apparatuur hoog kan het zinvol zijn alleen een draaiboek te maken om een dergelijke
storing op te vangen, zodat indien een dergelijke storing optreedt sneller en beter kan
worden gereageerd.
Uiteraard is het primair de taak van de aannemer om mogelijke storingen adequaat

op te vangen. Toch is het goed denkbaar dat de opdrachtgever hier al bij de
contractvorming systematisch op vooruit loopt. Een relatief kleine investering ten
aanzien van een gedegen risico-analyse kan tijdens de uitvoering de gevolgen van
storingen beperken en daardoor de kosten die uit deze storingen voortvloeien
verminderen. Hierdoor kunnen de kosten van het gehele project beter in de hand
gehouden worden, waardoor de risicomarges verkleind kunnen worden. Voorbeelden
van de invloed van dergelijke maatregelen op de totale kosten worden gegeven in
hoofdstuk 7.
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3. DE GRONDCONDITIES

3.1. Grondonderzoek

De eerste boortechnieken zijn ontwikkeld voor rotsgronden. Met de kennis die
hiermee opgedaan is, is men begonnen om ook in niet standvaste en watervoerende
gronden te boren. Dit soort gronden kent echter andere risico's en problemen dan bij
in gesteente geboorde tunnels het geval is. In rotsgrond is de grondopbouw over
lange trajecten meestal vrij constant. Eventuele onverwachte afwijkingen leiden door
de algemene standvastheid van de grond niet tot direct instortgevaar. Bij
boorprojecten in slappe grond ligt dit anders. De opbouw van de grond kan binnen de
lengte van de tunnel enkele malen drastisch veranderen. Verder werkt men vaak op
grensvlakken van verschillende grondsoorten, met totaal andere eigenschappen. Ook
komen locale afwijkingen veelvuldig voor. Onverwachte grondcondities kunnen het
functioneren van een TBM verstoren of bemoeilijken.

1_
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Figuur 13: Invloed van de grond op de voortgang [41]

•

Voor een goede voorbereiding en een gecontroleerde uitvoering van een project is
het noodzakelijk de eigenschappen van de grond te kennen. Daarbij moet gedacht
worden aan de korrelverdeling, met name het voorkomen van stenen, de
aanwezigheid van grondwater, het volumegewicht, de plasticiteit en de
compressibiliteitJ41] Deze eigenschappen hebben onder andere invloed op de keuze
van de machine en de slijtage tijdens het gebruik, de stabiliteit van het graaffront en
de mate van het optreden van zettingen, zie hiervoor figuur 13. Om deze gegevens
voor het gekozen boortraject te verkrijgen is een uitgebreid grondonderzoek
noodzakelijk. De uitslag van dit onderzoek kan veranderingen in het ontwerp of de
methode van uitvoering tot gevolg hebben, of eventueel aanleiding geven tot nader
model onderzoek.
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Een uitgebreid en goed uitgevoerd grondonderzoek kan veel problemen tijdens de
uitvoering voorkomen, maar de kosten van grondonderzoek nemen helaas met deze
detaillering sterk toe. Een optimum moet gevonden worden in de verhouding tussen
de mate van detailleren en de kosten. Hiervoor is het allereerst nodig dat diegene die
het grondonderzoek uit moet voeren voldoende kennis heeft van het boorproces. Het
aantal factoren dat het boorproces kan beïnvloeden is zeer groot en niet altijd is bij
grondonderzoekbureau's goed bekend welke eigenschappen van de grond invloed
hebben op het boorproces.
Zo heeft ooit de bouw van een tunnel ernstige problemen en vertragingen opgelopen
door slechte communicatie tussen ontwerper, aannemer en geotechnisch
onderzoeksbureau. In de cohesieve grond, waarin de tunnel geboord werd, bevonden
zich met water verzadigde zandlenzen. Bij het aanboren van deze lenzen stroomden
grote hoeveelheden water de werkkamer in, waardoor het graaffront instabiel werd.
De aanwezigheid van deze zandlenzen was bij het geotechnisch onderzoeksbureau
bekend, maar niet doorgegeven aan de aannemer.f7] De aanwezigheid van een
dergelijke locale verstoring was door de ontwerper en de onderzoekers als niet
belangrijk voor het project gezien. Dergelijke blunders tonen het belang aan van een
goede communicatie tussen ontwerper, grondonderzoeker en aannemer betreffende
de invloed van verschillende grondsoorten op de prestaties van een TBM.
Maar een enorm uitgebreid onderzoek op zich is ook geen goede oplossing. Gezocht
moet worden naar een optimale verhouding tussen de kosten van grondonderzoek
enerzijds en een toereikende kennis en risicobeheersing anderzijds. Plaatselijk
grondonderzoek kan ook zelf de oorzaak van storingen tijdens de bouw zijn. Een
voorbeeld hiervan zijn de gaten die achterblijven bij boringen, waardoor een
doorgaande verbinding naar boven kan ontstaan en het boorfront instabiel kan
worden. Dit was een van de in eerste instantie veronderstelde mechanismen bij het
vollopen van de tunnels van de Stèrebelt in Denemarken. In de omgeving van het
uiteindelijke tunneltracé werden in de loop van 50 jaar een groot aantal onderzoeken
uitgevoerd.RlJ Van deze boringen is lang niet altijd de exacte locatie bekend en
enkele zouden heel goed in het huidige tracé kunnen liggen. Ook achteraf is het niet
uit te sluiten dat dit de oorzaak van het vollopen geweest is, al wordt dit
onwaarschijnlijker geacht dan enkele andere veronderstelde faalmechanismen.
Een locale verstoring, ten gevolge van een boring, wordt ook verantwoordelijk
gesteld voor het instorten van het graaffront bij de aanleg van U-Bahnlinie 8, Baulos
D 79 in BerlijnJIO]Het instorten van dit graaffront vond plaats vlak voordat de TBM
een flatgebouw van 12 verdiepingen, dat gefundeerd was op staal, zou worden
gepasseerd. Deze storing gaf aanleiding tot een vertraging van 2~ maand en het
verstevigen van de grindhoudende grond met behulp van cement-bentoniet injecties
over een lengte van 2 maal 50 meter. Vanwege dit soort gevallen wordt het dan ook
aangeraden om de gaten gemaakt bij boringen en sonderingen direct weer te dichten
met bijvoorbeeld een cement-bentoniet mengsel. Dit speelt des te meer als ten
behoeve van onderhoud de werkkamer onder luchtdruk wordt gezet en ongelukken
fataal kunnen zijn.
Men zal dus een gedegen grondonderzoek vooraf moeten uitvoeren, zodat een
goede keuze van machine en ontwerp gemaakt kan worden. Maar als tijdens de bouw
van een tunnel blijkt, dat de tot dan toe verkregen informatie van de ondergrond niet
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toereikend is, kan ook nader onderzoek tijdens het werk uitgevoerd worden. Een
speciaal maar veelvoorkomend geval doet zich voor bij twee parallelle tunnels, welke
na elkaar geboord worden. De gegevens van de grondopbouw en het gedrag tijdens
de eerste tunnelboring kunnen gebruikt worden om eventueel de TBM aan te passen
aan de aangetroffen grondcondities, zodat de tweede tunnel sneller geboord kan
worden. De hoeveelheid onderzoek die minimaal nodig is om alle gewenste gegevens
te verkrijgen wisselt van project tot project. De bepaling van de omvang van dit
onderzoek blij ft ervaringsgebonden.

Querschnitl A-A
12- geschossiges Wohngebäude
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Figuur 14: Cement-bentoniet injecties bij Baulos D 79 Berlijn [10)

3.2. Grondeigenschappen

Een goede interpretatie van de grondeigenschappen kan de risico's en de kosten van
een project beperken. Van enkele grondeigenschappen zal dan ook in de volgende
paragrafen de invloed op het boorproces worden weergegeven.

I.

3.2.1. Korrelverdeling
De verdeling alsmede de grootte van de korrels heeft een grote invloed op het

functioneren van de TBM. Het is dan ook de eerste grondeigenschap welke het
inzetbereik van een type machine bepaalt. In figuur 15 is op basis van Duitse
ervaringen het inzetbereik van vloeistofschilden ten aanzien van de korrelverdeling
nader aangegeven. Voor de Japanse vloeistofschilden wordt een bijna identiek
inzetbereik gegeven. Grondbalansschilden daarentegen worden in verband met de
benodigde verkneedbaarheid van de grond meer in kleihoudende gronden ingezet en
niet in gronden met een groot aandeel grind en stenen. Op het verband tussen
grondsoorten en schildtypenwordt nog nader ingegaan in hoofdstuk 4.
Elk type schild kent een zone in het korrelverdelingsdiagram waarin de machine

optimaal functioneert en gebieden waarin met extra hulpmiddelen of toevoegingen
aan de boorvloeistof of grond nog behoorlijke resultaten te behalen zijn. Steeds vaker
worden machines ingezet aan de rand van de technische ervaringen. Een groot deel
van de hulpmiddelen om ook nog onder deze minder goede condities te kunnen

•
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l
werken wordt tijdens de uitvoering in de machine aangebracht. Daarmee worden de
marges waarin storingen, als gevolg van tegenvallende grondcondities, opgevangen
kunnen worden verkleind. De kans dat daardoor vertragingen ontstaan neemt
duidelijk toe.
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Figuur 15: Inzetbereik van Duitse vloeistofschilden [47]

Behalve de korrelverdeling als geheel, oefent ook het percentage stenen en de
maximale grootte van deze stenen, een belangrijke invloed uit op de uitrusting van
een IBM en het daarmee samenhangende succes van een project. Indien veel grote
stenen in de grond voorkomen welke niet door het schild verwerkt kunnen worden of
door een stenenbreker verbrijzeld worden, zal de werkkamer vaak onder luchtdruk
gezet moeten worden om de stenen handmatig te kunnen verwijderen. Indien de
veiligheid tegen een blow-out niet groot genoeg is, zullen extra preventieve
maatregelen noodzakelijk zijn, Soms versterken deze effecten elkaar. Met een grotere
fractie aan grind en stenen zal ook de doorlatendheid van de grond toenemen. Het zal
dus vaker nodig zijn om stenen uit de kamer te verwijderen, maar tegelijkertijd
bemoeilijkt de grote doorlatendheid van de grond het betrouwbaar onder luchtdruk
zetten van de werkkamer.twl

-

3.2.2. Weerstand van de grond
Deweerstand van de grond zorgt meestal voor niet al te veel problemen. De meeste
invloedheeft dit op het te installeren draaimoment en de uitrusting van het graafwiel.
Vooral in geval van lokale afwijkingen is extra aandacht noodzakelijk. Een
voorbeeld hiervan is de Boomse klei in Antwerpen, waarin septaria ofwel
schijfvormige verhardingen, voorkomen. Deze septaria kunnen een doorsnede tot 2
m. bereiken en bestaan uit samengedrukte en verkitte klei, die druksterkten van
100MN/m2 kan bereiken.ë"l In dit geval werden als extra voorziening 23 rolbeitels
in het graafwiel opgenomen welke alleen dienden om de septaria te verbrijzelen.ütl
Door de inzet van speciaal op deze septaria afgestemde beitels bleken dezen zeer
goed te verwerken en geen problemen te veroorzaken.

-
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Figuur 16: Septaria [91J

I ..

Een ander beeld gaf een metrotunnel in Duisburg. Hier bleek een kleine plooi in de
onderliggende rotsgrond op het pad van de tunnel te liggenJ54J Toen de machine op
deze rand stootte was deze niet in staat het gesteente te verwijderen; zowel de
uitrusting van de armen als het draaimoment waren niet op gesteente afgestemd. Dit
zorgde voor vertragingen, daar een rotsrand van ongeveer 80 centimeter hoogte over
een lengte van 50 meter, handmatig verwijderd moest worden. Daarnaast
veroorzaakte de rots ernstige slijtage aan het schild.

Slijtage door gesteente kwam ook voor bij de machines van de Sterebeelt-tunnels
aan de Halsskov-zijde. De keileem waardoor het eerste deel van de tunnel werd
geboord bleek harder te zijn dan verwacht werd, waardoor meer slijtage aan de snij--
en rolbeitels ontstond. Toen een voldoende stabiel gebied was bereikt om onderhoud
aan de machine uit te voeren en de beitels te vervangen, bleek dat een deel van de
stalen graafarmen was weggesleten. Om de schade aan de armen te verhelpen was het
noodzakelijk om ter plaatse een kunstmatig eiland te creëren en een uitgebreide
versteviging van de grond aan te brengenJ23J Dit was een tijdrovende en kostbare
operatie.

-.

3.2.3. Grondwater
De aanwezigheid van grondwater veroorzaakt op zich geen problemen. Het is goed

mogelijk gebleken om ook bij hoge waterdrukken veilig tunnels aan te leggen. In
Japan is zelfs gegraven in watervoerende lagen met een waterdruk van 6 bar. Een
probleem bij deze hoge drukken is dat het nauwelijks meer mogelijk is om personeel
in de werkkamer uitgebreide operaties uit te laten voeren, daar de toegestane
verblijfstijd met toenemende druk afneemt. Het oplossen van storingen en het
uitvoeren van onderhoud in de werkkamer wordt dan een tijdrovende en kostbare
bezigheid.

Een groter probleem vormt water dat in korte tijd in grote hoeveelheden kan
toestromen waar dit niet verwacht wordt. Het vollopen van de Stèrebelt tunnels is
hier een voorbeeld vanJ23J Maar niet alleen plotseling ontstane verbindingen met
open water, zoals hier het geval was, kunnen voor een dergelijke watertoevloed
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zorgen. Zoals reeds eerder vermeld is, kan ook de aanwezigheid van met water
verzadigde zandlenzen in slecht doorlatende kleilagen hier voor verantwoordelijk
zijn. Of het optreden van breukvlakken in bijvoorbeeld keileem, waarlangs de
wateraanvoer vele malen groter is dan door de omringende grond. Dit laatste effect is
ook bij het boren in rotsgronden met scheurpatronen een veel voorkomend probleem.
Een dergelijk watertoevoer is niet alleen een bedreiging voor de stabiliteit van het
graaffront, maar nog meer een bedreiging voor personeel in de werkkamer tijdens
onderhoudswerkzaaniheden.

3.2.4. Overgang van grondsoorten
Hoewel de techniek vandaag de dag ver genoeg gevorderd is om voor elke

grondsoort een geschikte machine te bouwen, is het nog steeds een probleem om een
enkele machine te bouwen die ook in zeer sterk verschillende grondsoorten effectief
kan opereren. Hierbij kunnen verschillende situaties worden onderscheiden.

Allereerst kan een machine, zeker bij grotere diameters, gedurende een groot deel
van het traject in het grensgebied van twee of meer lagen werkzaam zijn. Wanneer
dit dunne lagen zijn levert dit geen grote problemen op, daar in de werkkamer een
grondmengsel met vrij constante eigenschappen zal ontstaan. Gezocht moet dan
worden naar een machine die in staat is deze gemengde grondsoort te verwerken.
Problemen ontstaan wanneer één van de lagen sterk afwijkt van de rest van de grond.

Een voorbeeld hiervan is de hiervoor genoemde dunne watervoerende zandlaag
ingesloten door een ondoorlatend kleipakket. Hoewel in de klei een open TBM
bruikbaar zou zijn, moest in verband met de watertoevoer uit de zandlaag voor een
afsluitbare of gesloten machine gekozen worden. De klei kan door de wateraanvoer
uit het zand in de werkkamer gaan verkleven en daardoor storingen veroorzaken. Een
tweede problem is dat de twee grondlagen verschillende eisen aan de steundruk in de
werkkamer stellen. Om de kleilaag snel af te kunnen graven is een lage steundruk
gewenst en om de standzekerheid te verzekeren is ook weinig steundruk nodig. De
zandlaag stelt echter andere eisen; om de stabiliteit van deze laag te verzekeren en
zettingen aan het oppervlak te beperken is een veel hogere steundruk noodzakelijk,
waardoor de machine minder effectief zal zijn. Om toch vooruitgang te boeken zal
voor een gemiddelde steundruk gekozen worden, met bijbehorend grotere zettingen
en een lagere productie in vergelijking met een homogene grondopbouw.

Een ander geval ontstaat wanneer de tunnel in de lengte gezien in verschillende
soorten grond moet worden aangelegd. Hierbij kan gedacht worden aan extreme
overgangen, zoals van slappe grond naar gesteente zoals het geval was bij de
Grauholztunnel in Zwitserland, maar ook aan overgangen van zand naar kleilagen,
zoals in Antwerpen zich voordeden.lël In het algemeen zal het mogelijk zijn om voor
elk van de lagen een aparte machine te ontwerpen die in deze laag optimaal
functioneert. Gezocht moet echter worden naar een machine die in alle lagen redelijk
tot goed kan functioneren.

In veel gevallen zal gekozen worden voor een vloeistof schild. Bij dit type kan
redelijk eenvoudig en tegen relatief lage kosten het inzetbereik verruimd worden,
door bijvoorbeeld het draaimoment van het graafwiel en de capaciteit van de aan- en
afvoersysteem over te dimensioneren. Meer informatie over het inzetbereik van
verschillende typen machine is te vinden in hoofdstuk 4.
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In dit soort gevallen moet niet gekozen worden voor een machine die in de
grondlagen waarin het meeste gewerkt zal worden, optimaal functioneert en in de
andere grondlaag aan de rand van zijn inzetbaarheid moet opereren. De praktijk leert
dat dit te grote risico's met zich meebrengt. Als de eigenschappen van de ongunstige
laag in negatieve zin afwijken van de verwachtingen, dan kunnen ernstige storingen
en vertragingen in het boorproces ontstaan.
Een andere methode om aan de verschillende eisen te kunnen voldoen, is het
gebruik van een converteerbare machine. Dan wordt gekozen voor een machine die
tijdens de uitvoering omgebouwd kan worden. De machine start als een bepaald type
en wordt gedurende het werk ondergronds omgebouwd tot een andere type.

Shield machine tor dry excavation with conventional mucking equipment
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Hydroshield with hydraulic mucking equipmenl

1 Man loek
2 Cutting wheel
3 Lobsier orm loader

4 Chain c onveyor
5 Conveyor belt
6 Pressure butkhead

7 Hydrocyclones
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9 Bentonire sturry

10 Sturry pumps
l' Buffer tank

Figuur 17: Converteerbare tunnelboonnachine, Galleria Aurelia [9]

Als voorbeeld wordt genoemd de aanleg van de Galleria Aurelia in Rome, waarvan
het traject mede bepaald werd door de noodzakelijke aansluitingen op reeds
bestaande tunnels.Pl Hierdoor moest de tunnel deels worden gegraven in stevige
water-ondoorlatende klei en deels in watervoerende zanden, met bovendien soms
slechts een gronddekking van 4 m. Dit vraagt een tunnelboormachine met een grote
variatie wat betreft de inzetbaarheid. Om hieraan te kunnen voldoen werd in Rome
een converteerbare machine ingezet, zie figuur 17. Voor de klei werd gekozen voor
een open front en voor het zand werd een vloeistofschild ingezet. Dit betekende een
duurdere machine en per conversie een ombouwtijd van 3 maanden. Dit heeft een
duidelijke invloed op de kosten, daar de machine een tijd lang buiten gebruik is. Het
moment van overschakelen van de ene grondsoort naar de andere moet zorgvuldig
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gekozen worden. De open TBM was namelijk niet bruikbaar in het watervoerende
zand. Uit het grondonderzoek was het punt waarop de overgang van klei naar zand
zou beginnen bekend, en op korte afstand voor dit punt werd de machine stilgelegd
en omgebouwd naar het vloeistofschild. Toen na drie maanden weer opgestart werd,
bleek het gekozen moment van ombouwen te vroeg gekozen te zijn. Pas 120 m. na
het ombouwen begon de overgang van klei naar zand. Gedurende deze 120m. traden
in verband met de klei ernstige verstoppingsproblemen op. Om het vloeistofschild
ook in de klei werkend te krijgen, waren nadere aanpassingen noodzakelijk, zoals het
installeren van beweegbare spuitarmen en meer afvoerleidingen. Dit zorgde in deze
fase voor extra vertragingen van het project.
Ookwanneer gekozen wordt om een converteerbare machine in te zetten moeten de
betreffende varianten in staat zijn om ook in de overgangszone ingezet te kunnen
worden, al is dat dan niet met een maximaal rendement.

3.2.5. Doorlatendheid
Wanneer de grond sterk doorlatend is, kan een probleem ontstaan met de
standzekerheid van een door suspensie gesteunde graaffront. In extreme gevallen
dringt de bentoniet door in de grond, zonder het beoogde bentonietmembraan of
'cake' op te bouwen en verhoogt slechts de poriëndruk rond het korrelskelet en
verlaagt daarmee de korreldrukken (figuur 18),[8] Daarmee is de standzekerheid van
het graaffront minder goed verzekerd en begint mogelijk de erosie van het front.

Stützung der Ortsbrust
durch Bentonit -Suspension
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Figuur 18: Ondersteuning van het graaffront [8]

Maar ook in lagen waar de doorlatendheid iets minder groot is, dringt de bentoniet
door in de grond en wordt op het grensvlak nauwelijks een membraan opgebouwd.
Hoewel de standzekerheid tijdens het werk voldoende is, treden problemen op
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wanneer de bentonietsuspensie in verband met werkzaamheden in de werkkamer
door luchtdruk vervangen moet worden. De lucht dringt door in de grond en het
gevaar op een blow-out ten gevolge van piping zal toe gaan nemen. Dan kan de
standzekerheid van het graaffront in gevaar komen, en belangrijker, het risico voor
het personeel in de werkkamer onacceptabel groot worden.
In Lyon trad dit probleem op bij de aanleg van de Metrotunnel onder de Rhêne en

Saone. Hoewel de grond stabiel gehouden kon worden met een zeer zware
bentonietsuspensie, was het tijdens een deel van het traject door de grote
doorlatendheid niet mogelijk het front onder luchtdruk stabiel te houden. Men loste
dit op door eerst alleen de top van het graaffront onder luchtdruk te zetten en dan
stapsgewijs snelhardend cement en folie op het vrijgekomen front aan te brengen. Op
deze wijze kon men de gehele kamer onder de benodigde luchtdruk zetten, omdat de
lucht niet meer kon ontsnappen. Verder werd de rivierbedding met behulp van
trilnaalden diepteverdicht, waarbij zettingen in de orde van 2 m. optraden. Deze
combinatie van maatregelen maakte het mogelijk de ontstane problemen te
overwinnen.
Een gesloten of af te sluiten graafwiel met rolbeitels lijkt dan een voor de hand

liggende oplossing. Dit maakt echter de toegang van personeel tot het graaffront
lastig, te meer als bedacht wordt dat in verband met de aanwezigheid van stenen een
goede toegankelijkheid van het graaffront vaak noodzakelijk is.
Een andere oplossing bestaat uit het plaatselijk verbeteren van de grond, zodat de

omvang van een instabiliteit aan het graaffront beperkt blijft en geen schade aan
machine of extra zettingen ontstaan. Dit kan door middel van diepteverdichting, zoals
in Lyon is toegepast, maar ook met grondverbeterende injecties of het bevriezen van
de grond. Wat injecteren betreft kan een onderscheid worden gemaakt tussen
injecties om het graaffront te verstevigen en injecties om de stabiliteit van de
bovengrond te verzekeren. Van dit laatste zijn de cement-bentoniet injecties in
Berlijn een voorbeeld, zie figuur 14. Hier bleek dat injecteren ook een nadelig gevolg
kan hebben. Door de grote vloeibaarheid en trage verharding van het gebruikte
cement-bentoniet mengsel waren vloeistofkolommen in de sterk grindhoudende
grond ontstaan, waarin de grotere stenen naar beneden waren gezakt. Het aantal
grotere stenen in het boorfront was hierdoor duidelijk toegenomen.
Het bevriezen van de grond gebeurt meestal door lansen in de grond te brengen en

hierdoor vloeibare stikstof te laten lopen. Het water in de grond zal dan bevriezen,
waardoor een vaste grondmassa ontstaat. Een eenvoudiger systeem gebruikt in plaats
van stikstof een gekoelde zoutoplossing, welke met een temperatuur van -25°C wordt
rondgepompt. De bevriezing van de grond vindt hierbij langzamer plaats dan bij
stikstof, maar de installatie is kleiner en goedkoper in gebruikJ80]Deze methode is
vooral geschikt als de grond niet snel bevroren behoeft te worden .

•
3.2.6. Plasticiteit

Bij vloeistofschilden heeft de plasticiteit van de grond een direct merkbare invloed
op de voortgang. In gronden met een hoog percentage cohesieve delen wordt de
grond in de werkkamer verkneed tot een op boetseerklei lijkend mengsel. Dit laat
zich zeer slecht afvoeren en zet zich af in de werkkamer en verstopt de
afvoerleidingen. Wanneer dergelijke verklevingen optreden is het noodzakelijk om
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met waterstralen de werkkamer te reinigen, hetgeen tijdrovend is. Dat de plasticiteit
een sterke invloed heeft op de voortgang van een project toont een grafiek van de
bouw van een metrotunnel in Lille in relatie met de plasticiteitsindex van de grond,
zie figuur 19.

I
1

----.-~-I\,
L,-'10
!

.- \ 1
J-'

Figuur 19: Samenhang tussen de voortgang van de bouw van een metrotunnel in Lille en de
plasticiteitsindex lp [2]
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Figuur 20: Verschillende graafwielen bij Baulos D79, Berlijn [10]

Problemen met verklevingen door klei komen bij zeer veel projecten voor. Ook in
Berlijn, Los D79, traden problemen op met dergelijk verklevingenJIO] Om dit te
ondervangen werd voor de tweede tunnel een schild ingezet met een ander model
graafwiel, zie figuur 20. Andere aanpassingen betroffen een groter spoeldebiet, een
stenenbreker en een groter draaimoment voor het graafwiel. Dit verminderde de
problemen met het verkleven in de machine maar nauwelijks.
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Toch lijkt het bij de combinatie van klei en een vloeistofschild aan te bevelen om
het geïnstalleerde spoeldebiet te vergroten. Wanneer kleilagen aangeboord worden, is
het dan mogelijk om het spoeldebiet te vergroten en daarmee het risico op
verklevingen in de machine te verkleinen. Verder moet de werkkamer zo min
mogelijk obstakels bevatten, om een goede doorstroming van de spoelvloeistof en
grond mogelijk te maken. Deze eisen liggen dicht tegen de eisen aan die aan de
werkkamer van een grondbalansschild gesteld worden. Ook hier mogen bijvoorbeeld
geen machines in de werkkamer geïnstalleerd worden, daar deze de doorstroom en de
verkneding van de grond hinderen. Een zinvolle aanpassing die aangeraden kan
worden, is de plaatsing van beweegbare spuitmonden, waarmee eventuele
kleiverklevingen kunnen worden losgespoten zonder de werkkamer te betreden.Pl

3.3. Onverwachte grondcondities

Storingen kunnen ook optreden als de grondcondities tijdens de bouw afwijken van
hetgeen voorspeld is. De TBM kan dan te maken krijgen met grondcondities die
buiten het inzetbereik van de machine vallen. Dit kan veroorzaakt worden doordat de
grond locaal zeer sterke afwijkingen vertoont. Ook kan de grond zich in zijn geheel
anders gedragen dan verwacht werd.

3.3.1. Locale verschillen
De samenstelling van grond kan in sommige situaties locaal zeer sterk variëren. Dit

kan het gevolg zijn van oude en daarna opgevulde waterlopen, oude steenstortingen
of restanten van voormalige oeververbindingen. Een apart voorbeeld is de Rhein-
Unterquerung in Kölnlël, waar het tracé van een tunnel met een buitendiameter van -
3.60 m. precies door een aantal bomtrechters bleek te lopen. Deze trechters waren het
resultaat van bombardementen op een spoorbrug in W.O. 11,en bevatten niet alleen
grote hoeveelheden steenbrokken, maar ook nog restanten van de verwoeste brug en
stukken van oude locomotieven. Hier was het aantal en de maat van de stenen groter
dan was voorspeld, en groter dan de maximale afmeting waar de afvoerleidingen op
afgestemd waren. In de beperkte ruimte moesten nieuwe pompen en leidingen met
een grote doorlaat geïnstalleerd worden. Ook met deze vernieuwde installatie moest
een derde van de aanwezige stenen met de hand uit de werkkamer verwijderd
worden.
Een grondonderzoek bestaande uit boringen had de aanwezigheid van deze

bomtrechters niet duidelijk aan het licht gebracht, omdat een dergelijk onderzoek
slechts puntsgewijs plaats vindt en bij voorkeur buiten het toekomstige tracé wordt
uitgevoerd. In het algemeen zal het gebruikelijke grondonderzoek de aanwezigheid
van bomtrechters niet systematisch en onvoldoende aangeven. Aanvullend historich
onderzoek kan dan wellicht zinvol zijn.

De grondcondities - Onverwachte grondcondities Pagina 41
I



1

Rheln-Unterquerunq Köln

Schnilt .. Überdeckung -Sm
TunnehAuBen'
durenrnesser 3.60m

~50m l
Drautslobt

HohenzoUern·Brücke

\
. 0 Q. ,:_,__

t• _! ~. __ ~---J

;.! V U v I
I ïOm i
! : ..1 '

0,1";, I·i 'ecer..-._•.•_. .••••_.-.Q
Anl:;hr'! I
schacht I I Zielschachl

I
I

I

j

I

Figuur 21: Rhein-Unterquerung Köln [8]

3.3.2. Onverwacht gedrag van de grond
Ook is het mogelijk dat de opbouw van de grond en de aanwezigheid van een
bepaalde grondsoort op zich voldoende bekend is, maar dat de grond tijdens het
boren anders reageert dan verwacht. Een voorbeeld hiervan is de Boomse klei onder
de Schelde bij Antwerpen. Uit verschillende onderzoeken was de aanwezigheid van
deze overgeconsolideerde klei bekend, evenals een groot deel van zijn
grondmechanische eigenschappenJ91]Nader onderzoek naar het gedrag bij ontgraven
was echter niet verricht. Tijdens het graven bleek de klei zich in combinatie met de
bentonietsuspensie veel plastischer te gedragen dan werd verwacht, waardoor de
werkkamer met daarin een stenenbreker, de boorkoppen en delen van de leidingen
verkleefden, een situatie die ook al in een eerdere paragraaf ter sprake is gebracht.
Om in de bestaande machine dit probleem te verkleinen, werd gebruik gemaakt van
draaibare injectiekoppen, welke extra bentonietsuspensie in de werkkamer spoten.
Desondanks moest de machine bijna voortdurend worden stilgelegd om klei te
verwijderen en de machine weer draaiend te krijgenJ60] Overigens had men
aanvankelijk de klei met behulp van een open schild droog willen ontgraven. Maar
de overgang van het watervoerend zand naar de klei en de vele scheuren in de
bovenlaag van de klei waren er de oorzaak van dat dit niet mogelijk was.
Om deze problemen bij de tweede parallelle tunnel te vermijden, werd aan de
universiteit van Leuven een onderzoek gestart met een schaalmodel van de TBM,
schaal I :5. De aanbevelingen uit dit onderzoek waren de volgende: een tweemaal zo
groot bentonietdebiet als voorheen, maar met dezelfde steundruk, en twee extra
draaibare spuitkoppen. Verder kon de stenenbreker uit de werkkamer verwijderd
worden, daar deze niet noodzakelijk was en grote verklevingen veroorzaakte. Door

Î
i
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het verdubbelen van het bentonietdebiet moest ook de ontgrondingsinstallatie een
dubbel zo grote capaciteit krijgen.
Deze problemen hadden voorkomen kunnen worden, als van tevoren beter was

gekeken naar het daadwerkelijk gedrag van de grond tijdens het ontgraven. Hier zijn
kosten aan verbonden en dat was een van de redenen om vooraf geen onderzoek uit
te voeren. Besloten werd om pas een onderzoek uit te voeren als er problemen
optraden. Mede dankzij het alsnog uitgevoerde onderzoek bleek de boorsnelheid van
de tweede tunnel bijna twee maal zo hoog te liggen als bij de eerste tunnel.
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4. DE TUNNELBOORMACHINE

4.1. Verschillende machinetypen

Het gemechaniseerd boren van tunnels heeft zijn oorsprong in gebieden met sterk
samenhangende grondsoorten en geen vrijstromend grondwater. In het verleden zijn
de meeste ervaringen dan ook opgedaan met open graafmachines, welke in niet
watervoerende gesteenten hun werk deden. Langzamerhand zijn de machines
aangepast om ook in niet standvaste gronden of in watervoerende lagen te kunnen
werken.
Daar elk betrokken bedrijf zijn eigen machine ontwikkelde is een groot aantal
nieuwe type machines ontstaan. De meeste zijn in te delen in twee hoofdgroepen: de
vloeistofschilden en de grondbalansschilden. Deze twee hoofdcategorieën worden
hierna behandeld. Daarnaast bestaan nog verschillende afwijkende of hybride typen.
Omdat het Thixschild sterk afwijkt van de endere typen zal deze in het kort apart
behandeld worden.

4.1.1. Vloeistofschilden
In de loop der jaren zijn door verschillende, vooral Japanse en Duitse bedrijven
eigen typen vloeistofschilden ontwikkeld. Het grootste deel van deze machines is
ontworpen om ingezet te worden in zandgronden met eventueel een aandeel grind en
stenen. In gronden met een hoog kleigehalte of k1eilenzen functioneert dit type
machine minder goed, daar klei zoals reeds eerder vermeld de neiging heeft zich in
de werkkamer te verkleven en daarmee de machine te verstoppen. Om de klei te
verhinderen zich af te zetten, is een groter spoeldebiet noodzakelijk dan bij
zandgronden geïnstalleerd moet worden. Maar ook met de nodige aanpassingen zal
een vloeistofschild in kleigronden een duidelijk lagere voortgang hebben dan in
zandgronden.

Schneidrad
ITauchwandiI Oruc~lultschleuse

\,

f' !

(/' \\ Druc~lYand
J Förderle,tung

'

I Einlaulrechen
Speiseleilung

AbbaurclUm

Figuur 22: Vloeistof schild [3]

Een andere stoorfactor is de aanwezigheid van grote stenen. De pompen en de
diameter van de afvoerleidingen beperken de afmetingen van de maximaal te
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verwerken steen tot ongeveer 20 cm. Om ook grotere stenen te kunnen verwerken
kan een stenenbreker in de werkkamer worden geïnstalleerd. Bij brosse steensoorten
kunnen rolbeitels, die op het graafwiel worden gemonteerd, de stenen eventueel
verkleinen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de stenen voldoende door de
omringende grond worden gesteund. Als een deel van de stenen niet voldoende
verkleind kan worden, is het mogelijk om aan het begin van de afvoerleidingen een
stenenvang in te bouwen, waarmee te grote stenen opgevangen kunnen worden.
Voldoen deze maatregelen niet, of hebben de stenen een te grote omvang, dan
zullen stenen handmatig verkleind moeten worden. Dit betekent dat de werkkamer
onder luchtdruk gezet moet worden om personeel hier te kunnen laten werken.
Dergelijke operaties brengen extra risico's met zich mee voor de stabiliteit van het
graaffront, voor het personeel en ten aanzien van de zettingsbeheersing. Een groot
aantal stenen zal de kans op storingen doen toenemen en daarmee zal de bouwtijd
worden verlengd.
Ten opzichte van de meeste andere typen schilden hebben vloeistofschilden het
voordeel dat de grondspanningen aan het graaffront beter te beheersen zijn, en
daarmee de zettingen beperkt kunnen blijven. Van de momenteel bestaande
schildtypen veroorzaakt het vloeistofschild dan ook de kleinste zettingen en is het
enige schild waarmee - onder gunstige omstandigheden - zettingsvrij gewerkt kan
worden. Bij alle andere schildtypen moet met meer zettingen rekening gehouden
wordenJ6]
Een duidelijk nadeel van het vloeistofschild zijn de uitgebreide maatregelen die
nodig zijn om het mengsel grond-bentonietspoeling te scheiden en toegevoegde
bentoniet terug te winnen. Indien in de grond veel kleine delen aanwezig zijn kunnen
deze moeilijk van de bentoniet gescheiden worden. De concentratie kleine delen in
de spoeling loopt dan op, waardoor de suspensie minder stabiel wordt, nauwelijks
nog nieuwe grond opgenomen wordt en de productie omlaag gaat. Dan is het nodig
om de bentonietspoeling te vervangen. Door behalve hydrocyclonen ook centrifuges
in te zetten is een betere scheiding bereikbaar. Centrifuges zijn echter duur en hebben
een lage opbrengst, waardoor de productiekosten oplopen. Deze extra kosten moeten
worden afgewogen tegen de extra kosten van het veelvuldig vervangen van de
bentoniet.
In vergelijking met het grondbalansschild heeft het vloeistofschild meestal een
hogere productie en vertoont het minder snel slijtage aan onderdelen zoals lagers,
motoren, en snijtanden. Het vloeistofschild voldoet goed in zand- en grindgronden,
maar kleihoudende gronden of lagen veroorzaken, zoals reeds eerder is gemeld, over
het algemeen grote problemen. De aanpassingsmogelijkheden van de machines zijn
vaak te gering om dergelijke problemen goed te ondervangen.
In verband met deze problemen zijn vanuit het vloeistofschild mengvormen met
andere typen ontwikkeld. Eén hiervan is het Mixschild, welk type het eerst door
Wayss & Freytag ontwikkeld is. Dit is de verzamelnaam voor een serie schilden, die
behalve als een vloeistofschild, ook zijn voorbereid om tot een ander type schild
omgebouwd te worden. In een periode van een tot twee maanden is een dergelijke
machine bijvoorbeeld om te bouwen van vloeistofschild naar een grondbalansschild,
ee~ luchtdrukschild of een open schildJ92]

J
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Een ander aangepast type vloeistofschild wordt bijvoorbeeld geproduceerd door de
machinebouwfirma Lovat uit Canada. Dit type schild kenmerkt zich door een front
met platen die in de armen van het graafwiel zijn weggewerkt, zie hiervoor figuur 23.
Deze platen kunnen met behulp van hydraulische vijzels het hele graaffront afsluiten
zonder dat personeel de werkkamer hoeft te betreden. Daarna kan de werkkamer
onder luchtdruk gezet worden zonder grote risico's voor het personeel. Vanuit de
werkkamer kunnen dan de beitels op het graafwiel worden vervangen of andere
werkzaamheden worden uitgevoerd. Op deze wijze kan het schild binnen een periode
van 10 uur zelfs worden omgeschakeld van machine voor zeer slappe gronden tot een
machine die geschikt is voor rotsgrondJ86]Het grote tijdsverschil met een Mixschild
ontstaat doordat bij een Lovatschild alleen het type en aantal beitels op de
graafarmen wordt veranderd maar de machine verder een vloeistofschild blijft. Bij
het Mixschild wordt de machine van een vloeistofschild tot een ander type
omgebouwd.

Roek configuration

Cuner head rolalion : 0·7 rev/min.

Figuur 23: Vooraanzicht Lovat schild [86]

4.1.2. Grondbalansschilden
Net zoals het vloeistofschild in de eerste plaats geschikt is voor voornamelijk zand-

en grindhoudende gronden, is het grondbalansschild in de eerste plaats geschikt voor
kleihoudende gronden. Dit type is in eerste instantie ontwikkeld voor de Japanse
kustgebieden, waar zeer dikke en homogene lagen slappe klei voorkomen. In deze
grond komen over het algemeen weinig stenen voor. Het grondbalansschild heeft
voor zijn werking verkneedbare grond nodig, welke in de werkkamer tot een
homogene massa verkneed wordt en daarna met behulp van een schroefvijzel
afgevoerd. In een homogene kleibodem voldoet het grondbalansschild uitstekend. Bij
aanwezigheid van zand kan, om de grond plastischer te maken, extra klei, bentoniet,
of een soort schuim aan de grond worden toegevoegd. Dit heeft echter grenzen en de
machine is dan ook minder geschikt voor zandgronden.

Evenzo is de machine niet geschikt voor gronden waarin zich een groot aantal
stenen of andere hindernissen bevinden. In de werkkamer kan, om de verkneding van
de grond niet te hinderen, geen stenenbreker worden ingebouwd. Hierdoor wordt de
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maximaal te verwerken steen bepaald door de afmetingen van de schroefvijzel, welke
bij grote schilden stenen tot 40 cm kan verwerken. Bij grotere stenen moet de
werkkamer geheel of gedeeltelijk onder luchtdruk gezet worden en toegankelijk
worden gemaakt, teneinde de steen handmatig te verpulveren. Een dergelijke operatie
vergt veel tijd en brengt vaak grote risico's met zich mee in verband met de stabiliteit
van het graaffront, of is zelfs onmogelijkJ7][46] Een te groot percentage stenen
bemoeilijkt het werken met een grondbalansschild ook nog omdat de stabiliteit van
de grondprop in de vijzel vermindert.

Erddruck - Schild
MiscIIIlilSlII, O;Wtsc:hleuse

.. " .,-Gurtfötderw

I
~

Figuur 24: Grondbalansschild [5]

Een ander probleem vormt de plotselinge toestroom van grote hoeveelheden water.
Hierdoor kan de samenhang van de grond in de vijzel verminderen, waardoor de zich
daarin bevindende prop niet goed meer kan functioneren en waardoor het graaffront
instabiel kan worden. Dit kan leiden tot ernstige zettingen en sterk bemoeilijkte
voortgang van het schildJl5] Door middel van doorsluissystemen is hieraan eventueel
tegemoet te komen.

Een groot voordeel van het grondbalansschild is dat geen uitgebreide grond-
scheidingsinstallatie noodzakelijk is. In gevallen waar veel zand aanwezig is, wordt
vaak gewone klei aan de werkkamer toegevoegd. Het storten van deze menggrond
zal in het algemeen geen problemen geven. Om het inzetbereik te vergroten wordt
echter naar nieuwe toevoegingen aan de grond gezocht, waaronder het toepassen van
schuim, waarmee het verkneden van zand en grindgronden wordt verbeterdJ51] De
kosten van deze methode zijn hoog en het is nog niet geheel duidelijk of de
afgegraven grond, die schuim bevat, zonder verdere behandeling gestort mag
worden.

Daarnaast zijn er factoren die de productiekosten verhogen. De slijtage van
onderdelen, zoals beitels, maar ook lagers, pakkingen en aandrijfwerken is groter dan
bij vloeistofschildenJl5] Daardoor zijn grondbalansschilden ten aanzien van slijtage
gevoeliger voor storingen. Ook is een zeer groot vermogen nodig om de machine te
laten functioneren, wat de machine duurder in aanschaf en gebruik maakt.

In het algemeen is het grondbalansschild een dure machine in aanschaf en
onderhoud, met een beperkt inzetbereik. Binnen dit inzetbereik, voornamelijk in
kleihoudende gronden, functioneert het schild echter beter dan een vloeistofschild en
wegen de hogere kosten op tegen de verbeterde graafeigenschappen van het schild en
het niet noodzakelijk zijn van een grondscheidingsinstallatie. Een probleem blijven
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echter de zettingen, die bij een grondbalansschild groter zijn dan bij vloeistofschilden
en vooralsnog niet terug te brengen zijn.

4.1.3. Thixschild
Het Thixschild, een ontwerp van Philipp Holzmann (zie figuur 25), is gebaseerd op
de in de baggerwereld gebruikte snijcutter in een met vloeistof gevulde kamer. Dit
concept heeft zich vooral bewezen in zandgrondenJ66] Bij grote hoeveelheden
plastische klei functioneert de machine minder goed, daar de doorstroming van de
werkkamer laag is en klei zich af kan zetten. Dan zijn uitgebreide reinigingsacties
noodzakelijk en moet zonodig personeel de werkkamer betreden.
De grote voorkamer kan een voordeel zijn indien zich een groot aantal stenen in de
grond bevindt en deze niet door de vloeistofleidingen afgevoerd kunnen worden. De
ruimte in de voorkamer maakt dan berging van deze stenen mogelijk, totdat een groot
aantal stenen tegelijk handmatig uit de voorkamer verwijderd kan worden.
Een nadeel van het Thixschild is dat de stabiliteit van het graaffront zelfs met
behulp van extra steunplaten minder goed te verzekeren is; de zettingen aan het
oppervlak zullen altijd groter zijn dan bij een vloeistofschild. Bij ernstige
onregelmatigheden of plotselinge toestroom van water kan het front zelfs relatief
gemakkelijk instorten en ernstige zettingen veroorzaken. Dit type schild wordt dan
ook bij voorkeur daar ingezet waar zettingen van minder belang zijn of sprake is van
grotere aanlegdiepten.

5 m'~ll.l I-LI11TT1~
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Figuur 25: Thixschild [SS]

Uit het Thixschild is als variant het Unischild ontwikkeld, waarbij de gehele
cutterarm uit de werkkamer teruggetrokken kan worden, en onderhoud aan de cutter
plaats kan vinden. De arm is zodanig ontworpen dat deze met een groot aantal
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verschillende werktuigen uitgerust kan worden. Het is zelfs mogelijk om langs deze
weg springladingen in de grond aan te brengen, waarbij het personeel de werkkamer
niet behoeft te betreden.

4.2. Machineselectiecriteria

Zeker bij wisselende en niet goed voorspelbare grondcondities is de keuze van de
boormethode en het type machine een zeer belangrijke factor voor het succes van een
projectJ86] Het is daarom van groot belang om uitgebreid aandacht te besteden aan de
keuze van het type machine, maar ook aan de precieze uitrusting en de capaciteit van
de machine. Deze keuze is echter geen eenduidige zaak. Deze hangt mede af van de
aanwezige grondsoorten, maar ook uitvoeringsaspecten en wensen van de
opdrachtgever spelen hierbij een rol. Verder is het in veel gevallen mogelijk om meer
dan één type machine in te zettenJ20]

Figuur 26: Gesloten graafwiel voor zand en zandsteen in Mülheim [25]

In de eerste plaats is het van belang een machine te kiezen met een ruim inzetbereik,
dat aan de locale omstandigheden voldoet, maar ook voldoende mogelijkheden biedt
om tegenvallende condities op te vangen. Nauwkeurige informatie over de
bodemgesteldheid is daarbij een eerste vereiste. Ook moet het mogelijk zijn om bij
sterk tegenvallende condities of ernstige storingen op relatief eenvoudige wijze
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aanpassingen aan te brengen.I" Daartoe moeten voldoende modificatieonderdelen op
de bouwplaats voor handen zijn, die op eenvoudige wijze ingebouwd kunnen
worden.
Behalve het type machine, moet ook de verdere uitrusting zorgvuldig uitgezocht
worden. Van groot belang is hierbij een juiste keuze van het graafwiel en de
detaillering hiervan. In rots- en steenachtige gronden is de slijtage aan het graafwiel
en de uitrusting hoog, waardoor voor een zo gesloten mogelijk schild gekozen zal
worden, zoals afgebeeld in figuur 26.l25] Een dergelijk graafwiel wordt in Japan ook
voor slappe gronden gekozen, daar dit de stabiliteit van de grond beter waarborgt. De
doorstroom in de werkkamer is echter slecht vergeleken met schilden met een open
graafwiel, dat bestaat uit enkele armen. Daarom wordt in Europa meestal voor een
open graafwiel gekozen, hetgeen een hogere productie oplevert.
Zo kan ook een licht vooroverhellen van het graafwiel en de juiste keuze van de
plaats en soort van beitels een grotere productie opleveren. De inbouw van een
stenenbreker kan storingen ten gevolge van te grote stenen ondervangen en daarmee
kan de productiesnelheid worden verbeterd. Mogelijkheden om buiten de
schilddoorsnede te graven door overgraafbeitels of een kanteling van de as van het
graafwiel maken het nemen van bochten eenvoudiger en vermideren de problemen
ten gevolge van stenen voor de schildrandJ48] Nadeel van de meeste toevoegingen is
dat de gevoeligheid voor storingen gaat toenemen.
Opvallend is dat voor de keuze van het graafwiel en zijn uitrusting nauwelijks
ontwerpregels bestaan en door de opdrachtgever nauwelijks eisen gesteld worden.
Juist .het g~~el .heeft de ~eeste. in:~oed op de graafeigenscha~pen van de . ., e"
machine. BIJ verschillende projecten IS bIJ het omzetten van de machine voor een \;"\\. } ~ ''',
volgend deel van het traject in verband met de opgedane ervaringen het gehele/ ".l'''-) Jr,+
graafwiel vervangen. Vaak is sprake van een sterk afwijkende en anders uitgeruste
constructie. Tezamen met andere maatregelen was het in Antwerpen langs deze weg
mogelijk de productiesnelheid bijna te verdubbelen. En ook het graafwiel voor de
tweede parallelle tunnel in Mülheim (zie figuur 26) week duidelijk af van het
oorspronkelijke graafwiel en de prestaties van de machine werden hiermee duidelijk
verbeterdJ64]
Ook moet aandacht besteed worden aan aandrijfmoment van het graafwiel. De

grootte hiervan wordt mede bepaald door de grondsoort waarin gewerkt wordt, maar
ook door de uitrusting van de graafarmen zelf en de wijze van ondersteunen van het
graaffront. Bij een vergelijking tussen Japanse en Duitse machines valt het op dat
Japanse vloeistofschilden een groter geïnstalleerd aandrijfmoment bezitten.
Grondbalansschilden hebben een nog hoger aandrijfmoment, zie figuur 27 J46] Een
nadeel van grotere aandrijfmomenten is dat de kosten van de machine hoger
uitvallen. Ook zal de slijtage aan onderdelen zoals snijtanden en lagers toenemen.
Een voordeel is dat de mogelijkheden om obstakels te overwinnen vergroot worden.
Overigens is de trend in Duitsland inmiddels ook naar hogere draaimomenten
omgeslagen.Pl
Een laatste factor, die vooral de storingsgevoeligheid beïnvloedt, is de leeftijd van
een machine. Een nieuwe machine zal in zijn eerste fase vaak een aantal
kinderziekten vertonen, welke verholpen moeten worden door aangepast gebruik of
gedeeltelijke ombouw. Daarna zal de machine bij deugdelijk onderhoud gedurende
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een bepaalde tijd optimaal functioneren, waarna door slijtage het risico op storingen
weer gaat toenemen. Dit laatste is vooral door de recente trend van hergebruik van
machines en onderdelen meer naar voren gekomen.Pfl Wanneer een machine voor
een tweede of derde project ingezet wordt, ook al is deze uitgebreid gerenoveerd,
moet met een grotere uitval rekening gehouden worden dan bij een nieuw gebouwde
machine het geval zou zijngeweest.
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Figuur 27: Verband tussen het maximale aandrijfinoment MT en de schilddoorsnede Ds [47]

4.3. Technologische vernieuwing en complexiteit

Een groot aantal technologische vernieuwingen zijn in de afgelopen jaren in TBM's
ingebouwd, met als doel de prestaties van de machines te verbeteren en daarmee de
totale projectkosten te verlagen. Maar het inzetten van een technisch
hoogontwikkelde machine geeft nog geen zekerheid voor een succesvolle
uitvoeringJIO] In de volgende paragrafen wordt ingegaan op enkele aspecten van
dergelijke vernieuwingen.

4.3 .1. Storingsgevoeligheid
Het inzetten van machines met technologische innovaties, zoals moderne
hydraulische componenten of electronische stuursystemen, die vaak voor het eerst
onder dergelijke omstandigheden worden toegepast, brengt in tegenstelling tot de
bedoeling toch een ernstig storingsrisico met zich meeJl5] Enerzijds moeten deze
systemen voor een betere risicobeheersing en een snellere voortgang zorgen,
anderzijds introduceren zij nieuwe storingselementen in het proces.
Een vergelijking van een negental projecten van Wayss und Freitag toont aan dat de
grootste snelheid in één week geboekt werd in Lyon met het schild dat voorzien was
van de modernste en technologisch gezien hoogststaande uitrusting, waaronder een
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extru-beton systeem voor de fabricage van de tunnelmantel.H Maar hetzelfde project
werd herhaaldelijk door ernstige storingen getroffen. Een deel van deze storingen
betrof het extru-beton systeemJS7]Dergelijke storingen legden de gehele voortgang
stil, daar het niet mogelijk was verder te graven zolang de tunnelmantel niet gereed
was. De stilstand was in Lyon zelfs zo ernstig dat de gemiddelde bouwsnelheid nog
maar een kwart bedroeg ten opzichte van tunnelprojecten zonder extru-beton,

Een dergelijke seriële koppeling van processen komt bij TBM's vaker voor en is er
de oorzaak van dat relatief kleine storingen tot zeer grote kosten kunnen leiden. Een
storing in een deelproces legt dan namelijk het gehele proces stil. En ook al is de
kans dat een bepaald deelproces faalt klein, bij seriëel gekoppelde processen is de
kans dat het gehele proces werkt het product van de kansen dat elk onderdeel
afzonderlijk werktJ26] Om een machine betrouwbaarder te maken moeten alle
deelprocessen dus zo veel mogelijk ontkoppeld wordenJ14]

Maar niet alleen een ontkoppeling van processen is wenselijk, maar uiteraard moet
ook gezorgd worden dat de verschillende processen op zich betrouwbaar zijn. Juist
de fijnmechanische en electronische systemen zijn, onder de condities waarin
gewerkt wordt gevoelig voor storingen. Wanneer dergelijke technieken toegepast
worden moet ook gespecialiseerd personeel aanwezig zijn om deze systemen te
controleren en te onderhoudenJlS]

Aan de andere kant is het ook mogelijk dat een te grote mate van ontkoppeling
wordt doorgevoerd. Een voorbeeld hiervan is een machine waarin een lasergestuurd
plaatsbepalingssysteem aanwezig is en de sturing door middel van een computer
plaats vindtJ87]Wanneer deze systemen ongekoppeld zijn, moet de informatie die het
plaatsbepalingssysteem genereert van een beeldscherm uitgelezen worden en
vervolgens handmatig ingevoerd worden in het besturingssysteem. Een dergelijke-
handmatige overbrenging van informatie kan een foutenbron op zichzelf zijn, welke
vermeden kan worden door de twee systemen te koppelen.

4.3.2. Computerbesturing
Het grootste deel van de besturing van een TBM geschiedt op dit moment vooraan

in de machine, door het drukken op knoppen, en waar het bijvoorbeeld de
vloeistofstromen in en uit de werkkamer betreft door het open of dicht draaien van
afsluiters. Dit open- of dichtdraaien is bij veel machines reeds geautomatiseerd, maar
dergelijke systemen hebben een reactietijd van 1 tot 2 seconden. Het bedienend
personeel zelf heeft een reactietijd van minstens 1seconde, zodat de totale reactietijd
de handeling op minimaal 3 seconden komtJ8] Het vervangen van handmatige
besturingssystemen door computers kan een betrouwbaarder en sneller werkende
machine tot gevolg hebbenJ36] Het schakelt ondermeer de vertraging door de
menselijke reactietijd uit en maakt een gelijkmatiger beweging van de machine
mogelijk. Een operator, die te allen tijde in moet kunnen grijpen, blijft echter
noodzakelijk.

Een voorbeeld van de winst die behaald kan worden door computerisatie is te
vinden bij de bouw van de Villejust TGV tunnels in Frankrijk. Na aanleg van de
eerste tunnel zijn enkele veranderingen aan de TBM uitgevoerd, is het vermogen van
de boorkop vergroot en is een automatisch besturingssysteem geïnstalleerd. Dit
systeem had ondermeer een geïntegreerde controle over de draaisnelheid van het
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graafwiel en de snelheid van de voorwaartse beweging van het schild.P''l Het
resultaat van deze veranderingen was een verhoging met een factor 2 van de
gemiddelde dagelijkse productie. Daar staat tegenover dat een deel van de lagere
opbrengsten bij de eerste tunnel terug te voeren is op de leerfase en op enkele
storingen, maar ook de maximale opbrengst over drie opeenvolgende maanden is
voor de tweede tunnel 33% hoger dan bij de eerste. Een groot deel van deze winst is
toe te schrijven aan de automatisering van de besturing.
Een dergelijke computerbesturing had hier niet alleen invloed op de snelheid, maar

ook op de nauwkeurigheid. Handbesturing zorgt, ook bij ervaren personeel, voor
grilliger patronen, vooral ten aanzien van de draaimomenten en de voortgang van het
graafwiel. Computerbesturing kan dezen geleidelijker doen verlopen. Het verschil
blijkt duidelijk uit figuur 28.
Een van de redenen hiervan is de eentonigheid van het werk. Hierdoor neemt na

verloop van tijd de aandacht van de operator af en neemt de reactietijd en het aantal
menselijke fouten toe. Door het besturingssysteem de routinehandelingen te laten
verrichten en de operator te waarschuwen als bepaalde grenswaarden worden
overschreden, wordt de operator ontlast. Bovendien zal deze bij echte storingen
alerter reageren. Een dergelijk besturingssyteem en de daarbij behorende
storingsaanpak wordt bijvoorbeeld ook in energiecentrales toegepast.

Tunnel Villejust (Hydro-Schild)
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Figuur 28: Verschil tussen handmatige en geautomatiseerde besturing [5]

Een ander voordeel van computerbesturing is dat het meer vrijheidsgraden toelaat in
de machine. In de meeste machines worden bijvoorbeeld de vijzels welke de machine
voortbewegen gekoppeld in groepen van 2 tot 4 vijzels. Hierdoor neemt het aantal
afzonderlijk te bedienen eenheden af, waardoor de machine handmatig eenvoudiger
te besturen is. Door de besturing (deels) over te dragen aan een computer, kunnen
alle vijzels apart bediend worden. Hierdoor kan onder meer het kapot drukken van de
tunnelmantel door te grote vijzelkrachten duidelijk worden verminderd.

De tunnelboormachine - Technologische vernieuwing en complexiteit Pagina 54

L



4.3.3. Computerbeheer
Behalve voor het besturen van machineonderdelen, kan een co.'

ingezet om een deel van het beheer van de machine over
wordt dan gebruikt voor het uitlezen van sensoren en on.
geval dat de gemeten waarde hier aanleiding voor geeft.
dergelijk systeem maakt het mogelijk een uitgebreid net V:1
op te nemenJ32] Zo kunnen sensoren geïnstalleerd worden:
of afbreken van tanden en rolbeitels registreren, of sensoren ,
maar ook een groter aantal gronddruksensoren of 0\

mogelijk.
Het volgen van een dergelijk groot aantal sensoren zou z.

mogelijk zijn. Het continu controleren van deze sensoren .
zelfs onmogelijk zijn en ten koste gaan van de productie. L
computers zijn meerdere systemen te beheersen door dezel.
en is een tijdige waarschuwing bij storingen gegarar "
waarschuwing kan een deel van de storingen op tijd word
de schade beperkt blijft.

4.3.4. Robotisatie
Behalve de besturing door computers is de inzet van re'
precisie tijdens de uitvoering te vergroten en tevens op
proces dat zich hier speciaal voor leent is de plaatsing v
grotere tunneldiameters worden de te plaatsen segmenten 1

en zwaarder. Het plaatsen van de segmenten met een har
handmatig aanbrengen van de bouten wordt daarmee col,
neemt de precisie waarmee een segment geplaatst kan worde.
tijd om een segment te plaatsen toe. In Yokohama is om dit
een robot ingezet, die tot taak had de segmenten aan te vc
stellen en aaneen te bouten. Ook de controle over het wegr.:
redistribueren van de vijzelkrachten, werd aan de robot OVf _

De eerste ervaringen met deze robots (figuur 29) zijn da: -,:
hun taak. De inbouwtijden zijn vooralsnog bijna gelij
aanbrengen, de kosten daarentegen zijn lager, voornam ",'
veiligheid van de werknemers is verbeterd. In algemene
ring segmenten tijdens het inbouwen namelijk ook - in
verschillende werken nog meerdere levens geëist. Een V(

precisie van plaatsen groter is, waardoor minder problemen
van de segmenten en de waterdichtheid beter verzekerd won:"
dat, door een verdergaande ontwikkeling, de efficiëntie va
verbeterd kan worden; vooral wanneer hierdoor de snelhe
kan worden en daarmee de stilstand van de machine ten g
van de mantel wordt verkleind.

.<
_ .~l

, •.,.'.' '·,f.

.~,
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Segment supply device

Segment automatic
assembly robot

1. To segment supply device
2. Insertlon to robot
3. Clamplng of segment
4. Siewin; end retraction to a speclned position
5. Sliding
6. Tuming In Z 8XlS directlon
7. Swinging for fine adjustment
8. Corredion In X axIs dIrection
9. CorrectIon In Y axIs c:Ilrectlon

10. Retraction for correction

8

10

Figuur 29: Robot voor het plaatsen van ringsegmenten [56]

4.4. Machine-uitrusting

In sommige gevallen wordt bij het ontwerp van de TBM een aantal onderdelen
toegevoegd, niet zozeer omdat men verwacht dat ze absoluut noodzakelijk zijn, maar
meer voor extra zekerheid. Dit blijkt een gewoonte te zijn die tot meer last dan
gemak kan leiden. Een voorbeeld hiervan is de eerder genoemde stenenbreker die in
de machine voor de Scheldetunnel te Antwerpen was ingebouwd en in de werkkamer
voor ernstige verklevinge zorgde.
Maar niet alleen in de werkkamer kunnen extra onderdelen voor problemen zorgen,

maar ook de ruimte binnen de tunnel kan voor beperkingen zorgen, en het is het niet
verstandig deze geheel vol te bouwen. De toegang tot verschillende onderdelen,
waaronder het schild zelf, wordt anders te veel bemoeilijkt. Niet alleen bij
omvangrijke storingen is het nodig om onderdelen goed te kunnen bereiken. Ook bij
kleine storingen, welke eenvoudig gerepareerd kunnen worden, is het noodzakelijk
bij de apparatuur te kunnen komen. Is dit niet mogelijk, dan moet ook bij het
uitvoeren van simpele reparaties de gehele machine worden stilgelegd om de
betreffende apparatuur vrij te kunnen maken.
Maar er zijn ook tegenvoorbeelden. Een duidelijk voorbeeld van een onderdeel dat

niet altijd ingebouwd wordt, doch van groot nut kan zijn, is een zogenaamde
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stenenvang aan het begin van de vloeistofafvoerleiding. In grondbalansschilden is dit
een gebruikelijk onderdeel, omdat hierbij grotere stenen wel meegenomen worden
met de grondmassa, en de vijzel passeren, maar niet door de grondafvoerleidingen
afgevoerd kunnen worden. Maar ook bij vloeistofschilden, waar de inbouw niet erg
gebruikelijk is, kan een stenenvang op deze plaats goede resultaten opleveren, en
ervoor zorgen dat het werk minder vaak stil gelegd behoeft te worden om stenen uit
de werkkamer te verwijderen.
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Figuur 30: Dubbele afvoerleiding in tunnelboormachine [32]

Een andere reden waarom meer onderdelen dan gebruikelijk worden aangebracht, is
dat men de machine zoveel mogelijk met behulp van uitwisselbare onderdelen
opbouwt, omdat deze naderhand opnieuw in te zetten zijn, of omdat men een dubbele
uitvoering kiest om de invloed van storingen te verminderen. Vaak gaat dit
gecombineerd met een overdimensionering van deze onderdelen. Een voorbeeld
hiervan is de boormachine voor een afwateringstunnel in Osaka, waar de
afvoerleiding voor de boorvloeistof als dubbele leiding werd uitgevoerd, zie figuur
30.l32] De resultaten van dit leidingensysteem vielen tegen, omdat in practijk de
tweede leiding niet evenredig gebruikt werd en het resultaat een kleiner dan verwacht
afvoerdebiet was.
In het algemeen geeft een lichte overdimensionering van aan- en afvoerleidingen en
vermogens van de machineonderdelen een buffer bij problemen, waardoor storingen
voor een deel opgevangen of voorkomen kunnen worden. Het zonder duidelijke
reden bijplaatsen van extra onderdelen daarentegen kan op zichzelf tot storingen
leiden. Het blijft dus zaak een goed op de situatie toegesneden machine in te zetten.
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5. CONSTRUCTIEFASE

5.1. Aanvang van de bouw

Het begin van de uitvoering van een project wordt gekenmerkt door zijn eigen
specifieke problemen. Een deel van deze problemen hangt samen met de korte
periode waarin de machine opgestart wordt en de eerste meters van de tunnel graaft,
terwijl deze nog geen mogelijkheid heeft om zich tegen de tunnelmantel afte zetten,
daar deze nog niet aanwezig is. Dit wordt wel de opstartfase genoemd. Een ander
deel van de problemen hangt samen met aanloopstoringen aan de machine, met
afwijkingen van het verwachte gedrag van de machine en de grond, alsmede de
onervarenheid van het personeel. Dit laatste wordt wel de leerfase genoemd en is in
het algemeen een onderdeel van de opstartfase en duurt vaak nog enige tijd daarna
voort.
In deze leerfase komt de onervarenheid van het personeel naar voren, dat zich nog

vertrouwd moet maken met de machine en de omstandigheden van het project. Maar
ook aanloopproblemen met de machine behoren hiertoe. Een voorbeeld hiervan zijn
de machines voor de Sterebeelt-tunnels.Na enkele meters gegraven te hebben bleek
het hydraulisch systeem tijdens de opbouw van de machines vervuild te zijn.l23] Dit
zorgde voor storingen aan de machines en maakte reinigen van het hydraulische
systeem noodzakelijk. Ook komen in deze periode onvolkomenheden van het
machine-ontwerp aan het licht, waarna aanpassingen soms noodzakelijk zijn. Als
voorbeeld worden de servicetunnel-machines voor de Kanaaltunnel genoemd, die in
het begin ondergronds uitgebreid zijn gemodificeerd, zie figuur 31.l15]

Figuur 31: Ondergronds ombouwen Kanaaltunnel-machine [IS]

Pas nadat dergelijke kinderziekten uit de machine zijn gehaald en het personeel
voldoende opgeleid is en ervaring heeft opgedaan zal de TBM goed functioneren en
kan voortgang geboekt worden. In figuur 32 is de voortgang van de Kanaaltunnels
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aangegeven. Hieruit blijkt dat de leerfase in dit geval wel een jaar in beslag kan
nemen. Duidelijk herkenbaar zijn de lagere opbrengsten voor bijna alle tunnels
gedurende het eerste jaar, gevolgd door hogere opbrengsten daarna. Een uitzondering
hierop is machine (Ij). Bij deze machine waren, aan de hand van reeds opgedane
ervaringen, veel modificaties aangebracht en werd ervaren personeel ingezetJIS]

Stand 1.7.1991

'87 1988

Figuur 32: Voortgang van de kanaaltunnels [IS]

Overigens betekent het optreden van storingen en de noodzaak van aanpassingen
niet dat een verkeerde keuze ten aanzien van de machine en de uitrusting is gemaakt.
De meeste problemen zijn met beperkte aanpassingen te verhelpen en betreffen vaak
het verder optimaliseren van de uitrusting. Indien werkelijk fouten zijn gemaakt bij
het ontwerp van de machine, zullen deze nauwelijks te verhelpen zijn en een
blijvende bron van storingen vormen. Wanneer dezelfde machine voor meerdere
trajecten ingezet wordt, zal bij de omschakeling naar een volgend traject, het
storingen veroorzakende deel vaak vervangen of gemodificeerd worden, en zal vaak
een beduidend betere voortgang worden bereikt.

Ook de mate van ervaring van het personeel blijkt van grote invloed. De leerfase is
namelijk beduidend korter voor projecten waar ervaren personeel wordt ingezetJlS]
Een probleem is daarbij dat de hoeveelheid personeel, dat ervaring heeft met
dergelijke projecten, gering is en dat vaak nieuw personeel tijdens de bouw nog
opgeleid moet worden. Een gerichte aanpak van deze scholing is dan ook van belang.

Tijdens de opstartfase worden de problemen veroorzaakt door de onervarendheid
met de machine nog versterkt door het opstarten en de daarmee samenhangende
moeilijkheden. In het algemeen is deze fase de meest storingsgevoelige van een
project. Het is dan ook zinvol het eerste deel van het traject aan te vangen op een
plaats waar weinig risico voor de omgeving bestaat en de omstandigheden, relatief
gezien, niet de moeilijkste zijn.

. ;
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5.2. Zettingen

Zettingen tijdens het boorproces zijn bijna onvermijdelijk. Vlak voor het schild uit
zal de grond vaak eerst enige rijzing vertonen, en boven het boorfront en daarachter
zal de grond gaan zakken.ësl De mate van zetten is afhankelijk van de soort grond,
het type machine en de snelheid van het schild, maar wordt voornamelijk bepaald
door de hoeveelheid grond die extra wordt ingenomen.
Met een vloeistof schild is het mogelijk om te werken zonder zettingen aan het
oppervlak. Hoewel direct voor en boven de machine in de grond nog verplaatsingen
voorkomen, zijn deze klein en dempen uit voor zij het oppervlak bereiken. De
graafsnelheid van de machine moet dan wel laag zijn. Daar dit tegenstrijdig is met
een snelle bouw van de tunnel, zal in de meeste gevallen voor een hogere
graafsnelheid gekozen worden. Het wordt dan moeilijker om zettingen aan het
oppervlak geheel te voorkomen, maar deze kunnen bij een voortgang van lOm. per
dag wel beperkt blijven tot enkele millimeters, zoals bijvoorbeeld in Antwerpen het
geval was (figuur 33). Door toevalligheden kunnen extra zettingen ontstaan. Een
goed drukbeheer van de werkkamer, maar vooral het zorgvuldig grouten rond de
tunnelmantel is hier van belangJ7S] Een optimum voor de steunclruk is moeilijk aan te
geven, daar een ·hogere steundruk weliswaar de zettingen aan het oppervlak
vermindert, maar ook de productiesnelheid zal verlagen. Ter indicatie van de te
verwachten zettingen wordt er momenteel bij vloeistofschilden meestal van
uitgegaan, dat een zettingstrog ontstaat met een volume gelijk aan 1% van het
ontgraven volume. De bijbehorende maximale zetting zal dan enkele centimeters
bedragen. Bij grondbalansschilden zal, gezien de aard van het ontgravingsproces,
rekening gehouden moeten worden met iets grotere zettingenJ46]
Ook kunnen grote zettingen aan het oppervlak ontstaan door het instorten van het
graaffront. In zandgronden bestaat dit risico in extra mate wanneer de werkkamer
onder luchtdruk gezet wordt. Er kunnen dan verschillende effecten optreden, welke
veelal worden samengevat onder de term 'blow-out'. Door de luchtdruk kan aan de
globale stabiliteit niet meer voldaan zijn en kan de bovengrond als geheel opbarsten.
Dit kan zeer grote zettingen of machinestilstanden tot gevolg hebben. [94]Maar ook
kan lucht uit de werkkamer ontsnappen doordat stroomkanalen ontstaan tussen de
werkkamer en het maaiveld, zogeheten luchtpiping. En verder kan door de drogende
werking van de lucht de stabiliteit van de grond aan het graaffront afnemen,
waardoor het front na enige tijd instabiel wordt. Het optreden van luchtpiping en
uitdrooginstabiliteit kan voorkomen worden door een: goede afpleistering van het
graaffront te creëren, eventueel kan dit bevorderd worden door toevoegingen aan de
bentonietsuspensie. Ook is het mogelijk deze pleisterlaag te handhaven door
regelmatig de werkkamer opnieuw met bentoniet te vullen, zodat vérgaande
uitdroging van het front wordt voorkomen.
Zeker binnen bebouwd gebied zijn grote en ongelijkmatige zettingen meestal niet
toelaatbaar. De graafsnelheid zou dan lager gekozen kunnen worden dan buiten
bebouwd gebied, om de resulterende zettingen klein te houden. Bedacht moet worden
dat een aannemer niet zonder meer tot een lagere graafsnelheid over zal gaan en dat
er beter van uit is te gaan dat enige zetting bijna nooit te vermijden is. Zeker in zeer
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slappe gronden, zoals klei met een hoog watergehalte, zijn zettingen in de orde van
grootte van vijf centimeter niet te vermijden.Pvl
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Figuur 33: Oppervlaktezettingen Scheldetunnel [33]
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Naast de instantane zettingen tijdens het boorproces moet, vooral bij kleilagen,
rekening gehouden worden met zettingen op de langere termijn ten gevolge van
consolidatie. Dit treedt bijvoorbeeld op bij waterontrekking door niet geheel
waterdichte tunnelbekledingen, en kan van een grotere orde zijn dan de aanvankelijke
zakkingen.Pêl

5.3. Slijtage

Dat tijdens het boren slijtage aan de machine optreedt is onvermijdelijk. De mate
waarin slijtage geaccepteerd kan worden verschilt echter per type onderdeel van de
TBM. Sommige onderdelen staan bloot aan ernstige slijtage en zullen vaak
vervangen moeten worden, zoals de uitrusting van de boorkop. Hier moet bij het
ontwerp al rekening mee gehouden worden. Andere onderdelen moeten gedurende
het gehele project in tact blijven, zoals het schild en de armen van het graafwiel.
Ernstige slijtage hieraan kan zeer grote problemen met zich meebrengen.
De snij- en rolbeitels zijn het zwaarst aan slijtage onderhevig en zullen dus

regelmatig vervangen moeten worden. Aan de hand van een slijtindex gekoppeld aan
de grondsoort en een vergelijking met soortgelijke projecten wordt al in de
planningsfase een schema opgesteld voor de vervanging. Deze methode levert niet
altijd de juiste schattingen op van de slijtage aan de beitels, zoals bij de Sterebeelt-
tunnels ook weer gebleken is. Een verdere complicatie was hier dat de machine zich
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in zeer instabiele grond bevond toen de beitels vervangen moetsen worden, waardoor
de noodzakelijke werkzaamheden in de werkkamer extra bemoeilijkt werdenJ23]

Veelal moet het vervangen van de beitels vanaf de voorzijde van het graafwiel
plaats vinden. De machine moet dan in zijn geheel iets van het graaffront terug
getrokken worden en personeel moet de ruimte tussen grond en graafwiel betreden.
Dit brengt extra risico's met zich mee, ook omdat bij langdurende luchtdruk in de
werkkamer de stabiliteit van het graaffront vermindert. Een graafwiel waarbij de
beitels aan achterzijde van het graafwiel, of zelfs van achter het schildschot,
vervangbaar zijn is daarom veiliger en kent kortere perioden van stilstand bij
vervangen.

Behalve aan de beitels zal door de schurende werking van de grond ook slijtage aan
de armen zelf ontstaan, maar ook bijvoorbeeld aan de vloeistofpompen
en -leidingenJ25] Ook zal slijtage optreden bij de pakkingen, van bijvoorbeeld de
assen en lagers van de rolbeitels, maar ook bij de as van het graafwiel. Ernstige
slijtage aan deze onderdelen kan grote problemen geven, en tot gevolg hebben dat de
machine uitvalt. Vooral afdichtingen en de pakkingen van lagers en assen moeten
daarom eenvoudig te vervangen zijn. [48]Helaas is de techniek nog niet zover dat
pakkingen en lagers slijtagevrij beschikbaar zijn.

Figuur 34: Vervangen van het hoofdlager door schacht [45]

Bij langdurig falen van de pakking van het hoofdlager kan de machine geheel stil
komen te liggen en vervangen van het gehele lager noodzakelijk zijn. Daar waar dit
mogelijk is gebeurt dit via een speciaal in de grond aan te leggen schacht (figuur 34),
maar indien dit niet mogelijk of te kostbaar is moet dit van binnen uit de machine
plaatsvinden. Dat dit geen onbekend probleem is, blijkt uit het feit dat bij sommige
projecten een reservelager achter de hand gehouden wordtJ45]

Een bijzonder geval van slijtage is het geheel uitbranden van de TBM Dania bij het
Sterebeeltproject. Na een explosie in de machine is brand ontstaan, waardoor de
gehele machine verloren is gegaan. Tevens is ook brandschade aan de
tunnelbekleding zelf opgetreden.tw' Om problemen bij brand te verkleinen werd een
Thixschildmachine bestemd voor de metro in Essen uitgevoerd met een
sprinklerinstallatie aan het einde van de volgtrein.üêl Deze installatie beschermt
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overigens alleen de tunnel achter de volgtrein en niet het laatst geplaatste deel van de
tunnelmantel of de TBM zelf. Het is juist dit deel dat bij de Storebelt schade heeft
opgelopen.

·5.4. Uitvoering

Een aantal problemen hangt samen met locale afwijkingen van de grond of
onverwacht gedrag van de machine en de tunnelmantel. Dit kan afwijkingen van het
ontwerp-alignement of de tunnelvorm veroorzaken, welke op hun beurt weer een
bron van storingen kunnen zijn. Andere problemen ontstaan door de wijze van
uitvoeren of door het ondervangen van andere storingen. Enkele van de hiervoor
genoemde problemen zullen in de volgende paragrafen behandeld worden.

5.4.1. Onvoldoende grondsteun
In slappegronden is het niet altijd mogelijk om het geplande tracé exact te volgen.
Om de machine op koers te houden is het noodzakelijk om met behulp van de vijzels
te sturen, waardoor de krachten die op de mantel worden uitgeoefend ongelijkmatig
verdeeld zijn en ook nog piekspanningen kunnen optreden.üêl De mantel moet deze
krachten aan de omringende grond ontlenen. Wanneer de grond onvoldoende
tegendruk kan geven resulteert dit er in dat de machine het gewenste alignement
onvoldoende kan volgen.
Ook kunnen problemen ontstaan als te veel wordt afgeweken van de ideale
cirkelvorm. Door de gronddruk van bovenliggende lagen zal het schild ovaliseren.
Als de zijdelingse gronddruk onvoldoende is kan deze vervorming van het schild zo
groot zijn dat het niet goed mogelijk is de mantel binnen het schild op te bouwen. De
passing dan steeds moeilijker en hierdoor treden al snel te grote voegopeningen in de
mantel op. Dan kunnen de spanningen plaatselijk hoog oplopen waardoor de
segmenten zelf sterk kunnen vervormen. Hierdoor neemt de vervorming van de
gehele tunnelmantel verder toe. Ook het gevaar van lekkages zal dan steeds groter
worden.
Opgemerkt wordt dat enige vervorming van de mantel wel noodzakelijk is, omdat
hierdoor de tegendruk in de grond geactiveerd wordt. Het ovaliseren van het schild
kan ook problemen geven. Om dit op te lossen is het mogelijk om vijzels in te
bouwen, die het schild uiteen duwen en zo ovaliseren tegengaan. Zo kunnen op dit
punt problemen met het inbouwen van de mantel worden vermedenJ32]
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5.4.2. Grondscheiding
De verwerking van het grond-bentonietmengsel is bij vloeistofschilden een niet te
onderschatten probleem. De grond moet zo goed mogelijk gescheiden worden van de
bentonietspoeling, en de bentoniet dient voor hergebruik geschikt gemaakt te
worden. Aangezien de kosten van bentoniet en de stortkosten hoog zijn wordt
getracht het bentoniet zo veel mogelijk, maar wel verantwoord opnieuw te gebruiken.
De scheiding gebeurt voornamelijk in een continuproces met behulp van zeven en
hydrocyclonen. Een deel gaat echter met iedere rondgang door de
scheidingsinstallatie verloren. Ook zal het percentage fijne delen in de spoeling dat

Constructiefase - Uitvoering Pagina 64



niet te verwijderen is toenemen. Uiteindelijk zal de spoeling een zo hoog percentage
fijne delen bevatten, dat ze nauwelijks nog grond opneemt en vervangen moet
worden.têl

Om een betere scheiding te verkrijgen kunnen in het scheidingsproces ook
mechanische centrifuges opgenomen worden. Deze zijn in staat om fijnere delen uit
het mengsel te halen dan de hydrocyclonen (zie figuur 35), maar deze zijn zeer duur
in aanschaf en gebruik, hebben een lage capaciteit en werken discontinu. Voor een
optimale werking zal een bufferbassin noodzakelijk zijn om nog niet
gecentrifugeerde spoeling op te slaan. De ruimte hiervoor zal binnen stedelijk gebied
vaak een probleem vormen. Uiteindelijk zal ook bij de inzet van centrifuges het
percentage fijne delen zo hoog oplopen, dat de spoeling niet meer bruikbaar is.

<D Bodensuspension
® Zyklone .300

CD Zyklone .100
® Zenlrifugen

Figuur 35: Korrelverdelingslijnen na verschillende scheldingsprocessenpj

De bentonietspoeling is niet zonder meer te storten en zal allereerst van het grootste
deel van het water moeten worden ontdaan. Hiervoor kan indien voldoende ruimte
aanwezig is een bezinkveld gebruikt worden, in combinatie met uitvlokmiddelen.
Binnen bebouwd gebied is hiervoor zelden de benodigde ruimte aanwezig. Dan moet
de spoeling of afgevoerd worden en elders worden behandeld.üü Het is ook mogelijk
gebruik te maken van zeefbandpersen, waarmee zoveel water kan worden uitgeperst
dat het resterende materiaal droog genoeg is om met vrachtwagens afgevoerd te
worden en het storten geen problemen geeft. Bij dit proces is echter ook een
uitvlokmiddel noodzakelijk.üêl
Een verder probleem is dat de met bentoniet verontreinigde grond niet overal en

altijd opnieuw te gebruiken is. De grond moet dan in een depot worden opgeslagen,
waardoor de kosten van de verwerking verder toenemen. Een alternatief om de grond
in zee te storten moet nog onderzocht worden.
Als tijdens het graafproces chemicaliën aan de grond zijn toegevoegd, of als olie of

vetresten in de grond terecht zijn gekomen, is het niet uit te sluiten dat de grond zelfs
als verontreinigd beschouwd worden en overeenkomstig behandeld moet worden.
Om deze reden wordt in Japan in plaats van bentoniet vaak natuurlijke klei als
hulpstof toegevoegd. Het voordeel hiervan is dat de grond zonder verdere
bewerkingen gestort of hergebruikt kan worden.Pêl Dit verlaagt de kosten voor de
verwerking en vermindert de noodzaak tot scheiding.
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5.4.3. Bouwplaats

Binnen bebouwd gebied is het niet altijd mogelijk een bouwplaats te vinden die aan
alle wensen van de aannemer voldoet, of die de gewenste manier van uitvoeren
mogelijk maakt. Eerder is al gesignaleerd dat binnen bebouwd gebied bijna nooit
genoeg ruimte voor een bezinkveld aanwezig is. Dit kan problemen opleveren bij de
behandeling en verwerking van de bentonietspoeling.

Bij een zeer kleine bouwplaats kan geen of zeer weinig ruimte aanwezig zijn voor
de opslag van de prefab segmenten. Deze moeten dan continu aangevoerd worden,
bijvoorbeeld per vrachtwagen of werkschuit. Dan gaan de buffercapaciteit op de
bouwplaats en de aanvoersnelheid van de segmenten een rol van betekenis spelen in
het bouwprocesJ22] Indien deze aanvoer niet continu mogelijk is, kan dit de inbouw
van segmenten en daarmee het gehele boorproces ernstig vertragen of zelfs tot
stilstand brengen.

Bij de bouw van de start- en eindschacht moet met name in stedelijke gebieden
rekening. gehouden worden met de aanwezigheid van kabels en leidingen. Deze
zullen moeten worden omgeleid. In steden als Cairo moet hierbij rekening gehouden
worden met een groot aantal ongelocaliseerde kabelsJ22] Maar ook in Westeuropese
steden zijn soms kabels aanwezig waarvan de exacte ligging niet bekend, danwel
geheim, is.

Constructiefase - Uitvoering Pagina 66



6. MANAGEMENT

6.1. Bedrijfsvoering

Door de omvang, de complexiteit, en de grote risico's die aan het maken van een
boortunnel verbonden zijn, wordt de bedrijfsvoering een essentiële en bepalende
factor in het succes van een project. De kwaliteit en ervaring van het personeel, de
mate waarin zij competent zijn om beslissingen te nemen en uit te voeren, en de
communicatie tussen verschillende belanghebbenden bepalen voor een deel de
voortgang van een project en de succesvolle afhandeling van storingen.üä

Het belang van een goede bedrijfsvoering neemt nog toe als een project niet
uitgevoerd wordt door een enkel bedrijf, maar door een consortium. Dit is vanwege
de omvang, complexiteit en grote fmanciële risico's van een boortunnelproject een
gebruikelijke constructie. Met een dergelijk samenwerkingsverband worden de
investeringen en risico's gespreid. Een nadeel is dat ook de verantwoordelijkheden
gespreid worden over de verschillende deelnemende bedrijven, en dat bij storingen
en vertragingen niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk is of de
verantwoordelijkheid wil nemen. Dit kan leiden tot verdere vertragingen en
langdurige twisten tussen de verschillende bedrijven.

Om dergelijke problemen te ondervangen moeten de taken en
verantwoordelijkheden van de verschillende bedrijven nauwkeurig omschreven
worden, en moet bij alle partners duidelijk een verantwoordelijke persoon zijn, die te
allen tijde aanspreekbaar is. Bij voorkeur bekleedt één enkel bedrijf binnen het
consortium een speciale rol en draagt de primaire verantwoordelijkheid voor de
machineaanschaf en de uitvoering. Op deze manier kunnen communicatieproblemen,
vertragingen bij storingen en daaruit voortvloeiende kostenstijgingen zoveel mogelijk
worden voorkomen.

Het belang van een duidelijk verantwoordelijk persoon beperkt zich overigens niet
tot de uitvoerende partij, maar geldt ook voor de opdrachtgever. In eerste instantie
bestond bij de Kanaaltunnel geen duidelijke opdrachtgever, maar werd de
v.erantwoordelijkheid gedragen door een consortium van banken en aandeelhouders.
Door de lange perioden van overleg die door deze constructie ontstonden ondervond
de uitvoering van de Kanaaltunnel vertragingen, hetgeen een duidelijke invloed heeft
gehad op de uiteindelijke financieringskosten en rentelasten van het project.l83)

Behalve de structurering is ook de qualiteit van het personeel van grote invloed op
de voortgang. Het uitvoerend personeel moet goed opgeleid zijn, technisch
competent en in staat zijn de verantwoordelijkheid voor het productieproces te
dragen. Dit geldt in nog grotere mate voor het management, dat zijn fmanciële
verantwoordelijkheid moet combineren met technische competentie en in staat moet
zijn om snel gedegen beslissingen te nemen.Pl Het vinden van voldoende hoog
opgeleid personeel wordt echter bemoeilijkt door de bijzondere
arbeidsomstandigheden en de verhoogde risico's waaraan het personeel blootstaat.
Voor de meeste grote projecten is dan ook een gestructureerde opleiding voor
personeel vooraf en tijdens de bouw noodzakelijk. Dit geldt in versterkte mate indien
verschillende TBM's gelijktijdig ingezet worden.
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6.2. Contractvormen

Ondermeer de ITA en FIDIC werken aan een serie standaardbepalingen voor
ondergrondse werkenJ37] Standaardcontracten bestemd voor ondergrondse werken
blijken gezien de specifieke omstandigheden bij een boortunnel niet goed te voldoen.
Standaardcontracten voor boortunnelprojecten bestaan op dit moment dan ook niet en
ook zijn nog geen richtlijnen voorhanden.

Een van de punten waarop een boortunnelproject zich onderscheidt is de grote
risicofactor die aan dit soort werken verbonden is. Indien de aannemer dit risico
geheel moet dragen zorgt dat voor een grote risicomarge in de aanneemsom en
relatief hoge prijzen. Deze risicomarge kan verkleind worden door een spreiding van
de risico's en de met storingen samenhangende kosten tussen de aannemer, de
opdrachtgever en eventueel nog andere partijen, zoals de machinebouwer. Dergelijke
bepalingen worden ook nu al in contracten opgenomen, maar bij storingen blijken
deze nog te veel onduidelijkheid over te laten en regelmatig tot langdurige geschillen
aanleiding te .geven. Er zijn dan ook verschillende voorstellen om deze
risicospreiding beter te regelenJ24]

In veel contracten is een bepaling opgenomen dat bij afwijkende en onverwachte
grondcondities de opdrachtgever (een deel van) de risico's draagtJ76] Onduidelijk is
vaak welke grondcondities wel en welke niet verwacht mogen worden. Het voorstel
is dan ook, om een bepaling op te nemen waarin de opdrachtgever zorg dient te
dragen voor een goede voorbereiding van het project. Een uitgebreid grondonderzoek
maakt hier deel van uit, waarin de juiste en complete gegevens over de grond en
rekening houdend met haar invloeden op de machine, en de behandeling van de
grond dienen te staan. Deze onderzoeksresultaten dienen een deel van de
overeenkomst uit te maken.ä'l Bij aantoonbare afwijkingen hiervan draagt de
opdrachtgever de verantwoordelijkheid en daarmee de bijkomende kosten. Ook
kunnen behalve bepalingen over de geëiste prestaties en de bouwtijd, ook bepalingen
betreffende compensaties bij onvoorziene omstandigheden worden opgenomen. Een
andere mogelijkheid is om het gehele grondonderzoek uit te laten voeren door de
aannemer zelf en aan de hand hiervan de uiteindelijke prijs af te spreken. Eventuele
storingen door onverwachte grondcondities komen dan voor rekening van de
aannemer.

Vaak is-In de contracten tussen aannemer en machinebouwer een bepaling
opgenomen, waarin de machinebouwer het gedrag tijdens de bouw garandeert,
bijvoorbeeld in termen van voortgang per tijdseenheid.Deze bepaling legt een groot
risico bij de machinefabricant, terwijl deze geen invloed heeft op de grondcondities
en de qualiteit van het grondonderzoek. De vraag is of een dergelijke eis wel
gerechtvaardigd is en bij een geschil door een rechtsprekende instantie erkend zal
worden. Ook hier wordt langs eenduidige weg naar een betere spreiding van de
risico's gestreefd en gezocht naar betere manieren om tot een goed functionerende
machine te komen. In een aantal voorstellen wordt de machinebouwer aan de hand
van een aantal duidelijk controleerbare, werktuigbouwkundige, eisen
verantwoordelijk gesteld voor het functioneren van de machine. Deze worden deels
door de aannemer en deels door de opdrachtgever opgelegdJ82]
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Een groot deel van de initiële storingen en kinderziektes van een machine blijkt
overigens te ontstaan door een slechte communicatie tussen de betrokken partijen.
Tijdig overleg tussen aannemer en machinebouwer en het overleggen van alle
beschikbare gegevens, met name die betreffende de grondonderzoeken, beperken het
aantal storingen en daarmee het aantal modificaties aan de machineJ61]

Naast deze mogelijkheden wordt, ook voor de andere aspecten van een boorproject,
gezocht naar mogelijkheden de risico's te verkleinen en te verdelen over de
verschillende betrokken partijen. Doel is om een betere beheersing van de totale
kosten te krijgen. Een dergelijke kostenbeheersing is hard nodig, daar een steeds
groter deel van de te bouwen tunnels met steun van banken en conglomeraten van
financiers gerealiseerd wordt. De private sector is veel sneller en flexibeler dan
overheden in staat om de benodigde financiële middelen te vergaren, maar vraagt wel
een beter inzicht in de risico's en garanties voor de uiteindelijke kostenJ31]

Een contract kan echter nauwelijks bouwtechnische risico's verkleinen of storingen
voorkomen. Wel kan het aanleiding geven tot een betere communicatie tussen de
verschillende partijen, een duidelijker verdeling van de verantwoordelijkheden en een
betere spreiding van de risico's. Dit zal vervolgens bijdragen aan een betere
beheersing van de kosten en derhalve lagere risicomarges.

6.3. Verandering voorwaarden in de bouwfase

In sommige contracten zijn incomplete of open voorwaarden opgenomen,
bijvoorbeeld betreffende de inrichting van de tunnel, welke na aanvang van de bouw
nader uitgewerkt moeten worden. Ook zijn gevallen bekend waarin contractueel
vastgestelde voorwaarden tijdens de bouw veranderd zijn. Dergelijke veranderingen
kunnen aanleiding geven tot aanpassingen in het reeds gerealiseerde deel van de
tunnel, of leiden tot oponthoud bij de uitvoering. Dit geeft in bijna alle gevallen
aanleiding tot kostenstijgingen, die zo goed als zeker verhaald zullen worden op de
opdrachtgever.

Een voorbeeld zijn de eisen die gesteld worden aan de brandveiligheid van de
Kanaaltunnel. In een vergevorderd stadium van de bouw werd namelijk van
overheidswege besloten de eisen aan de brandveiligheid te verzwaren. Dit betrof
veranderingen aan de inrichting van de tunnel en het rollend materieel. De meeste
veranderingen werden opgelegd nadat de contracten met de leveranciers reeds
getekend Waren. Door het gevorderde stadium van de bouwen de lange periode
waarin alle veranderingen werden doorgevoerd, werd hierdoor de oplevering van de
tunnel met bijna een jaar vertraagd. Dit heeft een duidelijke invloed gehad op de
uiteindelijke kosten en rentelasten van dit project.l83]
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7. UITVOERINGSKOSTEN

7.1. Kostenverdeling

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de verdeling van de kosten ten
behoeve van de uitvoering van een tunnelboorproject en de invloed van storingen
daarop. Om een beter inzicht in de kosten te verkrijgen zal allereerst een onderscheid
worden gemaakt in drie categorieën. De eerste categorie vormen de vaste kosten,
welke vrijwel onafhankelijk zijn van de lengte van het te boren tracé of de bouwtijd.
De tweede zijn de lengte-afhankelijke kosten, die evenredig met de lengte van de
tunnel verondersteld worden en de derde categorie wordt gevormd door de
tijdafhankelijke kosten, die evenredig met de bouwtijd zijn. In deze laatste categorie
wordt niet alleen gekeken naar de uitvoeringskosten, maar ook naar de invloed
hiervan op de rentelasten. Aan andere bijkomende kosten, voor bijvoorbeeld het
ontwerp, de grondverwerving en de toezichthouding, zal geen aandacht besteed
worden.
Om een duidelijker beeld te verkrijgen van de verhoudingen van de verschillende
kosten tot elkaar en de invloed van storingen op de totale kosten, zullen enkele
voorbeelden worden gegeven. De meeste van deze voorbeelden zijn ontleend aan een
standaardtunnel, waarvoor de gegevens voor een belangrijk deel afkomstig zijn uit
het KIvI-rapport 'Boren van tunnels'Js9] Deze tunnel heeft de volgende
eigenschappen:

• twee parallelle tunnels van 2500 m. elk
• buitendiameter lOm.
• voor de bouw wordt een enkele machine ingezet, welke éénmaal wordt omgezet
gedurende een periode van 50 dagen

• de mantel wordt opgebouwd uit prefab betonnen ringsegmenten
• de voortgang van de machine is gemiddeld lOm per dag

Bij de berekening van de kosten van deze tunnel is geen rekening gehouden met
eventuele grote storingen. De verdeling van de kosten over de drie kostencategorieën
wordt gegeven in figuur 36. Ter afronding wordt ook nog een staartpost van 20%
gehanteerd.

7.1.1. Vaste kosten
Bij een gemiddeld project maken de vaste kosten ruwweg 20% van de totale kosten
uit. Bij kleine projecten neemt dit aandeel toe, bij grotere projecten af. Het grootste
deel, ongeveer driekwart, van de vaste kosten komt voor rekening van de TBM. De
overige kosten worden gevormd door de aanschaf van de scheidingsinstallaties, de
mallen voor de prefab tunnelmantelsegmenten en de inrichting van de bouwplaats en
het maken van de energieaansluitingen.
Besparingen op de vaste kosten worden meestal gezocht in de uitrusting van de
TBM. Aan het nuttige effect hiervan moet echter worden getwijfeld, zie hiervoor
pagina 56. De op deze manier direct te bereiken besparingen zijn gering en de kans
op storingen tijdens de bouw wordt veelal vergroot. De kans dat dergelijke storingen
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tot vertragingen leiden en dat daarmee de kosten van het project, ondanks de
aanvankelijke besparingen, uiteindelijk verhoogd worden, neemt daarmee sterk toe.
De gewenste (kleine) besparing door inzet van een goedkopere TBM kan een
tegengesteld effect hebben en uiteindelijk tot een verhoging van de totale kosten
leiden. ;~,-'r':';·

Per km. tunnel 52.15

Figuur 36: Kostenverdeling van de standaardtunnel

7.1.2. Lengteafhankelijke kosten
De lengteafhankelijke kosten vormen met ongeveer 65% het grootste deel van de
totale kosten. De kosten voor een prefab betonnen mantel bedragen ongeveer 40%
van de totale kosten van het project en vormen ongeveer driekwart van de
lengteafhankelijke kosten. Tot deze groep behoren verder kosten voor de bouwplaats,
het onderhoud van de machines, de afvoer en storting van de ontgegraven grond, het
gebruik van grout en bentoniet en een deel van het energieverbruik.DêlOok de kosten
voor de inrichting en ventilatie van de tunnel vallen hieronder.
Door het grote aandeel in de kosten van de mantel, heeft een besparing op deze post
een duidelijke invloed op de totale kosten van een project. Daar staat tegenover dat
een duurdere mantel een even duidelijk verhogend effect op de kosten zal hebben. Zo
zijn de totale kosten voor een tunnel met een diameter van 3 tot 7.5 m., die
uitgevoerd wordt met een dubbele mantel, 15% tot 20% hoger dan voor een tunnel
met enkele mantel, zie figuur 37)81] Voor grotere doorsneden kan dit verschil verder
oplopen tot 30%)28] Wanneer een gietijzeren mantel wordt toegepast vallen de
kosten 20% tot 30% hoger uit dan bij gebruik van een betonnen mantel. En het
verschil wordt nog groter als men bedenkt dat voor de toepassing van een dubbele
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mantel ook een grotere buitendiameter nodig is. Indien de kosten lineair met de
doorsnede worden genomen, betekent een vergroting van de diameter met 0.70 m.
een verhoging van de totale kosten met ongeveer 10%.l69]Hierdoor wordt een tunnel
met dubbele mantel 25% tot 40% duurder. Om de kosten van een tunnel zo laag
mogelijk te houden is het bij de huidige kostenverhouding van wezenlijk belang om
van een enkele prefab betonnen mantel uit te gaan.
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Figuur 37: Indicatie van de kosten van volmechanisch schildbedrijfnaar mantelbouwwijze.
Alle prijzen in IOOODMlm. [81]

Studies als bovenstaande, waarbij de kosten van de tunnel per meter worden
berekend, komen veel voor; voornamelijk om een onderlinge vergelijking te kunnen
maken. Hiervoor worden meestal de totale kosten voor een tunnel met bepaalde
lengte berekend en daarna gedeeld door de lengte. Deze werkwijze is echter niet
eenduidig. Allereerst worden de vaste kosten zo uitgesmeerd over de lengte van de
tunnel, terwijl deze onafhankelijk zijn van deze lengte. Kortere tunnels worden
daardoor relatief te goedkoop en langere te duur. Dit laatste effect wordt bij langere
tunnels nog versterkt daar de kosten per meter gemiddeld lager worden. Onderzoek
geeft aan dat een 3000 m. lange tunnel per meter ongeveer 25% goedkoper is dan een
600 m. lange tunnel.Pêl
Ook andere factoren zijn in dit verband van invloed. Het meenemen van de kosten
van de stations in de kosten per meter tunnel houdt een vertekening van de
werkelijke boorkosten in. Deze kosten, die per strekkende meter station aanzienlijk
hoger zijn, dienen apart bekeken te worden.
De hoeveelheid te ontgraven grond heeft een niet-lineaire invloed op de kosten van
de tunnel. Bij een kleine doorsnede zijn de kosten relatief hoog, voor grotere
doorsneden, globaal vanaf 7 m. diameter, zijn ze vrijwel constant, zie figuur 38J19]
Voor grotere tunnels lijkt een lineair verband tussen diameter en kosten een redelijke
benadering.l69]De kosten per vierkante meter doorsnede blijven dan afnemen met het
toenemen van de diameter. In hoeverre dit verband opgaat is niet duidelijk. Duidelijk
is wel dat geen eenheidsprijs is per kubieke meter grond gehanteerd kan worden. Een
niet-lineair verband bestaat ook tussen de kosten van de inrichting van de tunnel en
de lengte. Het betreft hier onder meer rails, ventilatieinstallatie en blusapparatuurJl9]
De resultaten van een studie naar dit verband zijn gegeven in figuur 39.
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COUTS CONSTATES
TUNNELS et GALERIES

de 1976 à 1990 (valeur 1990)
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Figuur 38: Verband tussen doorsnede en bouwkosten per m2
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Figuur 39: Verband tussen lengte tunnel en kosten inrichting. Prijzen in miljoenen FF. [19]

Bij het gebruik van cijfers betreffende de kosten per meter tunnel dient dus enige
voorzichtigheid in acht genomen te worden. Voor een eerste indruk zijn dergelijke
getallen wel bruikbaar, maar voor een vergelijking van verschillende varianten dient
een uitgebreidere kostenberekening gemaakt te worden.

7.1.3. Tijdafhankelijke kosten
De tijdafhankelijke kosten maken ongeveer 15% van de uitvoeringskosten uit en

bestaan voor het overgrote deel uit de loonkosten. Verder behoort een deel van de
energiekosten ook tot deze categorie. Daar deze kosten evenredig zijn met de
bouwtijd worden zij sterk vergroot bij storingen.
Naast deze tijdafhankelijke uitvoeringskosten, welke voor rekening van de

aannemer komen, spelen voornamelijk voor de opdrachtgever ook nog de in de tijd
toenemende rentelasten een rol. Daar steeds meer tunnelboor-projecten met geleende
kredieten uitgevoerd worden, bepalen deze rentelasten steeds vaker of een project
rendabel wordt of niet. Een recent voorbeeld hiervan is de Kanaaltunnel, waar de
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rentelasten door de vertragingen zover dreigden op te lopen, dat het voor de
opdrachtgevers enige tijd niet duidelijk was of de tunnel ooit rendabel zou worden.
Dergelijke kosten kunnen zo sterk stijgen dat investeerders geen vertrouwen meer in
een project hebben en zich terug trekken. In het verleden heeft dit onder meer het
aanvankelijke debacle met het Panamakanaal veroorzaakt.
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Figuur 40: Groei investeringskosten voor de Kanaaltunnel. Schatting uit 1991.
Prijzen in miljoenen DM. [IS]

Bij de Kanaaltunnel vormen de rentelasten ruwweg een vijfde van de uiteindelijke
kosten, zie figuur 40JlS]Bij het Stèrebelt project werd tijdens de bouwtijd zelfs circa
40% van de in totaal 10miljard aan investeringskosten aan rentelasten besteedJ80]En
de invloed van de rente op de uiteindelijke investeringskosten wordt nog duidelijker
als men bedenkt dat bij de Sterebeeltverbindingengemiddeld van een 4% lagere rente
is uitgegaan dan bij de Kanaaltunnel. Dit verschil is ontstaan doordat de Deense
regering garant stond voor de geleende tegoeden, waardoor tegen een vaste rente van
8% geleend kon worden, terwijl bij de Kanaaltunnel op de vrije markt geleend diende
te worden tegen een rente van gemiddeld 12%J84] Zonder deze Deense
overheidsgarantie zouden de kosten voor de Sterebeeltverbindingen nog hoger zijn
uitgekomen. De rentelasten vormen dus een niet te verwaarlozen factor in de
uiteindelijke investeringskosten.

7.2. Invloed van storingen ofwijzigingen op de kosten

Om een duidelijker inzicht te verkrijgen in de mate waarin storingen of wijzigingen
in het bouwproces invloed kunnen hebben op de uiteindelijke kosten, zullen enkele
ruwe berekeningen gemaakt worden. Zo wordt een globale schatting gemaakt van de
maximaal haalbare besparingen ten opzichte van uitgangssituatie, maar ook van
mogelijke overschrijdingen als gevolg van storingen. Voor deze berekeningen wordt
gebruik gemaakt van de kostenopbouw, zoals gepresenteerd in figuur 36.
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De eerste invloedsfactor betreft de voortgang van de tunnel. Indien de voortgang
van de tunnel gehalveerd wordt tot 5 mldag, zullen vooral de tijdafhankelijke kosten
hoger worden. Als aangenomen wordt dat geen andere kosten gemaakt hoeven te
worden zullen de kosten met 13% stijgen ten opzichte van de normale situatie. Bij
een voortgang van 2.5 m/dag loopt dit al op tot 38%. Dat dit geen extreme terugval is
blijkt uit figuur 41, waar de voortgang van de verschillende tunnels onder de Rhêne
is uitgezet. Hoewel verscheidene malen een voortgang van lOm/dag of hoger
geboekt werd, ligt als gevolg van storingen de gemiddelde voortgang op 5.3 m/dag
en voor de parallelle tunnel zelfs op 2.2 mldag. Kan daarentegen door verbeteringen
de voortgang opgevoerd worden van lOm/dag tot 20 m/dag dan levert dit slechts een
besparing van 6% op.
De directe invloed van vertragingen of versnellingen op de totale bouwkosten is dus
beperkt en voor het merendeel evenredig met de loonkosten, die 14% van de totale
kosten bedragen. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de kosten die
gemaakt moeten worden om eventuele storingen, die de vertragingen veroorzaken, op
te heffen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn sterk afhankelijk van de aard van
de storing. Zij kunnen sterk variëren en in sommige gevallen een grote kostenstijging
tot gevolg hebben.
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Figuur 41: Voortgangsgrafieken Metrotunnel Rhöne Lyon [4]

De tweede invloedsfactor betreft de kostprijs van de mantel. Als een secundaire
mantel toegepast moet worden, waarvan aangenomen wordt dat deze door alle
bijkomende maatregelen, zoals een grotere tunneldiameter, even duur is als de
primaire mantel, zullen de mantelkosten verdubbelen. In het standaardgeval maken
deze kosten 43% van het totaal uit, waardoor de totale kosten met 43% zullen
toenemen. Dit is hoger dan de gevonden cijfers voor een secundaire lining, zie figuur
37~en moet gezien worden als een bovengrens in de kostenstijging. Kan daarentegen
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de mantel zodanig verbeterd worden dat de kosten nog slechts de helft van de huidige
kosten zijn dan levert dit een besparing van 22% op.
Indien de kosten van de tunnelmantel dus verlaagd kunnen worden, levert dit een
duidelijke besparing op. Een dergelijke besparing denkt men vaak te kunnen
realiseren door de toepassing van extru-beton. Maar wanneer binnen een in-situ
mantel een secundaire mantel noodzakelijk is, levert dit geen besparing meer op,
doch een verhoging van de totale kosten met ongeveer 20%. Met de huidige
technologische mogelijkheden verdient het minder aanbeveling kostenbesparingen te
zoeken in het toepassen van een extru-betonmantel.
Verder wordt nog gekeken naar de loonkosten op zich. Zouden deze met 50%
stijgen doordat meer personeel wenselijk is, of doordat hoger opgeleid en daardoor
duurder personeel ingezet moet worden, dan heeft dit een kostenstijging met 7% tot
gevolg. Een verlaging van de loonkosten met 33%, bijvoorbeeld door een
voortgaande automatisering en vermindering van benodigd personeel, levert slechts
een besparing van ongeveer 5% op.
Deze geringe invloed van de lonen op de totale kosten geeft aan dat het nauwelijks
zinvol is om op het aantal of de kwaliteit van het personeel te bezuinigen. Indien te
weinig of technisch niet competent personeel in dienst genomen wordt, zal de directe
besparing klein zijn. De kans op storingen, die kunnen ontstaan door menselijke
fouten, neemt hierdoor echter onevenredig toe, en daarmee de kans op uiteindelijk
hogere totaalkosten. De kosten van enkele extra personeelsleden zijn echter laag, en
als de kans op storingen hierdoor duidelijk afueemt, is het aantrekken van enig extra
personeel een zinvolle investering. Een andere mogelijkheid om storingen te
verminderen en tegelijkertijd te besparen op de loonkosten is het verder
automatiseren van het boorproces. Bovendien kan hierdoor de voortgang worden-
verbeterd, waardoor een cumulatie van besparingen op zal treden.
Om een beter beeld te verkrijgen van de invloed van de verschillende effecten is een
tweetal situaties doorgerekend; te weten een combinatie van alle gunstige effecten en
een combinatie waarbij alle ongunstige effecten zijn meegenomen. Bij een voortgang
van 20 mldag, een half zo dure mantel, 33% lagere loonkosten en een 5% geringere
winst en risicomarge, zouden de totale kosten met ongeveer 33% verminderen. Dit
moet met de huidige technologische mogelijkheden als uitgangspunt, gezien worden
als de maximaal haalbare besparing. Valt de voortgang echter terug tot 2.5 m/dag,
gecombineerd met een twee maal zo dure mantel en 50% hogere loonkosten, dan
worden de totale kosten 107% hoger, wat meer dan een verdubbeling van de kosten
betekent. Een dergelijke combinatie van tegenslagen is-niet ondenkbaar en geeft een
indruk van de fmanciële risico's van een boorproject.
Bij al deze kostenbeschouwingen is geen rekening gehouden met de invloed van
eventuele rentekosten van de aannemer of de opdrachtgever. Bij een voortgang van
lOm/dag en een jaarrente van 10% kunnen de bijkomende financieringskosten, in
geval van volledige voorfinanciering, oplopen tot 16% van de standaard bouwkosten.
Valt de voortgang tijdens de bouw echter terug tot 2.5 mldag, dan lopen in geval van
volledige voorfinanciering, de bijkomende rentekosten op tot 113% van de standaard
bouwkosten. De rentelasten kunnen bij vertragingen dus tot extreme hoogten oplopen
en zijn mede een factor van belang in het wel of niet rendabel worden van een
project.
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De totale kosten voor de verschillende hierboven gepresenteerde scenario's zijn
uitgezet in figuur 42. Nogmaals wordt benadrukt dat de maximale besparingen ten
opzichte van de standaardsituatie beperkt zijn, maar dat in geval van storingen de
kosten meer dan twee maal zo hoog kunnen worden. De risico's bij het boren van een
tunnel zijn vooralsnog hoog en besparingen op de standaardsituatie scheppen in de
meeste gevallen eerder nieuwe risico's dan dat zij een echte verbetering met zich mee
brengen. Inspanningen tot het verbeteren van de boortechniek zouden dan ook meer
gericht moeten zijn op het verkleinen van de risico's en minder op het direct verlagen
van de kosten.
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Standaard Voortgang Lining
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Figuur 42: Vergelijking totaalkosten verschillende gepresenteerde scenario's
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Om snel een overzicht van dit rapport te verkrijgen zijn de belangrijkste conclusies
en aanbevelingen in de hierna volgende tekst samengebracht. Voor een meer
uitgebreide behandeling van de problematiek wordt verwezen naar de desbetreffende
hoofdstukken.

Het ontwerp

In slappe gronden worden tunnels voor het merendeel aangelegd met behulp van
een volmechanische tunnelboormachine (TBM) met een afgesloten graaffront.
Andere methoden om geheel ondergronds te bouwen, zoals de Nieuwe Oosterijkse
Tunnelbouwwijze (New Austrian Tunneling Method, NATM), zijn trager en
bewerkelijker dan volmechanisch boren en de risico's voor het instorten van het
graaffront zijn groter. Bij korte trajecten verdienen ze soms de voorkeur boven boren;
de kosten zijn dan lager en de opstart-fase en bouwtijd zijn korter. Opgemerkt wordt
dat bij gebruik van NATM de grond enige samenhang moet bezitten en geen
grondwaterstroming aanwezig mag zijn. Deze methode is dus niet zonder meer in de
nederlandse omstandigheden toe te passen.

De keuze voor een wijze van uitvoeren, vanaf het maaiveld of ondergronds, wordt
vaak gemaakt op grond van globale studies, waarin voor alle bouwwijzen van
hetzelfde trace wordt uitgegaan. Om tot een gedegen keuze voor een bepaalde
uitvoeringswijze te komen moet echter per alternatief het meest optimale trace
bepaald worden. Bij bouwmethoden vanaf het maaiveld moet ook de hinder voor
verkeer en omgeving, die tijdens de uitvoering optreedt, in de beschouwing
meegenomen worden.

Met de keuze voor een bepaald trace hangt ook de keuze voor een tunneldoorsnede
samen. De drie mogelijke tunneldoorsneden die in aanmerking komen zijn de enkele
(dubbelsporige) tunnel met een grote diameter, twee kleinere enkelsporige tunnels en
de overlappende tunnel, ook wel tweeling- of Double-O-tunnel genoemd. Van deze
vormen is de enkele tunnel met twee sporen iets goedkoper, maar brengt enigzins
grotere risico's met zich mee, daar deze door zijn grotere diameter in het algemeen
meer verschillende soorten grond doorsnijdt dan de kleinere enkelsporige tunnels en
in verband met de grotere diameter dieper aangelegd dient te worden, om opdrijven
of opbarsten van de grond te voorkomen. Een nadeel van de twee enkelsporige
tunnels is dat de bouwtijd in het algemeen langer is dan van een dubbelsporige
tunnel. Een alternatief dat verscheidene voordelige eigenschappen van beide
tunnelvormen in zich verenigt is de overlappende tunnel. Met dit soort tunnel is tot
op heden weinig ervaring opgedaan. L. '1:' C \_ :-::

Een tweede factor waar tijdens het ontwerp rekening mee gehouden moet worden is
de constructie van de tunnelmantel. Uit het oogpunt van kosten dient deze zoveel
mogelijk uitgevoerd te worden met enkelvoudige geprefabriceerde betonnen
rlngsegmenten. Behalve dat dit momenteel de goedkoopste uitvoeringswijze is, kent
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gevoelig voor verklevingen in de werkkamer, veroorzaakt door in de grond
aanwezige kleilagen. Grondbalansschilden gedragen zich beter in kleigronden, maar
zijn erg gevoelig voor de aanwezigheid van grote stenen en een grote aandrang van
water.

Voor beide typen geldt dat ook buiten het ideale gebied te werken is. Met behulp
van een juiste keuze ten aanzien van de uitrusting van de machine, een eventuele
overdimensionering van vermogens en capaciteiten van verschillende onderdelen van
de machine en met toevoegingen aan de grond in de werkkamer, is het inzetbereik
van een machine te vergroten. Dit gaat echter gepaard met hogere kosten en kan extra
risico's tijdens de uitvoering met zich meebrengen. De keuze voor een bepaald type
machine en zijn detaillering is zeker bij wisselende grondcondities de belangrijkste
factor in het succes van een project.

Speciale aandacht is vooral nodig voor situaties waar de boormachine gelijktijdig in
verschillende grondlagen, waarvan de eigenschappen sterk verschillen, komt te
werken. Deze verschillende grondsoorten zullen hun eigen eisen aan de TBM stellen
en deze moet zo gekozen worden dat deze in staat is in beide lagen, alsook in het
overgangsgebied van deze lagen, te werken zonder dat storingen optreden die de
machine regelmatig stilleggen. Behalve de mogelijkheid een machine te kiezen die in
beide grondsoorten redelijk functioneert, bestaat ook de mogelijkheid een machine te
kiezen die in één van de lagen goed functioneert en deze machine bij de overgang
naar een andere laag ondergronds om te bouwen tot een ander type. Dan dient echter
rekening gehouden te worden met lange ombouwtijden en vaak een slecht
functioneren in het overgangsgebied.

Andere problemen spelen niet zozeer af tijdens het boren van de tunnel, maar
tijdens onderhoud aan de machine of tijdens het oplossen van storingen. Indien de
grond sterk doorlatend is of als grote hoeveelheden grondwater snel kunnen
toestromen naar de werkkamer, kan de stabiliteit van het graaffront in gevaar komen.
Dit is in het bijzonder het geval indien de werkkamer onder luchtdruk. wordt gezet
om personeel toegang tot de werkkamer te verschaffen. Als in dergelijke situaties
geen extra maatregelen worden genomen, is de veiligheid van het personeel
onvoldoende verzekerd.

Machinestoringen

Door het seriële karakter van het boorproces en de opbouw van de machine kunnen
storingen in kleine onderdelen toch de gehele machine stilleggen en langdurige
vertragingen veroorzaken. Deze koppeling van de processtappen leidt er ook toe dat
beter gezocht kan worden naar manieren om de betrouwbaarheid van bestaande
technologieën te verbeteren dan nieuwe, snellere, maar storingsgevoeliger,
technieken te introduceren. Daarnaast moet gezocht worden naar manieren om de
machine beter te beheren en storingen en slijtage tijdig op te merken.

Automatiseren biedt de mogelijkheid om een groot aantal onderdelen van het
boorproces constant te bewaken en op basis hiervan tijdig maatregelen te kunnen
nemen. Behalve deze beheertaak kan een computer ook de besturing van de machine
zelf overnemen. Hierdoor is een groter aantal vrijheidsgraden mogelijk, terwijl de
beheersing van het graafproces vaak beter wordt dan bij handmatige besturing het
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geval was. Hierdoor neemt de precisie waarmee de tunnel opgebouwd wordt toe en
daarmee het aantal storingen af. Wel is voor de bediening en onderhoud van de
computers hoog opgeleid en gespecialiseerd personeel noodzakelijk.

Uitvoering

De meeste storingen zullen zich pas tijdens de uitvoering voordoen. De eerste fase
van de uitvoering, de zogenaamde leerfase, kenmerkt zich in het bijzonder door het
openbaren van tekortkomingen aan de machine en de onervarenheid van het
personeel. Hierdoor is de kans op storingen in deze periode groter en de voortgang
lager. De leerfase kan bij onervaren personeel ongeveer een jaar in beslag nemen, bij
reeds ervaren personeel is dit veel korter. Om problemen tijdens de leerfase te
beperken verdient het aanbeveling het eerste deel van de tunnel te graven op een
plaats waar de risico's voor de omgeving laag zijn en tevens ervaren personeel in te
zetten, clanwelhet personeel vooraf een uitgebreide opleiding te geven.

Tijdens verdere fasen van de uitvoering zal vooral slijtage aan de machine een
belangrijke rol gaan spelen. Onderhoud aan machineonderdelen en het vervangen
hiervan moet zoveel mogelijk plaats vinden vanaf de achterzijde van het graafwiel of
van binnen uit het schild. Dit geldt in het bijzonder voor de graafbeitels, welke
regelmatig vervangen moeten worden. Daar waar slijtage de gehele machine,
eventueel voorgoed, stil kan leggen moeten onderdelen zo uitgevoerd worden dat
tijdens de levensduur van de machine geen storende slijtage optreedt. De pakkingen
van het hoofdlager van de TBM zijn hiervan een duidelijk voorbeeld.

ti,"

Een andere storing waar tijdens de uitvoering rekening mee gehouden moet worden
is de mate van het zetten van de grond. Een hogere voortgang zal in het algemeen
ook grotere zettingen met zich mee brengen. Voor een bijna zettingsvrije voortgang
is een zeer lage snelheid noodzakelijk. Hier dient een afweging plaats te vinden
tussen de hogere kosten van een trage uitvoering enerzijds en de schade die objecten
aan het oppervlak kunnen oplopen anderzijds. Met behulp van computerbesturing is
overigens een betere zettingsbeheersing mogelijk dan met handmatige bediening
haalbaar is.

Bij vloeistofschilden zijn de condities in de werkkamer beter te beheersen dan bij
grondbalansschilden. Hierdoor zijn bij een beheerste uitvoering de zettingen bij het
eerste type in de orde van enkele millimeters en bij het tweede in de orde van
centimeters. Een nadeel is wel dat bij vloeistofschilden in verband met de
bentoniettoevoegingen een uitgebreide en dure grondscheidingsinstallatie
noodzakelijk is.

j'

Management

Door de complexiteit van het boorproces zijn de qualiteit van bedrijfsvoering en het
personeel bepalende factoren in het succes van het project. Dit geldt in nog sterkere
mate wanneer het project uitgevoerd wordt door een consortium van bedrijven. Om
communicatieproblemen in geval van storingen te voorkomen, verdient het
aanbeveling één enkel bedrijf binnen het consortium voor het boorproces
verantwoordelijk te stellen.
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Ook tussen opdrachtgever en aannemer dienen de verantwoordelijkheden duidelijk
vastgelegd te worden. Speciaal wanneer de grondcondities afwijken van hetgeen in
het grondonderzoek is opgenomen kunnen, uitgebreide twisten tussen beide partijen
ontstaan. Dit geldt ook indien delen van het contract na aanvang van de bouw nader
ingevuld of gewijzigd worden. Dit leidt in de meeste gevallen tot onduidelijke
situaties, vertragingen en kostenverhogingen.
Contracten voor andere soorten ondergrondse werken blijken door het karakter van
het boorproces slecht te voldoen als voorbeeld voor tunnelboorprojecten. Daarom
wordt momenteel door verschillende instanties gewerkt aan een standaardcontract
voor dit soort werken. Hierbij moet speciaal aandacht besteed worden aan
mogelijkheden de risico's en bijbehorende risicomarges in de aanneemsom te
verkleinen en daarmee uiteindelijk de totale kosten van een boorproject te verlagen.

Kosten
Besparingen worden momenteel voornamelijk gezocht in de vaste kosten, zoals de
aanschaf van een TBM en andere apparatuur. Aan het effect hiervan moet getwijfeld
worden; deze kosten maken slechts 20% van de totale kosten uit, en de mogelijke
besparingen zullen over het algemeen gering zijn. Dergelijke besparingen zorgen er
echter vaak voor dat de kans op storingen toeneemt, met als gevolg dat de gewenste
besparing niet wordt bereikt, maar zelfs tot een verhoging van de kosten kan leiden.
Een veel groter deel van de kosten van een project, 65%, wordt gevormd door de
lengteafhankelijke kosten. Hiertoe behoren kosten voor de bouwplaats, onderhoud en
grondafvoer, maar meer dan de helft van deze kosten komt voor rekening van de
tunnelmantel. Besparingen op de tunnelmantel zullen dan ook een duidelijk effect op
de uiteindelijke totale kosten hebben. Het omgekeerde geldt echter ook. Indien de-
primaire mantel niet voldoet en een secundaire mantel nodig is, kunnen de totale
kosten met 30% tot 40% toenemen. Een dergelijke aanpassing dient vermeden te
worden.
De overige kosten zijn vooral afhankelijk van de bouwtijd en vormen tezamen 15%
van het totaal. Het overgrote deel hiervan zijn de loonkosten. De mogelijkheden om
hierop te besparen zijn klein, maar bij vertragingen zijn deze kosten voor een groot
deel verantwoordelijk voor de kostenstijgingen. In het geval dat een project met
geleende tegoeden uitgevoerd wordt, moeten ook rentelasten in beschouwing
genomen worden.
Het totaal van de vaste, lengte- en tijd-afhankelijke kosten wordt overigens nog
vermeerderd met 20% voor algemene kosten, winst en risico aan de zijde van de
aannemer en daarnaast nog met kosten voor ontwerp, grondverwerving en
toezichthouding aan de zijde van de opdrachtgever.

r

Om een beeld te krijgen hoe groot de mogelijke besparingen, maar ook hoe groot
financiële risico's zijn, is een aantal eenvoudige gevallen nader bekeken. Hieruit
blijkt dat ten opzichte van de huidige situatie bij een combinatie van optimale
besparingen op alle punten van het boorproces een besparing gehaald kan worden
van 33%. Dit moet met de huidige technologische mogelijkheden gezien worden als
de maximaal haalbare besparing.
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Bij een combinatie van storingen en vertragingen op alle punten van het boorproces
kunnen de kosten evenwel meer dan verdubbelen. Een dergelijke tegenvaller is niet
ondenkbaar en geeft een indruk van de risico's van een boorproject.

Duidelijk is dat de risico's bij het boren van een tunnel vooralsnog aanzienlijk zijn
en aanvankelijke besparingen in de huidige situatie in de meeste gevallen eerder
nieuwe risico's scheppen dan dat zij verbeteringen brengen. Inspanningen gericht op
het verbeteren van de boortechniek zouden in de eerste plaats dan ook gericht moeten
zijn op het verkleinen van de risico's en in de tweede plaats pas op het verlagen van
de directe kosten of verhogen van de productie.

l ..
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VOORWOORD

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

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

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

Voorliggend werkdocument "Predictie Cluster 8" is onder verantwoordelijkheid van deze
commissie tot stand gekomen en moet gezien worden als uitvoeringsonderdeel van het
predictieplan. Het rapport presenteert twee Geotechnische Langsprofielen van de oostzijde
van het tracé van de Tweede Heinenoordtunnel op basis van 50% en 25% van het beschikba-
re grondonderzoek.
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SAMENVATTING

Dit rapport presenteert twee Geotechnische Langsprofielen van de oostzijde van het tracé van
de Tweede Heinenoordtunnel op basis van 50% en 25% van het beschikbare grondonderzoek.
Beide Geotechnische Langsprofielen Oost zijn vervaardigd met als doel een relatie te vinden
tussen de hoeveelheid grondonderzoek en de betrouwbaarheid van het Geotechnisch Langspro-
fiel.

Bij afname van het gebruikte grondonderzoek tot 50% van het beschikbare grondonderzoek
blijft het Geotechnisch Langsprofiel Oost in grote lijnen vergelijkbaar met het oorspronkelijke
Geotechnische Langsprofiel. Bij afname van het gebruikte grondonderzoek tot 25 % van het
beschikbare grondonderzoek blijft het Geotechnisch Langsprofiel Oost voor de antropogene en
pleistocene lagen globaal vergelijkbaar met het oorspronkelijke Geotechnische Langsprofiel,
terwijl voor het Holoceen het beeld sterk is gewijzigd. De doelmatigheid van het grondon-
derzoek neemt af naarmate de omvang van het grondonderzoek toeneemt, waarvoor een
kwantitatief verband is vastgesteld. Voor het totaal aantal ruimtelijke eenheden geldt dat
verviervoudiging van het grondonderzoek leidt tot slechts een verdubbeling van het aantal
waargenomen ruimtelijk eenheden.

SUMMARY

This report presents two Geotechnical cross-sectïons of the eastern side of the proposed route
of the "Tweede Heinenoordtunnel", which are based on only 50 % and 25 % of the results of
the site investigation programme. The Geotechnical cross-sections East are constructed in order
to establish the relationship between the extent of the site investigation programme and the
reliability of the Geotechnical cross-section.

The Geotechnical cross-section East that is based on 50 % of the available data is quite similar
to the original Geotechnical cross-section East, which was based on 100% data. Further
reduction of the amount of considered data to 25 % results in a Geotechnical cross-section that
is fairly similar to the original Geotechnical cross-section with respect tot the antropogeneous
and the pleistocene layers. However, the Holocene architecture is completely altered. The
efficiency of the site investigation pro gramme decreases as the extent of the site investigation
programme increases. A quantitative relationship between efficiency and extent of the site
investigation programme is established. The number of spatial entities in the subsoil doubles if
the site investigation pro gramme is four times more intensive.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Bij de bouw van de Tweede Heinenoordtunnel zal een uitgebreid pakket metingen worden
uitgevoerd, teneinde het inzicht te verhogen in de processen die zich afspelen bij het boren
van tunnels onder Nederlandse omstandigheden. Voorafgaand aan de uitvoering van de
metingen worden predicties gemaakt van de te verwachten meetresultaten. Door het Centrum
Ondergronds Bouwen (COB) is aan Fugro en Gemeentewerken Rotterdam (GW) opdracht
verstrekt voor de werkzaamheden betreffende cluster 8, zoals beschreven in het Projectvoor-
stel cluster 8 (95-124/A) en de opdrachtverlening d.d. 27 maart 1996, kenmerk JA/mvdh
96.169, opdrachtnummer C146. De werkzaamheden zijn voor 50 % door Fugro en voor 50
% door Gemeentewerken Rotterdam uitgevoerd.

Cluster 8 omvat de volgende werkzaamheden:

1: Het genereren van Geotechnische Langsprofielen van de oostzijde van het tracé op
basis van 25% en 50% van het beschikbare grondonderzoek met als doel een
relatie te vinden tussen de hoeveelheid grondonderzoek en de betrouwbaarheid van
het Geotechnisch Langsprofiel.

2: Het vaststellen van correlaties tussen diverse grondparameters en het vaststellen van
de invloed van de meetonnauwkeurigheid op deze statistische analyse.

Onderdeel lis door Gemeentewerken Rotterdam uitgevoerd en onderdeel 2 is door Fugro
uitgevoerd. Deze rapportage betreft het door Gemeentewerken Rotterdam uitgevoerde deel;
het door Fugro uitgevoerde deel is separaat gerapporteerd.
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HOOFDSTUK 2

GEOTECHNISCHE LANGSPROFIELEN OOST

2.1 Uitgangspunten bij de vervaardiging van Geotechnische Langsprofielen Oost

De vervaardigde Geotechnische Langsprofielen Oost zijn gebaseerd op 50% en 25% van het
beschikbare grondonderzoek, bestaande uit respectievelijk 25 sonderingen en 5 boringen en
13 sonderingen en 2 boringen. De op 50% en 25% van het beschikbare grondonderzoek
gebaseerde Geotechnische Langsprofielen zijn respectievelijk opgenomen in bijlage 1 en 2.
Het oorspronkelijke, door Grondmechanica Delft vervaardigde Geotechnische Langsprofiel
Oost, is niet in dit rapport als bijlage opgenomen.

Bij de vervaardiging van de Geotechnische Langsprofielen zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
1 Bij de sonderingen en boringen die in het Geotechnische Langsprofiel zijn opgeno-

men is de oorspronkelijke - door Grondmechanica Delft gehanteerde - lithostrati-
grafische classificatie ongewijzigd overgenomen. Op deze wijze wordt het effect
van de vermindering van het aantal onderzoekspunten zo duidelijk mogelijk in
beeld gebracht en worden verschillen in het oorspronkelijke Geotechnisch Langs-
profiel Oost en de in dit rapport gepresenteerde Geotechnische Langsprofielen Oost
niet veroorzaakt door eventuele verschillen in lithostratigrafische interpretatie.

2 Bij het lithostratigrafisch correleren van de lagen in de diverse sonderingen en
boringen is er zo veel mogelijk naar gestreefd de oorspronkelijk interpretatie te
handhaven. Zo zijn bijvoorbeeld geulvormige zandpakketten in het oorspronkelijke
profiel in de huidige profielen eveneens als zodanig geïnterpreteerd en weergege-
ven, ook indien er vanuit geologisch oogpunt andere oplossingen mogelijk waren.
Als gevolg hiervan kan kennis die werd opgedaan op basis van het volledig
grondonderzoek een rol spelen bij de interpretatie van een deelverzameling van het
grondonderzoek ten behoeve van de Geotechnische Langsprofielen Oost.

3 Bij de weergave van de interpretatie zijn uitwiggende lagen getekend tot ongeveer
halverwege beide onderzoekspunten. Uiteraard is het exacte uitwigpunt onbekend.
Indien in twee naastgelegen sonderingen op dezelfde stratigrafische positie verschil-
lende lagen voorkomen, is de grens tussen beide lagen eveneens halverwege
gelegd. Het contact tussen beide lagen is afgeleid uit het oorspronkelijk profiel en
geologische overwegingen. Indien onvoldoende informatie beschikbaar was met
betrekking tot diepteligging van de lagen, zoals bijvoorbeeld aan de randen van de
profielen, zijn de laagscheidingen horizontaal voortgezet.

2.2 Geotechnisch Langsprofiel gebaseerd op 50% van het grondonderzoek

Bij de vergelijking van het oorspronkelijke, door Grondmechanica Delft vervaardigde
Geotechnisch Langsprofiel, met de Geotechnische Langsprofielen die zijn gebaseerd op 50%
en 25% van het grondonderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen het begrip 'laag' en het
begrip 'ruimtelijke eenheid'. Met het begrip 'laag' wordt een eenheid uit de legenda van de
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Geotechnische Langsprofielen Oost bedoeld, die is voorzien van een uniek nummer en een
unieke arcering. Met een 'ruimtelijke eenheid' wordt een uniek voorkomen van een laag in
de ondergrond (en in een Geotechnisch Langsprofiel) bedoeld. Het is derhalve mogelijk dat
er meerdere ruimtelijke eenheden van een specifieke laag voorkomen. Laag 15 komt
bijvoorbeeld in het Geotechnisch Langsprofiel Oost gebaseerd op 50% van het grondonder-
zoek in sondering 99 drie keer voor. Uit het Geotechnisch Langsprofiel blijkt dat de twee
bovenste voorkomens van laag 15 in deze sondering behoren tot één ruimtelijke eenheid. Het
onderste voorkomen van laag 15 in deze sondering wordt gerekend tot een andere ruimtelijk
eenheid van laag 15.

2.2.1 Antropogeen

Het antropogene pakket zoals weergegeven in het Geotechnische Langsprofiel gebaseerd op
50% van het beschikbare grondonderzoek vertoont sterke overeenkomst met het oorspronke-
lijke Geotechnische Langsprofiel Oost. Aan de zuidzijde is de opbouw in beperkte mate
gewijzigd. De twee oorspronkelijk geïsoleerde ruimtelijke eenheden behorend tot laag OB in
sondering 43 zijn door het ontbreken van sondering 44 gekoppeld aan de uitgestrekte
ruimtelijke eenheid van laag OB. Daarnaast is de diepteligging van de diverse ruimtelijke
eenheden over het Geotechnisch Langsprofiel minder variabel, omdat ten opzichte van het
oorspronkelijke Geotechnisch Langsprofiel Oost minder informatie is gebruikt.

2.2.2 Holoceen
Het holocene pakket van het Geotechnisch Langsprofiel dat is gebaseerd op 50% van het
beschikbare grondonderzoek biedt globaal hetzelfde beeld als het oorspronkelijke Geotechni-
sche Langsprofiel. De zandige geulopvullingen behorend tot laag 18 en 18A zijn allen nog
aanwezig, hoewel de geometrie van deze eenheden is gewijzigd. Een aantal in het oorspron-
kelijke Geotechnische Langsprofiel Oost aanwezige kleinere eenheden ontbreekt (bijvoor-
beeld de geïsoleerde ruimtelijke eenheden behorend tot laag 4 in de ruimtelijke eenheid van
laag 16 aan de noordzijde tussen N.A.P. -10 m en N.A.P. -15 m). De ontbrekende
ruimtelijke eenheden zijn per definitie eenheden die in slechts één sondering voorkomen.
Tenslotte is het diepteverloop van de laagscheidingen over het Geotechnisch Langsprofiel
minder variabel. Niettemin is het globale beeld van het Holoceen in het Geotechnisch
Langsprofiel Oost gebaseerd op 50% goed vergelijkbaar met het oorspronkelijke Geotech-
nisch Langsprofiel Oost.

2.2.3 Pleistoceen
De architectuur van het pleistocene laagpakket vertoont ondanks het gebruik van 50% van
het grondonderzoek nog een sterke overeenkomst met het Pleistoceen van het oorspronkelij-
ke Geotechnische Langsprofiel Oost. Van een aantal ruimtelijke eenheden is de geometrie
gewijzigd, zoals bijvoorbeeld geldt voor de ruimtelijke eenheden behorend tot de lagen 38A
en 38B ter plaatse van sondering 49, 51 en 53 tussen ca. N.A.P. -30 m en N.A.P. -35 m en
de ruimtelijke eenheid van laag 38D ter plaatse van sondering 56 en 58 op dezelfde diepte.
Voor kleinere ruimtelijke eenheden geldt dat de geometrie in diverse gevallen enigszins is
gewijzigd (bijvoorbeeld de ruimtelijke eenheid van laag 38F ter plaatse van sondering 58) en
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dat zij in enkele gevallen zelfs geheel ontbreekt (ruimtelijke eenheden van laag 38F ter
plaatse van sondering 34).

2.3 Geotechnisch Langsprofiel gebaseerd op 25% van het grondonderzoek

2.3.1 Antropogeen
Het antropogene pakket zoals weergegeven in het Geotechnische Langsprofiel gebaseerd op
25% van het beschikbare grondonderzoek bezit in grote lijnen dezelfde opbouw als de
Geotechnische Langsprofielen gebaseerd op 50% en 100% van het beschikbare grondonder-
zoek. Verschillen treden op aan de uiterste noordzijde, waar de opbouw minder gedetailleerd
is, en ter plaatse van sondering 107 en 55, waar de ruimtelijke eenheid van laag oe
ontbreekt. De variabiliteit van het diepteverloop van de laagscheidingen van de diverse
ruimtelijke eenheden over het Geotechnisch Langsprofiel is nog verder afgenomen.

2.3.2 Holoceen
Het holocene pakket aan de zuidzijde van het Geotechnisch Langsprofiel kent op basis van
25% van het grondonderzoek een duidelijk andere architectuur dan de architectuur die op
basis van 50% en 100% van het grondonderzoek wordt verkregen. Een markant verschil is
het ontbreken van de in het oorspronkelijke Geotechnische Langsprofiel Oost aanwezige
zandige geulopvulling behorend tot laag 18 tussen sondering 47 en 49. De ruimtelijke
eenheden behorend tot de lagen 18 en 18A ter plaatse van de sonderingen 26 tot en met 42
zijn op grond van de geometrie moeilijk als geulopvullingen herkenbaar. Tevens ontbreekt
een aantal in het oorspronkelijke Geotechnische Langsprofiel Oost aanwezige kleinere
eenheden (bijvoorbeeld de ruimtelijke eenheid behorend tot laag 2 in sondering 46 en de
ruimtelijke eenheid behorend tot laag 3 in sondering 51). Als gevolg hiervan is het algemene
beeld veel globaler geworden en zijn veel holocene lagen lateraal continu. Daarnaast is de
diepteligging van de eenheden minder variabel dan in de Geotechnische Langsprofielen die
zijn gebaseerd op meer grondonderzoek.

Voor het holocene pakket aan de noordzijde van het Geotechnisch Langsprofiel geldt dat op
basis van 25% van het grondonderzoek de in het oorspronkelijke Geotechnische Langsprofiel
Oost aanwezige zandige geulopvullingen behorend tot laag 18 ter plaatse van sondering 107
en ter plaatse van de sonderingen 57 tot en met 59 ontbreken. Hierdoor is de pleistocene
laag 31 lateraal veel meer continu geworden, en bestaat uit nog slechts twee ruimtelijke
eenheden. Verder is de oorspronkelijke, gecompliceerde architectuur van de lagen 4, 15 en
16 sterk vereenvoudigd. Ook dit deel van het Geotechnisch Langsprofiel is globaler omdat
kleine eenheden ontbreken en de diepteligging van de ruimtelijke eenheden over het
Geotechnisch Langsprofiel minder variabel is (bijvoorbeeld de ruimtelijke eenheid behorend
tot laag 1).

Samenvattend blijkt dat het beeld van het Holoceen in het Geotechnisch Langsprofiel Oost
door de afname van de omvang van het gebruikte grondonderzoek tot 25% zeer globaal is
geworden.
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2.3.3 jPleistoceen
In tegenstelling tot het Holocene laagpakket blijft de globale architectuur van het Pleistoceen
nog grotendeels bewaard bij gebruik van slechts 25% van het grondonderzoek. Evenals bij
gebruik van 50% van het grondonderzoek treden voor het Pleistoceen ook in dit geval grote
verschillen op met betrekking tot de geometrie van de ruimtelijke eenheden. Wederom geldt
dit voor met name de ruimtelijke eenheden behorend tot de lagen 38A en 38B ter plaatse van
sondering 49 en 53 tussen ca. N.A.P. -30 m en N.A.P. -35 m en de ruimtelijke eenheid van
laag 38D ter plaatse van sondering 56 op dezelfde diepte, die allen een geheel andere
breedte en hoogte hebben verkregen. Ook kleinere ruimtelijke eenheden, zoals de eenheid
behorend tot laag 38D in sondering 47, bezitten plaatselijk een volledig gewijzigde geome-
trie. Tenslotte ontbreken enkele kleinere ruimtelijke eenheden, zoals bijvoorbeeld de
ruimtelijke eenheid van laag 38B in sondering 33 en de ruimtelijke eenheid van laag 38E ter
plaatse van sondering 57 (in het oorspronkelijke Geotechnisch Langsprofiel Oost).

Het aantal ruimtelijke eenheden van laag 31 is afgenomen van de oorspronkelijke twaalf tot
slechts twee. Vier van de oorspronkelijke ruimtelijke eenheden van laag 31 komen geïso-
leerd voor binnen de enige ruimtelijke eenheid van laag 32. Deze worden als gevolg van de
afname van het grondonderzoek 'gemist'. De overige acht van de twaalf oorspronkelijke
ruimtelijke eenheden zijn door de afname van het grondonderzoek 'samengevoegd' tot twee
eenheden. Zoals blijkt uit het oorspronkelijke Geotechnische Langsprofiel wordt de
oorspronkelijke ruimtelijke discontinuïteit van dit deel van de pleistocene laag 31 veroor-
zaakt door de erosieve insnijding van holocene geulen.

2.4 Kwantitatieve vergelijking van de Geotechnische Langsprofiel

Het effect van de afname van het grondonderzoek kan worden gekwantificeerd door het
aantal ruimtelijke eenheden in de diverse Geotechnische Langsprofielen Oost te tellen. Tabel
1 en 2 geven de resultaten van deze telling weer, opgesplitst naar antropogene, holocene en
pleistocene lagen en getotaliseerd. Bi~ de telling zijn de diepe pleistocene lagen in het
oorspronkelijke Geotechnische Langsprofiel ter plaatse van de uitzonderlijk diepe sonderin-
gen 94 en 100 buiten beschouwing gelaten omdat deze sonderingen niet bij de nieuw
vervaardigde Geotechnische Langsprofielen werden gebruikt en de in deze sonderingen
bereikte diepte niet door naastgelegen sonderingen werd bereikt.

In tabel lis laag 31 beschouwd als een pleistocene laag. Omdat, zoals in paragraaf 2.3.3. is
uiteengezet, het aantal ruimtelijke eenheden van een deel van laag 31 primair is bepaald door
de holocene afzettingen, valt er feitelijk veel voor te zeggen dit deel van laag 31 tot het
Holoceen te rekenen. In dit geval leidt een telling van het aantal ruimtelijke eenheden tot de
in tabel 2 weergegeven resultaten.

Figuur 1 en 2 geven de resultaten uit tabellen 2 weer. In beide figuren is niet de procentu-
ele omvang van het grondonderzoek op de X-as weergegeven, maar het aantal sonderingen
waarop de Geotechnische Langsprofielen Oost zijn gebaseerd. De lijnen in de grafieken zijn
door de oorsprong getekend, uitgaande van de veronderstelling dat bij de beschikbaarheid
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Tabel 1. Het aantal ruimtelijke eenheden in het Geotechnisch Langsprofiel Oost, waarbij
laag 31 is beschouwd als pleistocene laag.

I I

Omvang grondonderzoek

25% 50% 100%
Antropogeen 9 12 14
Holoceen 33 56 76
Pleistoceen 33 50 66
Totaal 75 118 156

Tabel 2. Het aantal ruimtelijke eenheden in het Geotechnisch Langsprofiel Oost, waarbij
laag 31 is beschouwd als holocene laag.

Omvang grondonderzoek

25% 50% 100%
Antropogeen 9 12 14
Holoceen 35 63 84
Pleistoceen 31 43 58
Totaal 75 118 156

van geen enkele sondering het aantal waargenomen ruimtelijke eenheden gelijk is aan nul.
Bij deze veronderstelling is ervan uitgegaan dat er geen sprake is van voorkennis uit een
boor- of sondeerarchief, literatuur, geologische kaarten, etc..

Uit tabellen 2 blijkt dat het aantal holocene ruimtelijke eenheden aanzienlijk groter is dan
het aantal pleistocene ruimtelijke eenheden, zeker indien laag 31 gedeeltelijk tot het
Holoceen wordt gerekend. Omdat de verkende dikte van het Pleistoceen groter is dan de
verkende dikte van het Holoceen, moet het Holoceen uit ruimtelijke eenheden bestaan die
kleiner zijn dan de ruimtelijke eenheden in het Pleistoceen. Dit is in overeenstemming met
het visuele beeld van het oorspronkelijke Geotechnische Langsprofiel Oost. De kwantitatieve
gegevens in tabellen 2 bevestigen derhalve het beeld dat de opbouw van het Holoceen
kleinschaliger is dan de opbouw van het Pleistoceen. Overigens is deze constatering niet
onverwacht gezien het verschillende geologische afzettingsmilieu van het pleistocene en
holocene pakket.

Daarnaast geven tabellen 2 en figuur 1 en 2 aan dat de doelmatigheid van het grondon-
derzoek afneemt naarmate de omvang van het grondonderzoek toeneemt. Voor het totaal
aantal ruimtelijke eenheden geldt dat verviervoudiging van het grondonderzoek leidt tot
slechts een verdubbeling van het aantal waargenomen ruimtelijk eenheden.
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leiden tot een groter aantal ruimtelijke eenheden. De doelmatigheid zal daarbij verder
afnemen, waarbij een uiteindelijk asymptotisch verloop van de kromme mag worden
verwacht. Met deze constatering is overigens niet gezegd dat gestreefd zou moeten worden
naar een 'volledig' grondonderzoek. De vereiste mate van betrouwbaarheid van het Geotech-
nisch Langsprofiel Oost wordt primair bepaald door de geotechnische vraagstelling, die op
haar beurt voortvloeit uit afweging van de (geotechnische) risico's bij het boren van de
Tweede Heinenoordtunnel.
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HOOFDSTUK 3

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Bij afname van het gebruikte grondonderzoek tot 50 % van het beschikbare grondonderzoek
blijft het Geotechnisch Langsprofiel Oost voor zowel de antropogene, als de holocene en
pleistocene lagen in grote lijnen vergelijkbaar met het oorspronkelijke Geotechnische
Langsprofiel. De variabiliteit van de diepteligging van de laagscheidingen over het Geotech-
nisch Langsprofiel is afgenomen ten opzichte van het oorspronkelijke profiel.

Bij afname van het gebruikte grondonderzoek tot 25 % van het beschikbare grondonderzoek
blijft het Geotechnisch Langsprofiel Oost voor de antropogene en pleistocene lagen globaal
vergelijkbaar met het oorspronkelijke Geotechnische Langsprofiel, waarbij de variatie in
diepteligging van de laagscheidingen van de ruimtelijke eenheden over het Geotechnisch
Langsprofiel verder is afgenomen. Voor het Holoceen geldt dat het beeld sterk is gewijzigd.

De doelmatigheid van het grondonderzoek neemt af naarmate de omvang van het grondon-
derzoek toeneemt. Voor het totaal aantal ruimtelijke eenheden geldt dat verviervoudiging van
het grondonderzoek leidt tot slechts een verdubbeling van het aantal waargenomen ruimtelijk
eenheden.

Het grondonderzoek is nog niet volledig; verwacht wordt dat meer onderzoek zal leiden tot
een groter aantal ruimtelijke eenheden, waarbij de doelmatigheid overigens verder zal
afnemen.

In dit rapport is niet nagegaan wat de consequenties zijn voor het tunnelontwerp, indien de
op 25 % en 50 % van het grondonderzoek gebaseerde Geotechnische Langsprofielen als
ontwerpuitgangspunt worden gehanteerd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een
gewijzigde bovenbelasting op de tunnel door de grond en de aan- of afwezigheid van
doorlatende lagen in verband met het werken onder luchtdruk. Het verdient aanbeveling de
consequenties van beperkte kennis van de ondergrond te kwantificeren voor relevante
faalmechanismen, door predicties uit te voeren op basis van de in dit rapport gepresenteerde
Geotechnische Langsprofielen .
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Bijlage 1: Geotechnisch Langsprofiel Oost gebaseerd op 50% van het grondonder-
zoek
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Bijlage 2: Geotechnisch Langsprofiel Oost gebaseerd op 25% van het grondonder-
zoek
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VOORWOORD

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

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

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

Voorliggend werkdocument "Predicties Cluster 8" is onder verantwoordelijkheid van deze
commissie tot stand gekomen en moet gezien worden als uitvoeringsonderdeel van het
predictieplan. Het rapport beschrijft een studie naar het bestaan van correlaties tussen de
gemiddelde conusweerstand in een laag en de bodemparameters cP', c'. E50, D50 en D60/DlO.
Daarnaast wordt ingegaan op de haalbaarheid van een geostatistische analyse.
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SAMENVATTING

Dit rapport beschrijft een statistische analyse van de resultaten van het grondonderzoek van de
Tweede Heinenoordtunnel. Het doel van de analyse is in eerste instantie het vaststellen of
inzicht in ruimtelijke variaties anders dan de laagindeling van wezenlijk belang is. Daarnaast
is onderzocht of de conusweerstand een zinvolle referentieparameter kan zijn bij het vaststellen
van variaties van eigenschappen binnen één laag. Ten slotte is ingegaan op de mogelijkheden
voor geostatistische analyse met behulp van (co-)Kriging voor één laag op basis van het
beschikbare grondonderzoek.

Voor de beschouwde zandlagen is gebleken dat:
- de effectieve hoek van inwendige wrijving onafhankelijk is van de conusweerstand en varieert

tussen de 38 en de 42 graden.
- de verhouding tussen de E50 en de gemiddelde conusweerstand schommelt tussen de 1 en de

2 en gemiddeld ca 1,5 bedraagt.
- De D60/D 10 en de D50 toenemen bij toenemende gemiddelde conusweerstanden.

Voor de beschouwde klei- en veenlagen is gebleken dat de conusweerstand geen goede
gidsparameter is voor het schatten van de gedraineerde cohesie of de E50. De D50 van de
beschouwde klei- en veenlagen is over alle sonderingen vrij constant: 75 à 125 j.l.m.

Geostatistische analyse van de gemiddelde conusweerstand van laag 32 over het gehele
Geotechnische Lengteprofiel Oost is, door de wisselend stijgende en dalende trend, niet
haalbaar. Wel kan voor het gedeelte van het Geotechnische Lengteprofiel Oost tussen sondering
55 en 92 een bruikbaar (semi)variogram worden opgesteld. Elke schatting van de gemiddelde
conusweerstand op een bepaald punt op basis van dit (semi)variogram heeft een variantie van
minimaal 2 MPa. De steekproefvariantie van de beschouwde dataset bedraagt in dit geval ca.
6 MPa.

Het schatten van grondparameters op basis van een schatting van de gemiddelde conusweerstand
(co-kriging met qc als gidsparameter) haalbaar wordt geacht voor de E50 en de gemiddelde
waarde voor de D601010 en de D50 van de zandlaag 32. De betrouwbaarheid van deze
schatters zal, als gevolg van de ruis in de gevonden correlaties en de grote nugget in het te
gebruiken (semi)variogram echter gering zijn.
Voor klei en veen zijn uit de beschikbare data geen bruikbare correlaties af te leiden. Het
gebruik van qc als gidsparameter is voor klei en veenlagen derhalve niet zinvol.

Laboratoriumproeven zijn niet geschikt om verschillen in terreinomstandigheden binnen één laag
in termen van grondparameters te kwantificeren. Verwacht mag worden dat bodemparameters
die bepaald zijn met in-situ testen beter correleren met de conusweerstand.
Vergroting van het aantal laboratoriumtesten binnen een laag geeft, gezien de slechte correlatie
met de conusweerstand, geen betere benadering van de ruimtelijke variaties. Wel levert een
groter aantal laboratoriumtesten binnen één laag een vergroting van de zekerheid over de
gemiddelde laageigenschap .
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SUMMARY

This report gives the results of a statistical analysis of the results of a soil investigation at the
"Tweede Heinenoordtunnel". The first aim of th is analysis was to determine wether or not
spatial variability of soil parameters is essential for geotecnical calculations. Secondly the use
of the cone resistance as a tooI to predict the spatial variability of geotechnical properties within
aspecific layer is evaluated. Furthermore the possibilities for geostatistical analysis using (co-
)Kriging are examined.

For the examined sandy layers the following can be derived:
- no correlation exists between the cone resistance and (jl, which varies from 38 to 42 degrees.
- The ratio between Young's modules and the cone resistance appears to vary between 1 and

2, with an average value of 1,5.
- The 060/010 and the 050 appear to increase with higher values of the cone resistance.

For clay and peat no satisfying correlations could be derived between the cone resistance and
the effective cohesion or Young's modules. The cone resistance has no effect on the 050 which
varies between 75 and 125 micron.

Geostatistical analysis using the average cone resistance for a single sandy layer seems to be
futile due to successively increasing and decreasing values of the cone resistance over the
eastern trace. For a smaler part of the trace, where a constant increase in cone resistance with
the distance exists, a usefull (semi)variogram could be derived with a nuggetvariance of about
2 MPa. The populaion varianee of the dataset used is about 6 MPa.

The estimation of soil properties using variations in cone resistance seems only feasible for
Young's modules and the average value of 060/010 and 050 in sandy layers. The reliability
of such a estimation however is very small, due to the nugget of the (semi)variogram and the
reliability of the correlations used.
For clay and peat no satisfying correlations with the cone resistance could be derived.

Laboratory experiments seem to be inappropriate to quantify differences in soil properties within
a certain layer. A (better) correlation between soit parameters derived from in situ techniques
with the cone resistance is expexted. An increase in the number of laboratory experiments only
contributes to a more reliable estimate of the average properties of a certain layer and has no
effect on the determination of the spatial variability within the layer.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Vanuit het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) is een commissie opgericht (Kl00,
praktijkonderzoek boortunnels) om praktijkonderzoek uit te voeren teneinde meer kennis van
en inzicht in de realisatie van boortunnels te verkrijgen. Binnen dit onderzoek zal een aantal
processen die zich in de nabijheid van het tunnelboorproces afspelen worden gemonitord. Om
de resultaten van deze monitoring meerwaarde te geven is besloten om, op basis van reeds
beschikbare gegevens, voorspellingen van de te monitoren parameters te doen. Organisatorisch
is het onderzoek van KIOO opgedeeld in verschillende clusters. Cluster 8 (onderdeel van het
supercluster geotechniek) heeft betrekking op het grondonderzoek. In dit cluster wordt,
uitgaande van de beschikbare (grond)onderzoeksgegevens van de Tweede Heinenoordtunnel,
geprobeerd een uitspraak te doen over de betrouwbaarheid van het ondergrondmodel, zowel met
betrekking tot de laagopbouw als de eigenschappen per laag.

Door het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) is aan Fugro en Gemeentewerken Rotterdam
(GW) opdracht verstrekt voor de werkzaamheden betreffende cluster 8, zoals beschreven in
projectvoorstel cluster 8 (95-124/A) en de opdrachtverlening d.d. 27 maart 1996, kenmerk
JA/mvdh96.169, opdrachtnummer C146.

In het kader van deze opdracht worden door Gemeentewerken Rotterdam twee geotechnische
lengteprofielen van de oostzijde van het tracé van de Tweede Heinenoordtunnel gemaakt,
gebaseerd op 50% en 25 % van de beschikbare boringen en sonderingen. Door vergelijking van
deze lengteprofielen met het reeds bestaande lengteprofiel (gebaseerd op alle
boringen/sonderingen) kan een uitspraak worden gedaan over de toegevoegde waarde van extra
grondonderzoek in relatie tot de betrouwbaarheid van het Geotechnisch Lenteprofiel Oost. Dit
deel van het onderzoek is separaat gerapporteerd (rapport 95-124/B, augustus 1996).

Dit rapport gaat in op het tweede deel van de opdracht bestaande uit het opstellen van een
statistische analyse van de beschikbare data van de grondparameters binnen een laag. Dit deel
is uitgevoerd door Fugro Ingenieursbureau. Het doel van de statistische analyse is drieledig:

1) Vaststellen of inzicht in ruimtelijke variaties anders dan de laagindeling van wezenlijk
belang is.

2) Onderzoeken of de conusweerstand een zinvolle gidsparameter kan zijn bij het vaststellen
van variaties van eigenschappen binnen één laag.

3) Inventariseren van de mogelijkheden voor geostatistische analyse met behulp van (co-
)Kriging voor een beperkt aantal lagen op basis van het beschikbare grondonderzoek.

Bij de statistische analyse is de laagindeling zoals aangegeven in het geotechnische lengteprofiel
als uitgangspunt gehanteerd, met andere woorden er is geen aanvullende geologische
interpretatie uitgevoerd om mogelijke verschillen in gemeten grondparameters te verklaren.
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In eerste instantie wordt in hoofdstuk 2 een inventarisatie gemaakt van de beschikbare gegevens.
Vervolgens wordt nagegaan of het noodzakelijk is inzicht te hebben in de ruimtelijke variaties
van de beschikbare parameters. In hoofdstuk 3 wordt nagegaan of er sprake is van een eventuele
correlatie van qe met andere grondparameters. Bekeken zijn:
- qe met sterkteparameters: <p' en c'
- qe met samendrukkingsparameter: E50
- qe met samenstellingsparameters: D50 en D60/DlO

In hoofdstuk 4 worden de mogelijkheden geïnventariseerd voor het uitvoeren van een
geostatistische analyse met behulp van (co-)Kriging voor een beperkt aantal lagen. Tevens zal
in dit hoofdstuk worden ingegaan op het effect van onnauwkeurigheden in de meetgegevens op
de geostatistische analyse. Tenslotte zijn in hoofdstuk 5 de op basis van bovenstaande analyse
te trekken conclusies weergegeven.
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HOOFDSTUK 2

INVENTARISATIE

2.1 Overzicht van de beschikbare gegevens.

Door de opdrachtgever zijn de volgende gegevens beschikbaar gesteld:
• Sonderingen (digitaal):

- Proefvak noord: nr. 55 tlm 59 en nr. 83 tlm 87
- Proefvak zuid: nr. 40 tlm 43 en nr. 66 tlm 69
- LVT noord: nr. 18,60,61,62,89,90,91,92,93,95,96, en 97
- LVT midden: nr. 48 tlm 53 en 75 tlm 80
- LVT zuid: nr. 30 tlm 39 (m.u.v. nr. 33) en 63 tlm 65

• Sonderingen (analoog): nr. 10, 29, 34, 45, 64, en 99.
• Laboratoriumonderzoek. Hierbij is gebruik gemaakt van de rapportages van Grondmechanica

Delft (zie [Ht.1 tlm 5]).

Voor het laboratoriumonderzoek is gebruik gemaakt van monsters uit de boringen nr. D, E, 29,
34, 45, 49, 53, 64, 65A, 68, 76, 83, 87, 90, 93 en 99. Bij elke boring is een representatieve
sondering gezocht. Voor de boringen D en E zijn dat achtereenvolgens nr. 10 en 96. Voor de
overige boringen geldt de sondering met hetzelfde nummer als representatief waarbij voor
boring 65A is gekozen voor sondering 64.

Op basis van bovenstaande gegevens is een database opgesteld (zie bijlage A). Per monsterpunt
is, naast de laboratorium resultaten, het laagnummer conform de lithostratigrafische legenda van
het lengteprofiel, de hoofdgrondsoort en de conusweerstand (gemiddelde en standaardafwijking
over de betreffende laag) opgenomen. Daarnaast is het gemiddelde en de standaardafwijking van
de conusweerstand per laag over alle beschikbare sonderingen opgenomen.
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In tabel lis een samenvattend overzicht gegeven van de beschikbare informatie, onderverdeeld
naar parameter en grondsoort (zand, klei en veen). Tabel 2 geeft een samenvattend overzicht
van de beschikbare informatie per lithostratigrafische laag.

Tabel I: Aantal proefresultaten, onderverdeeld naar parameter en grondsoort.

I Proef I1
Parameters I Zand I Klei I Veen I Totaal I

Zeefanalyse 050 55 26 1 82

Zeefanalyse 060/010 47 3 0 50

CU </J' c' E50 4 14 6 24

CU, a' v constant </J' c' E50 0 4 2 6

CU, nieuwe presentatie </J'c' E50 0 2 1 3

CU, langzaam </J' c' E50 0 4 0 4

CO </J' c' E50 16 0 0 16

CD, o'; constant </J'c' E50 12 0 0 12

Directe schuifproef </J' c' 0 6 0 6
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Tabel 2: aantal proefresultaten per laag.

EJ grondsoort CD CD CUli CU CU Zeefanalyse
a' v constant a' v constant langzaam

1 KLEI, siltig 1

2 ZAND, kleilaagjes 2 1

3 ZAND, plaatselijk kleilaagjes 1 2

4 VEEN 7 2 1

15 KLEI, humeus 2 4

16 KLEI, siltig 7 4 2 7

16-18 KLEI, zandig 3 6

17 KLEI, zandlaagjes 1

18 ZAND, plaatselijk kleilaagjes 7 6 12

18A ZAND, dunne kleilaagjes 1 4

31 KLEI, siltig 1 1

32 ZAND, grof/grindig 8 2 2 31

38A KLEI, plaatselijk zandig 3 2 6

38E ZAND, plaatselijk dunne 1 5
kleilaagjes

38F ZAND 2

Totaal 16 12 27 6 4 82

11 Inclusief CU, nieuwe presentatie

Voor de zandlagen zijn, naast traditionele gedraineerde triaxiaalproeven, ook triaxiaalproeven
uitgevoerd waarbij de celdruk is gevarieerd (toevoeging a' v-const. in tabel 1, zie ook [lit.4]).
Deze proeven geven systematisch lagere waarden voor de hoek van inwendige wrijving en zijn
derhalve niet in de statistische analyse meegenomen.
Daarnaast zijn ook extensie proeven uitgevoerd (zowel gedraineerd als ongedraineerd) waarbij
eveneens de verticale korrelspanning constant is gehouden. Ook deze proeven zijn, gezien het
verschil in opzet, niet in de statistische analyse meegenomen.
Verder is een beperkt aantal directe schuifproeven uitgevoerd op kleimonsters uit laag 16 (4
proeven) en 38A (2 proeven). Ook deze proeven zijn buiten beschouwing gelaten.
Uit tabel 2 blijkt dat de beschikbare informatie per laag zeer beperkt is. De analyse per laag
richt zich daarom tot die lagen waar de meeste analyseresultaten van bestaan: laag 18 en 32
(zandlagen) en laag 16 (kleilaag).
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2.2 Noodzaak voor inzicht in de ruimtelijke variatie van bodem parameters

De noodzaak voor het hebben van inzicht in de ruimtelijke variabiliteit van een bepaalde
parameter is afhankelijk van verschillende aspecten.

Ten eerste dient duidelijk te zijn welk geotechnisch mechanisme beschouwd wordt. Voor
stabiliteitsproblemen kunnen variaties in sterkteparameters (c' en 4>') van belang zijn terwijl
voor zettingsproblemen de nadruk ligt op variaties in vormveranderingsparameters (b.v. ESO).

Daarnaast moet, bijvoorbeeld op basis van ervaring of door het uitvoeren van niveau 11
probabilistische berekeningen, per mechanisme inzicht worden verkregen in de voor het
gehanteerde rekenmodel maatgevende parameters. Het spreekt vanzelf dat voor parameters die
nauwelijks van invloed zijn op de einduitkomst minder interesse bestaat voor de ruimtelijke
variaties over het beschouwde lengteprofiel.

Op basis van de geometrie van de constructie, de laagopbouw van de ondergrond en het
beschouwde mechanisme kan een uitspraak worden gedaan over de schaal waarop inzicht in
ruimtelijke variaties vereist is. Voor vervormingsberekeningen bijvoorbeeld kan, als gevolg van
spreiding van de belasting, de bovenbelasting voor een afgebakend gebiedje (blok) gelijk zijn.
Verschillen in vormveranderingsparameters binnen een dergelijk blok zijn hierdoor van
ondergeschikt belang.

Tenslotte moet het vereiste inzicht in de ruimtelijke spreiding van een maatgevende parameter
worden gekoppeld aan de overige onzekerheidsbronnen voor deze parameter (denk bijvoorbeeld
aan meetfouten) en aan de onzekerheden die voortvloeien uit het gekozen rekenmodel. Indien
bijvoorbeeld binnen één laag en over het betreffende lengteprofiel, de ruimtelijke variaties van
de parameter binnen de ruis van de meetnauwkeurigheid vallen, is het niet mogelijk (en ook niet
noodzakelijk!) een ruimtelijke afhankelijkheid vast te stellen.

Het ligt niet binnen het kader van deze studie om een gedetailleerde analyse van het
boortunnelproces uit te voeren teneinde te komen tot een overzicht van de voor de verschillende
fases van het (bouw)project maatgevende mechanismen en de daarbij horende parameters. Wel
kan het volgende algemene overzicht worden gegeven:

- Sterkteparameters (4)' en c') zijn belangrijk voor stabiliteitsproblemen in de ondergrond, met
name tijdens de uitvoering. Opgemerkt wordt dat geleidelijke ruimtelijke variaties binnen één
laag hierbij waarschijnlijk minder van belang zijn dan sterke inhomogeniteiten
(laagscheidingen) .

- Vormveranderingsparameters (E50) zijn belangrijk voor de belasting op de tunnellining en
voor zettingsverschillen in de lengterichting van de tunnel.

- Samenstellingsparameters zijn van belang voor bijvoorbeeld de mogelijkheden voor scheiding
van ontgraven grond en steunvloeistof.
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HOOFDSTUK 3

VASTSTELLEN VAN EVENTUELE CORRELATIES qc
EN ANDERE GROND PARAMETERS

3. I Afbakening

Alvorens te bekijken of er sprake is van een correlatie tussen de resultaten van de laboratorium
proeven en de gemeten conusweerstand dient nagegaan te worden of er een (fysische) reden
bestaat om een dergelijke correlatie te verwachten.

Voor zandig materiaal geldt dat de sterkte van het korrelskelet wordt bepaald door de hoek van
inwendige wrijving. De hoek van inwendige wrijving is onder andere afhankelijk van de
dichtheid van een zandlaag (pakking)en de vorm van de zandkorrels. De conusweerstand is ook
afhankelijk van de dichtheid van het zand. Daarnaast is de conusweerstand ook sterk afhankelijk
van het spanningsniveau: hoe hoger de korrelspanning hoe hoger de (gemiddelde)
conusweerstand. In de literatuur zijn dan ook (indicatieve) correlaties beschreven tussen de hoek
van inwendige wrijving en de conusweerstand, waarbij de laatste is gecorrigeerd voor de
verticale korrel spanning [lit.6].

Voor kleiig materiaal bestaan zeer veel correlaties tussen qc en de ongedraineerde cohesie (flUld).

Als indicatie geldt dat fUM ongeveer 1115 à 1120 van de conusweerstand is.
De sondering is een ongedraineerde proef. De conus dringt immers met ongeveer 20 mm/s de
klei in. Een correlatie tussen de conus weerstand en de gedraineerde sterkte parameters c' en cP'
ligt derhalve niet erg voor de hand. Desalniettemin zal toch worden gekeken naar het al of niet
aanwezig zijn van een verband.

Er bestaan indicatieve lineaire relaties, afhankelijk van de grondsoort en de consolidatiegraad,
waarbij de elasticiteitsmodulus is te berekenen uit een factor maal de conusweerstand [lit.6 en
7]. Vermoedelijk wordt deze correlatie veroorzaakt door de afhankelijkheid van beide
parameters van de dichtheid van de grond. In deze studie is gekozen om alleen in te gaan op
het verband tussen de gemiddelde conusweerstand en de E50 bepaald bij de eerste belastingtrap
van de uitgevoerde triaxiaalproeven. Uit de dataset bleek dat de spreiding in de gemeten E50-
waarden van belastingtrap 2 en 3 groter was.

De te bereiken pakkingsdichtheid van zand is onder meer afhankelijk van de uniformiteit van
het zand. Indien de betreffende laag bestaat uit goed gesorteerd zand zal de aanwezige
pakkingsdichtheid en daardoor de conusweerstand veelal hoger zijn dan indien de laag bestaat
uit uniform zand. Hierdoor zou er mogelijk sprake kunnen zijn van een relatie tussen de
D60/DlO en de conusweerstand. Voor klei is het bestaan van een dergelijke relatie minder voor
de hand liggend.

Op basis van bovenstaande beschouwingen is een selectie gemaakt van mogelijke correlaties.
Hierbij is, ter beperking van de hoeveelheid werk, in eerste instantie de diepte waarop het
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monster is genomen als benadering gekozen voor de correctie op de (verticale) korrelspanning.
In tabel 3 is een overzicht gegeven.

Tabel 3: Overzicht van beschouwde combinaties

I laag I1
paragraaf I ~' I c' I E50 I 060/010 I 050 I

alle zandlagen 3.2.1 1 - 1 2 2

laag 32 3.2.2 1 - 1 2 2

laag 18 3.2.3 1 - 1 2 2

alle kleilagen 3.3.1 3 3 1 - 3

laag 16 3.3.2 3 3 1 - 3

Veen 3.4 3 3 1 - -

1 Correlatie wordt bekeken voor zowel q, als qc/diepte
2 Correlatie wordt bekeken voor q,
3 Correlatie niet voor de hand liggend, slechts indicatieve controle.

Opgemerkt wordt dat per sondering voor een bepaalde laag in bijna alle gevallen maar één
monster beschikbaar is waarop een laboratoriumproef is uitgevoerd. Door onnauwkeurigheden
in de diepteregistratie (zowel van de sondering als van de lokatie van het monster) en de relatief
grote variaties in conusweerstand binnen een laag (met name bij zandlagen) is het niet mogelijk
de exacte conusweerstand ter plaatse van het genomen monster te bepalen. Daarom zijn de
laboratoriumresultaten vergeleken met de per sondering en per laag gemiddelde conusweerstand
ter plaatse.

De figuren waarin de verschillende correlaties worden onderzocht zijn weergegeven in bijlage
B. Hierbij is elk datapunt gelabeld met het nummer van de bijbehorende sondering. Op basis
van deze figuren is visueel bepaald of er een trend waar te nemen is. Binnen deze studie zijn
geen regressie analyses uitgevoerd om een eventueel aanwezige trend te beschrijven omdat
hierbij een (subjectieve) keuze gemaakt moet worden over de vorm van de regressielijn
(lineair/niet lineair). Bovendien is de spreiding in de beschikbare data meestal zodanig dat het
weglaten van één of meerdere datapunten significante verschillen in een uit te voeren regressie
op kan leveren. De vraag of bepaalde datapunten inderdaad als uitschieters beschouwd moeten
worden en derhalve buiten de regressieanalyse moeten blijven vergt een gedetailleerde analyse
per datapunt en valt derhalve buiten het bereik van deze studie.
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3.2 Correlaties voor zand

3.2.1 Alle zandlagen

correlaties met 4>'
In eerste instantie is gekeken naar het verloop van C:/>' uit de standaard gedraineerde
triaxiaalproeven met ge voor alle onderzochte zandlagen. Concreet zijn dit de zandlagen 3, 18
en 32. Het resultaat is weergegeven in figuur BI van bijlage B. Hieruit blijkt dat C:/>' varieert
tussen de 38 en de 42 graden en onafhankelijk is van de gemiddelde conusweerstand.
Uitschieters zijn de monsters genomen ter plaatse van sondering 10 (c:/>'::::: 36 graden) en
96 (c:/>' ::::: 34). Oe waargenomen variaties vallen binnen de te verwachten nauwkeurigheid
waarmee cP' op basis van triaxiaalproeven is te bepalen. Het niet bestaan van een duidelijke
afhankelijkheid zal onder meer worden veroorzaakt doordat gebruik gemaakt wordt van
geroerde monsters: eventuele verschillen in terreinomstandigheden (korrelspanningen) gaan
verloren bij het inbouwen van het monster in de proefopstelling.
In figuur B2 is op de x-as de gemiddelde conusweerstand gedeeld door de diepte waarop het
monster genomen is. Hieruit blijkt wel dat de positie van de verschillende proefresultaten
onderling verandert maar niet zodanig dat er sprake is van een duidelijke correlatie. Gezien de
geringe variatie in de gemeten waarden van C:/>' zal een meer gedetailleerde correctie voor de
daadwerkelijk heersende verticale korrelspanning geen beter beeld geven.

correlaties met E50
In figuur B3 is de E50, behorende bij de eerste belastingtrap van de triaxiaalproef, uitgezet
tegen de per laag gemiddelde conusweerstand van de zandlagen 3, 18 en 32. Oe berekende
waarden voor de E50 variëren van ca. 10 tot ca. 35 MPa bij een variatie in gemiddelde
conusweerstand van ca. 4 tot ca. 22 MPa. Uit figuur B3 blijkt dat de E50 oploopt bij
toenemende conusweerstand.
Oelen van de gemiddelde conusweerstand door de diepte van het monster geeft figuur B4. De
puntenwolk is nu meer diffuus dan bij figuur B3. Ook de oplopende trend is nu niet meer
aanwezig. Indien daarentegen op de Y-as de E50 gedeeld door de bijbehorende conusweerstand
wordt uitgezet neemt de spreiding weer iets af: de verhouding bevindt zich ongeveer tussen de
I en de 2 (zie figuur B5). Op basis van figuur B5 kan gesteld worden dat de E50 ongeveer
gelijk is aan 1,5 keer de conusweerstand.
Wellicht dat een meer gedetailleerde correctie op basis van de verticale korrelspanning een beter
beeld geeft.

correlaties met D60/DIO
In figuur B6 is de 060/010 uitgezet tegen de gemiddelde conusweerstand per laag. Hieruit kan,
tot een gemiddelde conusweerstand van ca. 16 MPA, een toename van de 060/010 worden
afgelezen van ca. 1,4 bij een gemiddelde conusweerstand van ca. 6 MPa tot ca. 2 bij ca. 16
MPa. Oe spreiding in de 060/010 om deze lijn is echter nog aanzienlijk (plus of min 0,5). De
gevonden waarden voor 060/010 bij de hogere gemiddelde conusweerstanden ( > 20 MPa) lijkt
te stagneren op ca. 2 (met uitzondering van de gevonden waarde van 5,6 in laag 38E ter plaatse
van sondering 68).
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correlaties met D50
In figuur B7 is de D50 uitgezet tegen de gemiddelde conusweerstand per laag. Er lijkt een trend
waarneembaar waarbij de D50 toeneemt met toenemende gemiddelde conusweerstand. De
spreiding in de waarnemingen is vergelijkbaar met de spreiding in de D60/DI0. Er bestaat
fysisch minder aanleiding een relatie tussen de gemiddelde conusweerstand en de D5ü te
verwachten dan tussen de gemiddelde conusweerstand en de D60/Dlü. Desalniettemin is het
verband tussen de D50 en de gemiddelde conusweerstand vergelijkbaar met het verband tussen
D60/DlO en de gemiddelde conusweerstand.

3.2.2 zandlaag 32

In figuur B8 is de gemeten hoek van inwendige wrijving voor laag 32 uitgezet tegen de per
sondering gemeten gemiddelde conusweerstand in deze laag. In figuur B9 is op de X-as de
gemiddelde conusweerstand gedeeld door de monsterdiepte. Beide figuren zijn vergelijkbaar met
respectievelijk figuur BI en B2. De waarde voor cP' varieert voor deze laag tussen de 36 en de
40 graden, waarbij het monster genomen ter plaatse van sondering 96 een iets lagere waarde
van 34 graden geeft. Er is geen correlatie te geven tussen de gemiddelde conusweerstand en cP'
voor laag 32.

In figuur BlO en BIl is de E50 behorende bij de eerste belastingtrap van de triaxiaalproef,
uitgezet tegen respectievelijk de per sondering gemiddelde conusweerstand in laag 32 en de
gemiddelde conusweerstand gedeeld door de diepte van het onderzochte monster. Uit figuur BlO
is, evenals in figuur B3, een oplopende trend af te leiden. De waarde van E50/qc varieert van
ca. 1,2 tot ca. 2.2 en bedraagt gemiddeld 1,7 (zie figuur BI2).

In figuur B 13 is het verloop van de D60/D 10 met de gemiddelde conus weerstand uitgezet. Ook
hier kan, tot een gemiddelde conusweerstand van ca. 16 MPA, een toename van de D60/DIO
worden afgelezen: van ca. 1,4 bij een gemiddelde conusweerstand van ca. 8 MPa tot 2,3 bij ca.
16 MPa. De spreiding om deze lijn is iets minder dan de gevonden spreiding in figuur B6: ca.
0,4. Voor hogere waarden van de gemiddelde conusweerstand neemt de 060/010 niet verder
toe.

Figuur B14 geeft het verloop van de 050 met de gemiddelde conusweerstand. Ook hier is een
toename de zien van een 050 van ca. 200 /Lm bij een gemiddelde conusweerstand van ca. 10
tot ca. 450 /Lm bij een gemiddelde conusweerstand van ca. 16 MPa.

3.2.3 zandlaag 18

In figuur B15 is de gemeten hoek van inwendige wrijving voor laag 18 uitgezet tegen de per
sondering gemeten gemiddelde conusweerstand in deze laag. In figuur B16 is op de X-as de
gemiddelde conusweerstand gedeeld door de monsterdiepte. Beide figuren zijn vergelijkbaar met
respectievelijk figuur BI en B2. Oe waarde voor cP' varieert voor deze laag tussen de 38 en de
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40 graden. Er is geen correlatie te geven tussen de gemiddelde conus weerstand en 4J' voor laag
18.

In figuur B 17 en B 18 is de E50 behorende bij de eerste belastingtrap van de triaxiaalproef,
uitgezet tegen respectievelijk de per sondering gemiddelde conusweerstand in laag 18 en de
gemiddelde conusweerstand gedeeld door de diepte van het onderzochte monster. Op basis van
figuur BI7 lijkt het toenemen van de E50 bij toenemende conusweerstand minder duidelijk. De
waarde van ESO/ge varieert dan ook van ca. I tot ca. 4 waarbij met name de monsters genomen
ter plaatse van de sonderingen 10 en 64 een afwijkend beeld geven (zie figuur BI9).

In figuur B20 is het verloop van de 060/0 10 met de gemiddelde conusweerstand uitgezet. De
resultaten van de monsters ter plaatse van sondering 10 wijken nogal af van het op basis van
figuur B6 te verwachten beeld.

Figuur B21 geeft het verloop van de 050 met de gemiddelde conus weerstand. Oe 050 varieert
tussen de 100 en de 400 JLm, waarbij het beeld te vergelijken is met de trend uit figuur B7.

3.3 Correlaties voor kleilagen

3.3.1 Alle keilagen

correlaties met cP'
In figuur B22 van bijlage B is het verloop van 4J' uit de standaard ongedraineerde
triaxiaalproeven uitgezet tegen de gemiddelde conusweerstand van alle kleilagen. Hieruit lijkt
de' effectieve hoek van inwendige wrijving toe te nemen met de gemiddelde conusweerstand .
Nadere analyse van de data maakt duidelijk dat dit wordt veroorzaakt door het verschil in
zandbijmenging van de verschillende lagen: hoe meer zand in de kleilaag aanwezig is hoe hoger
de gemiddelde conusweerstand en hoe hoger 4J'. Binnen één laag worden weer verschillende
waarden voor 4J' gevonden bij vergelijkbare waarden voor de gemiddelde conusweerstand
(bijvoorbeeld bij laag 16). Voorspellen van de (gemiddelde) effectieve hoek van inwendige
wrijving binnen kleilagen op basis van ge is derhalve niet haalbaar. Wel kan op basis van
classificatie van een bepaalde laag (zand bijmenging) een indruk worden gekregen van 4J'. De
gemiddelde conusweerstand kan hierbij als hulp worden gebruikt.

correlaties met c'
In eerste instantie is gekeken naar het verloop van c' uit de standaard ongedraineerde
triaxiaalproeven met ge voor alle onderzochte kleilagen. Concreet zijn dit de lagen 15, 16, 16-18
en 38A. Het resultaat is weergegeven in figuur B23 van bijlage B. Hieruit blijkt dat c' varieert
tussen 0 en 22 kN/m2. Oe waarde van de gemiddelde conusweerstand varieert van ca. 0,5 tot
ca. 1,5 MPa. Voor de monsters genomen ter plaatse van sondering 34, 49 en 96 geldt een
gemiddelde conusweerstand van 2,5 à 3 MPa. Uit figuur B23 blijkt dat bij relatief kleine
verschillen in conusweerstand (ca. 0,1 MPa) relatief grote verschillen in c' optreden (tot een
factor 2 of meer). Bovendien blijkt uit figuur 823 geen duidelijke trend in de relatie tussen c'
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en ge' Hieruit wordt geconcludeerd dat de conusweerstand inderdaad geen goede gidsparameter
is voor het schatten van de cohesie.

correlaties met E50
In figuur B24 is de E50, behorende bij de eerste belastingtrap van de triaxiaalproef, uitgezet
tegen de per laag gemiddelde conusweerstand van de beschouwde kleilagen. Op basis van figuur
B24 lijkt de E50 toe te nemen bij een toenemende conusweerstand. Indien op de Y-as de E50
gedeeld door de bijbehorende conusweerstand wordt uitgezet blijkt de E50/qe te variëren tussen
de 2 en de 12 (zie figuur B26). Op basis van figuur B25 wordt niet verwacht dat een meer
gedetailleerde correctie op basis van de verticale korrel spanning een beter beeld geeft.

correlaties met D50
In figuur B27 is de 050 uitgezet tegen de gemiddelde conusweerstand per laag. De gevonden
waarden van de 050 schommelen tussen ca. 75 en ca. 125 /lm en is onafhankelijk van de qc.

3.3.2 Kleilaag 16

Uit figuur B22 is reeds geconcludeerd dat variaties in 4>' binnen één kleilaag niet verklaard
kunnen worden door eventuele variaties in ge binnen die laag.
In figuur B28 is de gemeten waarde voor c' voor alle beschikbare monsters uit laag 16 uitgezet
tegen de bijbehorende gemiddelde conusweerstand. Hieruit blijkt dat, zelfs binnen één laag, de
variatie in c' groot is: van ca. 2 kN/m2 tot 14 kN/m2. De per sondering gemiddelde
conusweerstand van deze laag schommelt tussen de 0,5 en de 1 MPa. Voor deze laag lijkt wel
sprake te zijn van een geleidelijke toename van c' bij toenemende conusweerstand.

Figuur B29 geeft het verloop in de gevonden E-50 waarden voor laag 16. Ook hier treden
relatief grote variaties op (van ca. 1 tot ca. 5 MPa) bij een gemiddelde conusweerstand van ca.
0,5 à 1 MPa. De gemeten E50 van het monster genomen ter plaatse van sondering 90 lijkt een
uitschieter.
Correcties voor de diepte van het monster geeft geen verbetering.

Figuur B30 geeft het verloop van de 050 in deze laag weer. De 050 voor laag 16 varieert
tussen de 75 en de 100 /lm en is onafhankelijk van de conusweerstand.

3.4 Correlaties voor veen (laag 4)

In figuur 31 is 4>' uitgezet tegen de gemiddelde conusweerstand in de veenlaag (laag nr. 4).

In figuur B32 is het verloop van de cohesie uit de CU-triaxiaalproeven getekend als functie van
de in de verschillende sonderingen gemeten gemiddelde conusweerstand. Het beeld stemt
overeen met figuur 22: variaties in c' van 2 tot 23 kN/m2 bij een geringe variatie in
conusweerstand van 0,5 tot 1 MPa waarbij geen trend is waar te nemen.
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In figuur B33 is de ESO uitgezet tegen per sondering gemiddelde conus weerstand van de
veenlaag. Hieruit blijkt dat, indien de uitschieter van het kleimonster ter plaatse van sondering
90 buiten beschouwing wordt gelaten, de gevonden variatie vergelijkbaar is met de variatie voor
de kleimonsters uit laag 16.
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HOOFDSTUK 4

GEOSTATISTIEK

4.1 Achtergrond Geostatistiek

Geostatistiek is een stochastische interpolatietechniek waarbij de ruimtelijke correlatiestructuur
wordt vastgelegd door middel van een geparametriseerde functie: het (semi)variogram (1).

Uitgangspunt in de modellering is de veronderstelling dat het stochastisch deel van het
variatiepatroon een zwak-stationair proces is. Dit betekent dat verschillen in een eigenschap
tussen twee lokaties, afgezien van de trend, alleen afuankelijk zijn van de onderlinge afstand
tussen deze lokaties.
Bij het vaststellen van de ruimtelijke correlatiestructuur wordt, op basis van de bestaande
verzameling meetgegevens een discreet (semi)variogram vastgesteld (zie figuur 1). Op basis van
dit discrete (semi)variogram wordt een continu (semi)variogram gekozen. Een gebruikelijk
model voor zo'n continu (semi)variogram is het sferisch model. Dit model wordt gekenmerkt
door de volgende parameters (zie figuur 1):
- Sîl: maximale waarde van de (semi)variantie binnen het onderzoeksgebied
- Nugget: minimale waarde voor de (semi)variantie binnen het onderzoeksgebied
- Range: maximale afstand tussen twee (meet)punten waarbij nog sprake is van ruimtelijke

correlatie.

0) Een (semilvariogram geeft een beeld van de gemiddelde variatie over het beschouwde
onderzoeksgebied. Plaatselijk kunnen tussen twee meetpunten echter grotere of kleinere variaties
optreden.
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Figuur 1: Voorbeeld van een discreet en continu (semi)variogram (sferisch model).

Met behulp van dit continue (semi)variogram kan op een plaats waar geen meting is uitgevoerd
een schatting worden gemaakt van de waarde van een bepaalde parameter. Hierbij kan
onderscheid worden gemaakt in een schatting van de waarde op één punt of een schatting van
de gemiddelde waarde binnen een bepaald volume (blok, zie ook paragraaf 2.2). Op deze
manier kan, uitgaande van een bepaald meetpuntennet (meestal volgens een grid) een
contourplot worden gegenereerd van geschatte (gemiddelde)waarden en bijbehorende standaard-
afwijking van bijvoorbeeld de diepteligging van een laag binnen het onderzoeksgebied.

4.2 Inventariseren van mogelijkheden voor geostatistische analyse

Geostatistiek is dus met name geschikt voor het analyseren van globale ruimtelijke variaties. Dit
betekent dat de analyse zich moet beperken tot ruimtelijke variaties binnen één laag. Om een
voldoende betrouwbaar (semi)variogram op te kunnen stellenmoet het aantal meetpunten binnen
deze laag voldoende groot zijn. Vanuit de geostatistiek is het wenselijk dat elk punt van het
discrete (semi)variogram wordt ondersteund door ca. 30 getallenparen. In de geotechnische
praktijk is het aantal beschikbare meetdata meestal niet voldoende om aan deze wens te voldoen.
Dit betekent dat bij de vertaling van het discrete (semi)variogram naar een continu
(semi)variogram de mate van onderbouwing van elk punt meegenomen moet worden.

Binnen deze studie zijn de meeste gegevens beschikbaar in laag 32. Tevens is dit de enige laag
die continu aanwezig is over het gehele profiel. Daarom is voor deze laag nagegaan wat de
mogelijkheden zijn voor een geostatistische analyses van het verloop van de conusweerstand.
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Als te analyseren parameter is gekozen voor de per sondering berekende gemiddelde
conusweerstand. De afstand is weergegeven ten opzichte van boring D. Voor de analyse is
gebruik gemaakt van alle beschikbare sonderingen uit het Geotechnische Lengteprofiel Oost: 34
tlm 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 tlm 61 en 90 tlm 93. Het verloop van de gemiddelde
conus weerstand in laag 32 over het gehele profiel is weergegeven in figuur 2. Tevens is in deze
figuur het verloop van de gemiddelde diepte van laag 32 weergegeven. Uit deze twee lijnen
blijkt dat aan de noordzijde van de Oude Maas, ondanks de geringere diepteligging van laag 32,
over het algemeen hogere conusweerstanden worden gevonden dan ter plaatse van de zuidelijke
oever. Dit onderstreept dat bij een gedetailleerde (geo)statistische analyse de conusweerstand
gecorrigeerd moet worden voor de bijbehorende verticale terreinspanning.

In eerste instantie is een discreet (semi)variogram opgesteld op basis van de gehele dataset (zie
figuur 3). In totaal zijn op basis van de dataset 378 getallenparen samengesteld waardoor de
onderbouwing van elk punt in het variogram varieert van 13 tot 42 getallenparen. Duidelijk is
dat voor punten die verder dan ca. 250 meter van elkaar verwijderd zijn er geen sprake meer
kan zijn van correlatie: de (semi)variantie is hier groter of gelijk aan de steekproefvariantie van
de dataset!.
Bovendien blijkt uit figuur 2 reeds dat op relatief korte afstanden grote variaties mogelijk zijn
(b.v. tussen sondering 92 en 93 of 48 en 49) terwijl over zeer grote afstanden weer
vergelijkbare sondeerwaarden gevonden worden (b.v. sondering 34 en 53). Een dergelijke
variatie in gegevens op één lijn leent zich niet goed voor een integrale geostatistische analyse.

Daarom is nogmaals een discreet (semi)variogram opgesteld waarbij alleen gebruik is gemaakt
van de sonderingen 55 tot en met 92. Hierbij wordt een maximale discrete (semi)variantie
gevonden die qua orde van grootte overeenstemt met de variantie van de gebruikte dataset (ca.
6 MPa). De nugget van dit discrete (semi)variogram bedraagt ca. 2 MPa. Dit betekent dat voor
elke schatting van de gemiddelde conus weerstand op een bepaald punt de variantie minimaal 2
MPa bedraagt.

Opgemerkt wordt dat normaal voor zandgronden de afstand waarover nog enige mate van
correlatie te verwachten is enkele tientallen meters bedraagt. Op basis van het discrete (semi)
variogram uit figuur 3 zou deze afstand ca. 100 m bedragen. Men dient zich hierbij af te vragen
of er op basis van de geologische geschiedenis een verklaring te geven is voor deze relatief
grote waarde.

Samenvattend kan gesteld worden dat een geostatistische analyse van de gemiddelde
conusweerstand van laag 32 voor het gehele Geotechnische Lengteprofiel Oost niet zinvol is.
Doordat de data zich op één lijn bevinden en er sprake is van een wisselende trend (dalen en
stijgen als functie van de afstand) worden ongeveer gelijke conusweerstanden op relatief grote
onderlinge afstanden als gecorreleerd gezien. Voor deelgebieden waarbij de gemiddelde
conusweerstand een eenduidige trend bezit (zoals b. v. tussen sondering 55 tlm 92) biedt
geostatistiek wel mogelijkheden. Opgemerkt wordt dat correctie van de gemiddelde
conusweerstand voor de verticale korrelspanning ter plaatse de waargenomen variaties mogelijk
kan dempen.
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Voor co-kriging moet er een voldoende betrouwbare correlatie bestaan tussen de gidsparameter
(q.) en gezochte parameter. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat voor zandgrond de E50 redelijk geschat
kan worden op basis van de gemiddelde conusweerstand. Ook voor de D60/DlO en de D50 lijkt
voor zandgrond een relatie te bestaan met de conusweerstand. Voor de exacte vorm van deze
relatie is een meer gedetailleerde analyse van de data noodzakelijk. Opgemerkt wordt dat de
spreiding in de meetgegevens nog aanzienlijk is. Het schatten van de gemiddelde waarde van
de gezochte parameter op basis van de (gemiddelde) conusweerstand lijkt haalbaar.
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Figuur 2: Verloop van de conusweerstand in laag 32 over Geotechnisch Lengteprofiel Oost.
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4.3 Het effect van onnauwkeurigheden in de meetgegevens op de geostatistische analyse

Bij geostatistische analyses wordt aangenomen dat de gebruikte data foutloos zijn. In de praktijk
zal dit nooit het geval zijn. Een mogelijkheid om de onnauwkeurigheid in de meetgegevens te
verdisconteren is door gebruik te maken van een (al of niet uit de meetgegevens volgende)
nugget.

Zoals reeds opgemerkt blijkt uit figuur 4 dat voor het gedeelte van laag 32 tussen sondering 55
en 92 een nugget van ca. 2 MPa geldt. De nauwkeurigheid waarmee een sondeerwaarde op een
bepaald punt gemeten kan worden bedraagt bij elektrische sonderingen ca. 1%. Daarnaast is
deze meetfout van ondergeschikt belang doordat het (semi)variogram is gebaseerd op de over
de betreffende laag gemiddelde conusweerstand. De nugget wordt dan ook niet veroorzaakt door
een onnauwkeurigheid in de meting van de conus weerstand op een bepaalde diepte maar door
variaties van de conusweerstand over de verticaal in de betreffende laag. Bij de ter plaatse van
de verschillende sonderingen over de laag gemiddelde conusweerstand is een standaardafwijking
berekend van ca. 3,5 tot ca. 4,5 MPa (zie bijlage A). Daar de verschillende metingen van de
conusweerstand over de diepte binnen één laag gecorreleerd zijn is de demping van deze
variantie voor de betrouwbaarheid van het gemiddelde zeer gering. De nugget van 2 MPa is dan
ook goed te vergelijken met de betrouwbaarheid van de gemiddelde conusweerstand ter plaatse.

Voor co-Kriging geldt dat, naast de nauwkeurigheid van de geschatte waarde voor de
gemiddelde conusweerstand op een bepaalde plaats (mede bepaald door de nauwkeurigheid in
de oorspronkelijke meetgegevens), ook de nauwkeurigheid van de gevonden correlatie van
belang is. Als voorbeeld is de variantie bepaald voor de gevonden factor voor E50/qc in laag
32. Hieruit blijkt dat, bij een gemiddelde factor van 1,71 de variantie 0,11 is. Deze variantie
is een overall maat voor het effect van de variaties ten opzichte van de gemiddelde
conusweerstand over de betreffende laag, de variaties tussen de gemiddelde conus weerstanden
van de verschillende sonderingen onderling en de nauwkeurigheid van de bepaling van de E50.
Ook hier geldt dat de (meet)nauwkeurigheid van de qc op een bepaalde diepte en van de
bepaling van de E50 van ondergeschikt belang zijn ten opzichte van de verticale spreiding in
qc binnen de betreffende laag.
De totale variatiecoëfficiënt van een schatting van de E50 op basis van een met Kriging
geschatte gemiddelde conusweerstand bedraagt in dit voorbeeld ca. 0,5 hetgeen groot is.

Daarnaast wordt opgemerkt dat de onnauwkeurigheid in het ondergrondmodel gerelateerd dient
te worden aan de andere onzekerheidsbronnen in een bepaalde berekening (modelschematisatie,
belastingen e.d.). Slechts indien de onnauwkeurigheden in het ondergrondmodel van dezelfde
orde van grootte zijn als de overige onnauwkeurigheden zijn ze van belang voor de totale
onnauwkeurigheid.
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HOOFDSTUK 5

CONCLUSIES

Ondanks het in vergelijking tot de normale praktijk ruim opgezet laboratoriumonderzoek geven
de beschikbare proefresultaten vanuit statistisch oogpunt slechts een beperkte dataset, met name
indien er gezocht wordt naar correlaties per laag.

Correlaties voor zand
Op basis van de beschikbare dataset blijkt dat de hoek van inwendige wnjvmg voor de
onderzochte zandlagen (nr. 3, 18 en 32) onafhankelijk is van de conusweerstand en varieert
tussen de 38 en de 42 graden. Oe waargenomen variaties zijn vergelijkbaar met de
nauwkeurigheid van de meting (triaxiaalproef).
Oe verhouding tussen de E50 en de gemiddelde conusweerstand schommelt voor de beschouwde
zandlagen tussen de 1 en de 2 en bedraagt gemiddeld ca 1,5.

Tot een gemiddelde conusweerstand van ca. 16 MPA kan voor de 3 zandlagen tezamen een
toename van de 060/0 10worden afgelezen van ca. 1,4 bij een gemiddelde conusweerstand van
ca. 6 MPa tot ca. 2 bij ca. 16 MPa. Oe spreiding in de 060/010 om deze lijn is echter nog
aanzienlijk (plus of min 0,5). Oe gevonden waarden voor 060/010 bij de hogere gemiddelde
conusweerstanden (> 20 MPa) lijkt te stagneren op ca. 2. Ook de 050 geeft een geleidelijke
toename met de gemiddelde conusweerstand.

Indien de gegevens worden beschouwd voor de lagen 18 en 32 afzonderlijk dan neemt voor laag
32 over het algemeen de gevonden spreiding in de data iets af ten opzichte van de dataset van
alle 3 de zandlagen tezamen. Laag 18 geeft eerder een toename in de variatie te zien.

Correlaties voor klei
Het blijkt dat de conusweerstand geen goede "gids"parameter is voor het schatten van de
gedraineerde rP' en cohesie van klei. Ook voor de E50 heeft de gemiddelde conusweerstand
onvoldoende onderscheidend vermogen: bij geringe variaties in de gemiddelde conusweerstand
(ca. 0,1 MPa) treden grote variaties in c' en E50 op (factor 2 of meer). Oe verhouding E50/qc
varieert van ca. 2 tot ca. 12.
Wel blijkt de 050 van de beschouwde kleilagen over alle sonderingen vrij constant te zijn: 75
à 125 jLm.

Correlaties voor veen
Voor veen geldt ook dat de conus weerstand onvoldoende onderscheidend vermogen heeft voor
c' en E50. Oe waargenomen variaties in de data zijn vergelijkbaar met de waargenomen
variaties tussen de monsters uit de kleilagen.
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Geostatistiek
Geostatistische analyse van de gemiddelde conusweerstand van laag 32 over het gehele
Geotechnische Lengteprofiel Oost is niet haalbaar. Dit komt door het grillige verloop van de
conusweerstand waarbij, als gevolg van een wisselend dalende en stijgende trend, tussen twee
sonderingen op korte afstand van elkaar soms grotere variaties voorkomen dan tussen twee
sonderingen met een grotere tussenafstand.

Wel kan voor het gedeelte van het Geotechnische Lengteprofiel Oost tussen sondering 55 en 92
een bruikbaar (semi)variogram worden opgesteld. De nugget van dit discrete (semi)variogram
bedraagt ca. 2 MPa. Dit betekent dat voor elke schatting van de gemiddelde conusweerstand op
een bepaald punt de variantie minimaal 2 MPa bedraagt. De steekproefvariantie van de
beschouwde dataset bedraagt in dit geval ca.6 MPa.

Samenvattend kan worden gesteld dat:
- Het schatten van grondparameters op basis van een schatting van de gemiddelde

conusweerstand (co-kriging met q, als gidsparameter) haalbaar wordt geacht voor de E50 en
de gemiddelde waarde voor de D60/DlO en de D50 van de zandlaag 32. De betrouwbaarheid
van deze schatters zal, als gevolg van de ruis in de gevonden correlaties en de grote nugget
in het te gebruiken (semi)variogram echter gering zijn.
Voor klei en veen zijn uit de beschikbare data geen bruikbare correlaties af te leiden. Het
gebruik van qc als gidsparameter is voor klei en veenlagen derhalve niet zinvol.

- Een sondering is een goed instrument is om verschillen tussen lagen onderling en binnen een
laag aan te tonen. Een laboratoriumproef is echter niet geschikt om de verschillen binnen een
laag in termen van grondparameters te kwantificeren. Verwacht mag worden dat
grondparameters die bepaald zijn met in-situ testen beter correleren met de conusweerstand .

- Vergroting van het aantal laboratoriumtesten binnen een laag geeft, gezien de slechte
correlatie met de conusweerstand, geen betere benadering van de ruimtelijke variaties. Wel
levert een groter aantal laboratoriumtesten binnen één laag een vergroting van de zekerheid
over de gemiddelde laageigenschap.

- Op basis van de in deze studie uitgevoerde data-analyse is geen eenduidig antwoord te geven
op de vraag of ruimtelijke variaties anders dan de laagindeling van wezenlijk belang zijn.
Wel is gebleken dat voor de variatie in de parameters E50, D50 en D60/DIO in zandlagen
een ruimtelijke component hebben. De noodzakelijkheid voor het hebben van inzicht in deze
ruimtelijke variatie (en de daarbij horende nauwkeurigheid) moet bepaald worden middels
een analyse van het boortunnelproces en de voor de verschillende fasen van het bouwproces
maatgevende geotechnische mechanismen.
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DATABASE LABORATORIUMRESULTATEN BIJLAGE A



boring locatie code monster begin einde gemiddelde sondering laag grond toevoeging qc, gem.*) qc, std *)
monster monster diepte soort over laag over laag

m tov NAP m tov NAP laag nr. per sondering per sondering

90 noord 207 -2.07 4.40 90 1 klei siltig 0.71 0.19
93 noord E21 96 -7.36 10.80 93 15 klei humeus 0.66 0.08
93 noord 98 -9.4 10.80 93 15 klei humeus 0.66 0.08

E noord EB 2973A -10.19 12.30 96 15 klei humeus 0.B7 0.26
E noord 16 -6.29 9.25 96 15 klei humeus 0.74 0.05
D zuid E2 246 -4.91 7.20 10 16 klei siltig 0.70 0.20

34 zuid ElI 38 -5.54 6.23 34 16 klei siltig 0.47 0.08
34 zuid 37 -5.09 6.23 34 16 klei siltig 0.47 0.08
64 zuid DS-2 54 -6.92 6.56 64 16 klei siltig 0.61 0.09
64 zuid E16 51 -4.7 6.56 64 16 klei siltig 0.61 0.09

65A zuid T221 13 -11 -12 65 16 klei siltig 0.77 0.25
65A zuid T11 10 -8 -8.5 65 16 klei siltig 0.77 0.25
65A zuid T181 10 11 -8.5 -9.3 65 16 klei siltig 0.77 0.25
65A zuid T21 12 -10 -11 65 16 klei siltig 0.77 0.25
65A zuid DS-3 11 -9.3 65 16 klei siltig 0.77 0.25
65A zuid T211 10 -8.5 -9.3 65 16 klei siltig 0.77 0.25
65A zuid T191 13 -11 -12 65 1'3 klei slltig 0.77 0.25
65A zuid DS-4 128 -10.5 65 16 klei siltig 0.77 0.25

90 noord DS-e 215 -10.5 12.76 90 16 klei siltig 1.00 0.25
90 noord E20 216 -11.27 12.76 90 16 klei siltig 1.00 0.25
90 noord 214 -9.52 12.76 90 16 klei siltig 1.00 0.26
93 noord E22 100 -11.44 13.86 93 16 klei siltig 0.78 0.09

E noord E9 3537A -11.99 14.10 96 16 klei siltig 0.87 0.18
99 noord E24 244 -12.51 15.60 99 16 klei siltig 0.80 0.10

D zuid 4 -8.21 14.22 10 16-18 klei mndig 1.50 2.00
D zuid 8 -14.81 14.22 10 16-18 klei zandig 1.50 0.80
D zuid T231 2 -7.2 14.22 10 16-18 klei zandig 1.50 2.00
D zuid E4 13 -17.51 14.22 10 16-18 klei zandig 1.50 0.80

34 zuid E12 44 -11.29 12.15 34 16-18 klei mndig 2.42 0.78

34 zuid 43 -11.19 12.15 34 16-18 klei zandig 2.42 0.78

45 zuid 276 -10.17 13.00 45 16-18 kiei zandig 1.20 0.30

83 noord 261 -16.98 83 17 klei zandlaagjes 0.97 0.20

D zuid 6 -11.51 12.80 10 18 zand plaatselijk kleilaagjes 4.30 1.20

D zuid Fl 35741 -7.01 12.80 10 18 zand plaatselijk kleilaagjes 4.30 1.20

D zuid F2 101 -13.01 12.80 10 18 zand plaatselijk kleilaagjes 4.30 1.20

34 zuid F7 76 -16.09 16.50 34 18 zand plaatselijk kleilaagjes 16.76 6.76

34 zuid 75 -15.09 16.50 34 18 zand plaatselijk kleilaagjes 16.76 6.76

64 zuid 55 -8.75 10.30 64 18 zand plaatselijk kleilaagjes 8.04 2.24

64 zuid Fll 57 -10.35 10.30 64 18 zand plaatselijk kleilaagjes 8.04 2.24

68 zuid F13 134 -13.5 12,67 68 18 zand plaatselijk kleilaagjes 9.60 4.78

68 zuid Tl11 133 -11.5 0 12.67 68 18 zand plaatselijk kleilaagjes 9.60 4.78
68 zuid T51 133 -11.5 0 12.67 68 18 zand plaatselijk kleilaagjes 9.60 4.78
83 noord F14 258 -11.96 18.01 83 18 zand plaatselijk kleilaagjes 12.41 5.13

*l Gemiddelde en standaardafwijking gelden per sondering over de laag waar het monster is genomen



boring locatie code monster begin einde gemiddelde sondenng laag grond toevoeging qc, gem.*) qc, std *)
monster monster diepte soort over laag over laag

m tov NAP m tov NAP laaa nr. per sondering per sondering

83 noord T131 259 -14 0 18.01 83 18 zand plaatselijk kleilaagjes 12.41 5.13

83 noord T71 259 -14 0 18.01 83 18 zand plaatselijk kleilaagjes 12.41 5.13
83 noord 260 -15.98 18.01 83 18 zand plaatselijk kleilaagjes 12.41 5.13
87 noord F15 118 -13.13 14.65 87 18 zand plaatselijk kleilaagjes 11.09 3.53
87 noord T101 117 -11.1 0 14.65 87 18 zand plaatselijk kleilaagjes 11.09 3.53
87 noord T161 117 -11.1 0 14.65 87 18 zand plaatselijk kleilaagjes 11.09 3.53
0 zuid E3 109 -10.31 12.60 10 18A zand dunne kleilaagjes 2.00 0.80

29 zuid 67 -7.16 10.00 29 18A zand dunne kleilaagjes 3.90 2.50
64 zuid 58 -11.75 13.48 64 18A zand dunne kleilaagjes 4.12 1.33
64 zuid 60 -13.7 13.48 64 18A zand dunne kleilaagjes 4.12 1.33
87 noord T91 116 -8.6 0 10.98 87 2 zand kleilaagjes 6.54 2.56
87 noord T151 116 -8.6 0 10.98 87 2 zand kleilaagjes 6.54 2.56
87 noord 115 -7.13 10.98 87 2 zand kleilaagjes 6.54 2.56
87 noord T141 113 -3 0 5.87 87 3 zand plaatselijk kleilaagjes 10.09 3.44
87 noord T81 113 -3 0 5.87 87 3 zand plaatselijk kleilaagjes 10.09 3.44
E noord F4 3192 -4.79 6.90 96 3 zand plaatselijk kleilaagjes 10.26 4.26

68 zuid E18 135 -14.5 15.00 68 :;>1 klei siltig 1.00 0.58
E noord 20 -14.69 16.80 96 31 klei sillig 1.30 0.40

o zuid E5 35347 -26.51 25.40 10 32 zand grof/grindig 13.00 4.00
o zuid F3 123 -19.91 25.40 10 32 zand grof/grindig 13.00 4.00
0 zuid 11 -22.91 25.40 10 32 zand grof/grindig 13.00 4.00

29 zuid 73 -17.16 18.25 29 32 zand grof/grindig 11.00 6.00
29 zuid 72 -16.16 18.25 29 32 zand grof/grindig 11.00 6.00

29 zuid F6 70 -13.16 18.25 29 32 zand grof/grindig 11.00 6.00

29 zuid 71 -15.16 18.25 29 32 zand grof/grindig 11.00 6.00

34 zuid 79 -19.09 22.00 34 32 zand grof/grindig 14.12 3.73

34 zuid 83 -23.09 22.00 34 32 zand grof/grindig 14.12 3.73

45 zuid F8 280 -17.17 22.00 45 32 zand grof/grindig 11.00 4.00

45 zuid 282 -21.17 22.00 45 32 zand grof/grindig 11.00 4.00

49 maas 149 -21 7.17 49 32 zand grof/grindig 9.28 3.62

49 maas F9 148 -19.5 7.17 49 32 zand grof/grindig 9.28 3.62

49 maas 146 -15.5 7.17 49 32 zand grof/grindig 9.28 3.62

53 maas Fl0 165 -21.7 15.88 53 32 zand grof/grindig 14.02 4.90

53 maas 163 -17.7 15.88 53 32 zand grof/grindig 14.02 4.90

53 maas E15 168 -26.2 15.88 53 32 zand grof/grindig 14.02 4.90

53 maas 167 -24.7 15.88 53 32 zand grof/grindig 14.02 4.90

64 zuid 104 -16.25 18.00 64 32 zand grof/grindig 13.08 3.49

64 zuid 106 -18.25 18.00 64 32 zand grof/grindig 13.08 3.49

64 zuid F12 102 -14.25 18.00 64 32 zand grof/grindig 13.08 3.49

64 zuid 108 -20.25 18.00 64 32 zand grof/grindig 13.08 3.49

68 zuid 137 -18.5 18.50 68 32 zand grof/grindig 11.74 4.50

68 zuid 138 -20.5 18.50 68 32 zand groflgrindig 11.74 4.50

68 zuid T61 136 -16.5 0 18.50 68 32 zand grof/grindig 11.74 4.50

*) Gemiddelde en standaardafwijking gelden per sondering OVef de laag waar het monster is genomen



boring locatie code monster begin einde gemiddelde sondering laag grond toevoeging qc, gem.') qc, std ')
monster monster diepte soort over laag over laag

m tov NAP m tov NAP laag nr. per sondering per sondering

68 zuid T121 136 -165 0 18.50 68 32 zand grof/grindig 11.74 450
83 noord 262 -18.98 23.00 83 32 zand grof/grindig 15.86 556
87 noord 121 -19.13 22.00 87 32 zand grof/grindig 21.27 7.54
93 noord F16 230 -18.08 19.50 93 32 zand grof/grindig 16.15 4.36
93 noord 228 -16.08 19.50 93 32 zand groflgrindig 16.15 4.36

E noord 21 -16.89 19.87 96 32 zand grof/grindig 22.00 7.36
E noord 22 -19.59 19.87 96 32 zand grof/grindig 22.00 7.36
E noord F5 1620A -16.79 19.87 96 32 zand grof/grindig 22.00 7.36

45 zuid D8-1 283 -22.67 25.50 45 38A klei plaatselijk zandig 3.00 0.40
49 maas 151 -24.65 12.18 49 38A klei plaatselijk zandig 3.02 0.42
49 maas E13 150 -22.7 12.18 49 38A klei plaatselijk zandig 3.02 0.42
53 maas 169 -27.95 21.25 53 38A klei plaatselijk zandig 2.78 100
76 maas T31 245 -23.4 76 38A klei plaatselijk zandig 3.03 0.49
76 maas T41 ? -24.85 ·26.2 76 38A klei plaatselijk zandig 3.03 0.49
76 maas D8-5 58 -24.5 76 38A klei plaatselijk zandig 3.03 049

E noord T251 23 -21.34 24.78 96 38A klei plaatselijk zandig 2.80 0.51
E noord Elo 4187A -21.29 24.78 96 3GA klei plaatselijk zandig 2.80 0.51
E noord 24 -23.69 24.78 96 38A klei plaatselijk zandig 2.80 0.51
E noord 25 -24.34 24.78 96 38A klei plaatselijk zandig 2.80 051
D zuid 13 -28.31 31.20 10 38E zand plaatselijk dunne kleilaagjes 11.50 3.00
D zuid 14 -29.51 31.20 10 38E zand plaatselijk dunne kleilaagjes 11.50 3.00

49 maas E14 152 -26 14.50 49 38E zand plaatselijk dunne kleilaagjes 12.07 6.43

68 zuid 139 -22.5 25.25 68 38E zand plaatselijk dunne kleilaagjes 9.02 3.34

68 zuid 142 -27 25.25 68 38E zand plaatselijk dunne kleilaagjes 2178 0.17

E noord 27 -28.84 30.95 96 38E zand plaatselijk dunne kleilaagjes 5.19 2.48

49 maas 153 -28.75 17.25 49 38F zand 22.17 7.03

E noord 26 -25.79 27.90 96 38F zand 5.54 1.69

D zuid El 91 -2.21 4.50 10 4 veen 0.80 0.20

65A zuid T171 6 -4 -5 65 4 veen 0.66 0.16

65A zuid T201 6 ·4 ·5 65 4 veen 0.66 0.16

68 zuid E17 130 -6.5 7.00 68 4 veen 0.52 0.11

90 noord E19 211 -6.27 8.60 90 4 veen 1.16 028

E noord E7 1279A -7.79 9.25 96 4 veen 108 0.35

E noord E6 1049A -6.59 9.25 96 4 veen 1.08 0.35

E noord T241 17 -7.89 925 96 4 veen 108 0.35

99 noord E23 241 -6.51 9.60 99 4 veen 0.60 0.20

') Gemiddelde en standaardafwijking gelden per sondering over de laag waar het monster is genomen



boring locatie qc, gem') c' phi' 050 050 050 060/010 060/010 060/010
/diepte gem.laag std.laag gem.laag std.laag

[kN/m2] [kN/m2] E50-1 E50-2 E50-3 alle sond. alle sond. alle sond. alle sond.

90 noord 0.16 <0.002
93 noord 0.06 22.32 23.67 6.56 7.41 7.66 180.00 231.75 187.67
93 noord 0.06 550.00 231.75 187.67

E noord 0.07 11.28 28.22 5.02 7.70 9.40 72.00 231.75 187.67 1.25
E noord 0.08 125.00 231.75 187.67
o zuid 0.10 1.81 33.62 1.07 3.22 4.95 81.57 11.55

34 zuid 0.08 7.68 26.69 3.77 5.69 6.44 75.00 81.57 11.55
34 zuid 0.08 75.00 81.57 11.55
64 zuid 0.09 7.33 15.93 81.57 11.55
64 zuid 0.09 11.20 18.85 2.94 3.15 4.09 106.00 81.57 11.55

65A zuid 0.00 -14.93 -16.04 13.34 19.89 26.53 81.57 11.55
65A zuid 0.00 4.29 30.03 8.75 11.98 25.10 81.57 11.55
65A zuid 0.00 12.91 28.02 5.80 10.09 9.55 81.57 11.55
65A zuid 0.00 4.88 31.99 3.01 9.33 40.45 81.57 11.55
65A zuid 0.00 -16.50 28.41 81.57 11.55
65A zuid 0.00 -11.13 -14.89 5.02 6.89 11.65 81.57 11.55
65A zuid 0.00 8.55 37.97 3.44 10.20 25.70 81.57 11.55
65A zuid 0.00 -6.75 26.55 81.57 11.55

90 noord 0.08 15.97 14.42 81.57 11.55
90 noord 0.08 14.20 30.65 12.27 10.54 14.23 75.00 81.57 11.55
90 noord 0.08 70.00 81.57 11.55
93 noord 0.06 11.79 30.60 5.07 6.49 9.36 80.00 81.57 11.55

E noord 0.06 13.30 30.04 5.01 9.15 11.83 90.00 81.57 11.55
99 noord 0.05 7.32 30.71 3.07 5.93 7.37 81.57 11.55
o zuid 0.11 100.00 116.00 82.89
o zuid 0.11 80.00 116.00 82.89
o zuid 0.11 1.51 33.62 1.07 3.22 4.95 116.00 82.89
o zuid 0.11 0.00 36.06 10.87 27.84 48.83 300.00 116.00 82.89 2.50

34 zuid 0.20 3.65 33.12 3.45 7.78 13.16 73.00 116.00 82.89
34 zuid 0.20 73.00 116.00 82.89

45 zuid 0.09 70.00 116.00 82.89
83 noord 0.00 100.00

o zuid 0.34 220.00 256.67 85.45 1.88 2.10 0.70

o zuid 0.34 0.00 37.93 11.33 19.68 27.06 220.00 256.67 85.45 2.17 2.10 0.70
o zuid 0.34 0.00 37.97 16.63 24.95 38.59 185.00 256.67 85.45 2.87 2.10 0.70

34 zuid 1.02 0.00 39.63 22.97 50.01 64.52 255.00 256.67 85.45 1.47 2.10 0.70
34 zuid 1.02 255.00 256.67 85.45 1.47 2.10 0.70

64 zuid 0.78 80.00 256.67 85.45 2.10 0.70

64 zuid 0.78 0.00 38.20 32.85 48.88 56.98 340.00 256.67 85.45 1.50 2.10 0.70

68 zuid 0.76 0.00 38.75 10.20 15.00 27.03 180.00 256.67 85.45 2.10 0.70

68 zuid 0.76 -7.89 -24.88 18.56 37.97 53.46 395.00 256.67 85.45 3.82 2.10 0.70
68 zuid 0.76 1.15 33.03 2.42 6.46 8.22 256.67 85.45 2.10 0.70
83 noord 0.69 0.00 39.36 12.11 42.97 46.65 255.00 256.67 85.45 2.07 2.10 0.70

*) Gemiddelde en standaardafwijking gelden per sondering over de laag waar het monster is genomen



boring locatie qc, gem.') c' ph;' 050 050 050 060/010 060/010 060/010

/diepte gem.laag sld.laag gem.laag std.laaq

[kN/m2] [kN/m2] E50-1 E50-2 E50-3 alle sond. alle sond. alle sond, alle sond.

83 noord 0.69 -22.49 -25.35 46.40 64.84 75.41 256,67 85.45 2,10 0.70

83 noord 0,69 3.76 35.66 16.50 19,19 31.76 256.67 85.45 2.10 0.70

83 noord 0.69 340.00 256,67 85.45 1.86 2.10 0.70
87 noord 0.76 0.00 38.49 18.34 41.91 47,39 355,00 256,67 85.45 1,84 2.10 0.70
87 noord 0.76 2.36 28,51 2.45 4.33 6.06 256,67 85.45 2,10 0.70
87 noord 0.76 -9.94 -20.20 21.81 30,07 40.52 256.67 85.45 2,10 0.70
o zuid 0.16 0.00 41.22 1.51 5.70 9,92 85.00 176,25 56.94 1.50 0.19

29 zuid 0.39 240.00 176,25 56.94 1.39 1.50 0,19
64 zuid 0.31 180.00 176,25 56.94 1.77 1,50 0,19
64 zuid 0.31 200,00 176.25 56,94 1,33 1,50 0.19
87 noord 0.60 3.88 28,82 2.20 3,22 5.21
87 noord 0,60 0.77 -21.45 14.90 23.46 34.71
87 noord 0.60 110.00 1.73
87 noord 1.72 -9,32 -23.02 14.65 20.11 36.13
87 noord 1.72 1.49 32.72 2.03 4.04 7.00

E noord 1.49 1.74 40.96 8.75 17.76 23.56
68 zuid 0.07 10.92 21.57 6.02 8.29 10.79

E noord 0.08 180.00

o zuid 0.51 52.94 33,28 13.31 24.52 31.07 330.00 334.19 87,71 1.95 0,32
o zuid 0.51 0.00 35.67 22.12 42.38 58.52 425.00 334.19 87.71 1.84 1.95 0.32

o zuid 0.51 430.00 334.19 87.71 2.00 1,95 0,32

29 zuid 0.60 330.00 334.19 87.71 1.54 1,95 0.32

29 zuid 0.60 300,00 334.19 87.71 1.44 1.95 0.32

29 zuid 0.60 0.00 40.20 17.21 41.16 80.31 215.00 334.19 87.71 1.77 1.95 0.32

29 zuid 0,60 300.00 334.19 87.71 1.41 1.95 0.32

34 zuid 0.64 520.00 334.19 87.71 2.35 1.95 0,32

34 zuid 0.64 400,00 334,19 87.71 2.51 1,95 0.32

45 zuid 0.50 0.00 40.52 16.86 44.80 63.89 220.00 334.19 87.71 1.92 1.95 0.32

45 zuid 0,50 195.00 334.19 87.71 1.70 1.95 0.32

49 maas 1.30 310.00 334.19 87.71 1.80 1.95 0,32

49 maas 1.30 0.04 38.23 17.42 29.86 44,74 310.00 334.19 87.71 1,80 1,95 0.32

49 maas 1,30 310.00 334.19 87.71 1.89 1.95 0.32

53 maas 0.88 0.00 37.56 31.07 42.17 50.75 450.00 334.19 87.71 2.35 1.95 0.32

53 maas 0.88 390.00 334.19 87.71 1.91 1.95 0.32

53 maas 0.88 0,00 40.74 20.73 51.90 61.09 334.19 87.71 1.95 0.32

53 maas 0,88 190.00 334.19 87.71 1,93 1,95 0.32

64 zuid 0.73 280.00 334.19 87.71 1.58 1.95 0.32

64 zuid 0,73 355.00 334.19 87.71 2.03 1.95 0.32

64 zuid 0.73 0.00 39.30 15.88 41.06 47,11 220.00 334.19 87.71 1.31 1.95 0.32

64 zuid 0.73 400.00 334.19 87.71 2.25 1.95 0.32

68 zuid 0.63 230.00 334.19 87.71 1.63 1.95 0.32

68 zuid 0.63 370.00 334.19 87.71 2.27 1.95 0.32

68 zuid 0,63 1.89 32.04 8.71 6.53 14.56 490.00 334,19 87.71 2.26 1.95 0.32

.) Gemiddelde en standaardafwijking gelden per sondering over de laag waar hel monster is genomen



boring locatie qc, gem') c' phi' 050 050 050 060/010 060/010 060/D10

/diepte gem. laag std.laag gem.laag std.laag

(kN/m2j (kN/m2] E50-1 E50-2 E50-3 alle sond. alle sond. alle sond. alle sond.

68 zuid 0.63 -16.47 -22.4 7 33.69 41.82 63.78 490.00 334.19 87.71 2.26 195 0.32

83 noord 069 35500 33419 87.71 216 1.95 0.32

87 noord 0.97 355.00 334.19 87.71 186 195 0.32

93 noord 0.83 0.00 3799 34.72 46.20 6426 280.00 33419 8771 2.54 1.95 0.32
93 noord 0.83 300.00 334.19 87.71 194 1.95 0.32

E noord 1.11 250.00 334.19 87.71 1.75 1.95 0.32
E noord 1.11 360.00 334.19 87.71 2.36 195 0.32
E noord 1.11 11.59 34.09 31.31 5178 69.76 334.19 87.71 195 0.32

45 zuid 0.12 -25.59 29.03 80.00 122.50 80.92

49 maas 0.25 85.00 122.50 80.92

49 maas 0.25 0.00 42.27 14.56 47.89 63.83 30000 122.50 80.92 1.78

53 maas 0.13 120.00 122.50 80.92

76 maas 000 0.00 35.37 5.07 9.56 14.72 122.50 80.92

76 maas 0.00 20.93 26.30 5.57 9.67 19.57 122.50 80.92

76 maas 0.00 37.24 8.94 122.50 80.92

E noord 0.11 109 33.71 6.91 19.94 28.97 122.50 80.92

E noord 0.11 1.30 33.71 6.91 19.94 28.97 122.50 80.92

E noord 0.11 80.00 122.50 80.92

E noord 0.11 70.00 122.50 80.92

D zuid 0.37 125.00 148.00 77.76 1.53 2.83 198

o zuid 0.37 100.00 148.00 77.76 2.83 198

49 maas 0.83 20.63 33.83 6.61 18.10 18.85 148.00 77.76 2.83 198

68 zuid 0.36 85.00 148.00 77.76 1.32 2.83 198

68 zuid 0.86 300.00 148.00 77.76 5.63 2.83 1.98

E noord 0.17 130.00 148.00 77.76 2.83 198

49 maas 129 120.00 122.50 2.50

E noord 0.20 125.00 122.50 2.50

o zuid 0.18 3.71 33.04 117 2.21 4.28 175.00 88.98

65A zuid 0.00 1.71 34.95 1.77 2.35 4.65 175.00 88.98

65A zuid 0.00 -3.58 -12.24 1.71 2.36 5.29 175.00 88.98

68 zuid 0.07 5.78 27.90 2.15 3.41 4.04 175.00 88.98

90 noord 0.13 25.66 20.53 4.81 517 6.23 175.00 88.98

E noord 0.12 9.65 15.17 1.89 3.45 2.77 175.00 88.98

E noord 0.12 11.30 24.70 2.69 3.69 4.93 175.00 88.98

E noord 0.12 9.32 15.17 1.89 3.45 2.77 300.00 175.00 8898

99 noord 0.06 23.18 14.22 3.88 3.92 5.10 175.00 88.98

*) Gemiddelde en standaardafwijking gelden per sondering over de laag waar het monster is genomen
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