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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 (interjnationale 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 kennisinfrastructuur. 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" (CURJCOB-
uitvoeringscommissie KlOO). 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 voorspellings-
modellen voor het gedrag van constructie en grond getoetst.

Voorliggend werkdocument "Rapport KlOO-W-105B, Eerste orde evaluatie geotechniek, Postdicties en
evaluatie EEM modellen" is onder verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand gekomen en moet
gezien worden als evaluatieonderdeel geotechniek van de monitoring bij het praktijkproject Tweede
Heinenoordtunnel.
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SAMENVA TTING

Onderhavige rapportage heeft betrekking op de eerste orde evaluatie van EEM modellen gebruikt voor het
onderdeel geotechniek van het proefproject Tweede Heinenoordtunnel.

Het contractiemodel'en 2D groutdrukmodel zijn kritisch beschouwd. Met behulp van het contractiemodel kan
de vorm van.de zettingstrog niet goed worden beschreven. Met behulp van het 2D groutdrukmodelkan de
vorm van de .zettin.gstrog wel goed worden beschreven, maar wordt relatie tussen de in de staartspleet
heersende groutdruk en de vervormingen van de grond niet goed beschreven, doordat 3D boogwerking een
belangrijke invloed heeft op de vervormingen in de grond.

Voor meetveldZUid is een 3D groutdrukmodelopgezet voor de eerste orde evaluatie geotechniek. Met behulp
van dit model zijn de gemeten vervormingen goed na te rekenen. Door het ontbreken van meetgegevens van
groutdrukken·. was het niet mogelijk de relatie tussen de in de staartspleet heersende groutdruk en de
vervormingen in de grond te verifiëren met behulp van het model.

Het model is tevens gebruikt om de situatie ter plaatse van de TNO meetring bij meetveld Zuid na te rekenen.
In het 3Dgroutdrukmodel is het globale vervormingsgedrag van de tunnelconstructie beschreven. De
vervormingen. en spanningen van de tunnelconstructie van deze berekening zijn nader geanalyseerd. De
vervormingen van de tunnelconstructie in het 3D groutdruk model zijn tevens gebruikt als basis voor
berekeningen met een 3D tunnelconstructiemodel, gerapporteerd in Kl()()"'W-l06.

De invloed van de aanleg van de tweede tunnelbuis op de eerste tunnelbuis is nader beschouwd. Op basis van
onderzoek is gebleken dat de tunnelbuizen tot op een tussenafstand van 14D zouden kunnen worden
gesitueerd, mits de groutdruk binnen redelijke grenzen wordt beheerst.
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SUMMARY

This reportcontains the first order evaluation of geotechnical FEM models for the KlOO project Tweede
Heinenoordmnnel'.

The contraction model and the 2D groutpressure model have been critically reviewed. With the contraction
model it is impossible to get a good description of me shape of the settlement trough. With the 2D
groutpressure· model the shape of the settiement trough can weU he described. but the relation between the
preesure inthe. tail void and the deformations of the ground is wrong because 3D arching has a big influence
in the deformations.

A 3D groutpfeSsure model has been set up for the first order evaluation geotechnics for measurement area
South, Withthe 3D groutpressure model it was possible to ealculate the measured settlements. Due tothe lack
of groutpressure· measurements, it was impossible to verify the relation hetween the groutpressure in. the tail
void and thedeformations in the subsoil.

The •model. was also used to caleulate the sirnation at the location of the TNO meesurement ring for
raeasurernent. area South. The 3D groutpressure model describes the global deformation ofthe
tunnelconstruction. The deformations and stresses of the tunnelconstruction in thiscalculation are analysed.
Thecalculateddeformations of the tunnelconstruction in the 3D pressuremodel are used as a base for·a.3D
tunnelconsnuetionmodel, described in KIOQ-W-I06.

The influence of the construction of the secend tunnel on the first tunnel is analysed, Based on research. it was
foundthatit.could he possible to construct two tunnels with a distance of lAD in-between them, when the
grout pressurecan he controlled withinreasonable limits.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

1.1 Algemeen

Het boren van grote diameter tunnels ten behoeve van weg- of railverkeer is in Nederland nog niet eerder
uitgevoerd. Wel is elders in de wereld een groot aantal van dergelijke tunnels gebouwd, maar niet of
nauwelijks in bodemomstandigheden zoals deze in West-Nederland worden aangetroffen, namelijk relatief
slappe grond met een hooggelegen grondwaterstand.

Vanuit een algemene onderzoeksbehoefte is door CUR/COB COIDIDlSSleKIOO een aantal concrete
onderzoeksdoelen geformuleerd, waar de metingen en experimenten bij twee praktijkprojecten (de Tweede
Heinenoordtunnel en de Botlekspoortunnel) een antwoord op beogen te geven. In grote lijnen staan de
volgende onderzoeksdoelen centraal:
• Boortechnologie;
• Tunnelconstructie;
• Geotechniek.

Het evaluatieproces is opgedeeld in drie niveaus:
• 1sle orde: totale evaluatie tb,v, het evaluatie rapport;
• 200 orde: tussen evaluatie t.b.v, een goede afstelling en eventueel bijstelling van bet instrumentarium;
• 300 orde: snelle evaluatie t.b, v, noodprocedures.
Onderhavige rapportage omvat een gedeelte van de eerste orde evaluatie geotechniek van de commissie
Kl00, praktijkonderzoek proefproject Tweede Heinenoordtunnel.

Voordat de metingen bij het proefproject Tweede Heinenoordtunnel werden uitgevoerd zijn geotechnische
predicties uitgevoerd ten aanzien van de te verwachten vervormingen in de grond en de
spanningsveranderingen die op zouden treden ten gevolge van het boorproces. Gedurende de bouw van de
Tweede Heinenoordtunnel zijn bij vier meetvelden geotechnischemetingen uitgevoerd. Door bij de evaluaties
de meetresultaten te confronteren met de predicties is inzicht verkregen in de voorspellende waarde van de
predictiemodèllen.

In onderhavige rapportage zal worden ingegaan op de voorspellende waarde van de gebruikte
predictiemodellen. Tevens is ten behoeve van de eerste orde evaluatie een 3D geotechnisch EEM model
opgezet. Voor meetveld Zuid zijn met het model de gemeten grondvervormingen nagerekend. Tevens is het
model gebruikt voor een analyse van de tunnelconstructie en als complementair model voor een 3D EEM
tunnelconstructiemodel.

Tot slot is ten behoeve van de eerste orde evaluatie geotechniek een beschouwing gemaakt over de invloed
van de aanleg van de tweede tunnelbuis op de aanleg van de eerste tunnelbuis.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zullen de predictiemodellen die zijn gebruikt voor het maken van geotechnische
voorspellingen voorafgaand aan het boren kritisch worden beschouwd. In hoofdstuk 3 wordt de evaluatie
van het 3D groutdrukmodel behandeld. Eerst worden de uitgangspunten en de modelleringswijze uitgebreid
behandeld. Vervolgens is er een geotechnische evaluatie van de berekeningsresultaten uitgevoerd. In
paragraaf 3.6 wordt de evaluatie op bet gebied van tunnelconstructies beschreven, van de in bet 3D
groutdrukmodel gemodelleerde tunnelconstructie. De afsluitende paragraaf van hoofdstuk 3 bevat de
conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het 3D groetdrukmodel. In hoofdstuk 4 wordt de invloed van
de aanleg van de tweede tunnelbuis op de aanleg van de eerste tunnelbuis beschreven.

Het rapport wordt afgesloten door de literatuurlijst en de bijlagen.
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HOOFDSTUK 2

KRITISCHE BESCHOUWING GEOTECHNIEK

Na het uitvoeren van de predicties op het gebied van geotechniek bleek tijdens de tweede orde evaluatie dat
de voorspellende waarde van de destijds gebruikte predictiemodellen van geringe waarde was.

Met behulp van de formule van Peck bleek het mogelijk achteraf de gemeten zettingstroggen na te rekenen.
Omdat er geen relatie ligt tussen de invoerparameters in de formule van Peck en de stuurparameters in een
tunnelboorrnáéhine, is het van te voren echter niet mogelijk een voorspelling te doen van de zettingstrog
(zie ook klOOle orde rapportage van GD).

2.1 Contractiemodellen

De 2-dimensionale. en 3-dimensionale Eindige Elementen Modellen (EEM) die waren ingezet voor het
berekenen van de zettingen bleken. de gemeten zettingstroggen en ondergrondse deformaties ook niet goed
te kunnen beschrijven. Bij het narekenen met behulp van het gemeten volumeverlies bleken de gemeten
dwarstroggenrdieper,. steiler en minder breed te zijn (zie figuur 2.1). In deze rekenmodellen was het
volumeverliesten .:gevolge van het boorproces gemodelleerd door het concentrisch krimpen van de
tunnelwand (contractie •model). In •alle .modellen bleek dat de grond naast de tunnel naar de tunnel toe
bewoog terwijl dit in een aantal gevallen (met name Ie passage meetveld zuid) in de werkelijkheid in de
tegengestelde richting gebeurde. Bij gebruik van het contractiemodel ontstaat rondom het gehele boorgat
een ontspanning· van de grond, zowel boven, onder als ter plaatse van de as van de tunnel. In werkelijkheid
wordt het boorgat echter ondersteund door het vloeibare grout in de staartspleet. Ook voor het
contractiemodel geldt dat het volumeverlies geen in de tunnelboormachine instelbare stuurparameter is, die
vooraf kan worden bepaald.

De gemeten •zettingen bij het proefproject Tweede Heinenoordtunnel bleken voornamelijk te worden
veroorzaakt door de processen in de staartspleet van de tunnelboormachine (TBM) -.Ter plaatse van de
staartspleetkomt het boorgat niet. concentrisch naar. binnen, maar wordt het boorgat ondersteund door
vloeibaregrout.De groutdrukverdeling. die zich instelt is afhankelijk van. de plaats van injecteren, de
injectiedruk, •••de. samenstelling .van het grout.· en de boorsnelheid. Bij het proefproject Tweede
Heinenoordtunnel zijn bij de eerste passage van meetveld Noord en meetveld . ZUid de groutdrukken
gemeten in .de· TNO meetringen.' In figuur 2.2 staan de gemetengroutdrukken voor meetveldrNoord
weergegeven op circa 5 à 6 uur na de groutinjectie in de staartspleet .. De spanrrings-verandermgen die
rondom het .•boorgat. optreden zijn •het verschil tussen de initiële radiale grondspanningen rondom het
boorgatendegroutdruk in de.staartspleet. Uit figuur 2.2 bIijktdat met name boven .en onder de tunnel de
spanningsverandering veel groter is dan ter plaatse van de as van de tunneLDitbetekentdatter plaatse van
de as van de tunnel het boorgat min of meer wordt ondersteund, terwijl boven en onder de tunnel grotere
spanningsveranderingen optreden '. Hiermee kan het. verschil tussen de, met behulp van het contractie
model, berekende en de gemeten zettingen worden verklaard.
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Figuur 2.1
Verschil tussen contractiemodel en groutdrukmodel

2.2 2-Dimensionaal groutdrukmodel

Uit hetondenoek hij het Proefproject Tweede Heinenoordtunnel is gebleken •dat •vervormingen. van de
grond met name werden veroorzaakt door de groutinjectie in de staartspleet. Op basis van deze •ervaringen
is in helkader van de CUR/COB commissie 1.500 een. 2-dimensionaal eindige-elementenmodel
ontwikkeld, waarin dedrukverdeling van het grout rondom de tunnel wordt meegenomen.

Het groutdrukmodel.isgebruikt voor het narekenen van de gemeten vervormingen bij de meetvelûen van
het proefproject Tweede Heinenoordtunnel en het op dezelfde locatie uitgevoerde proefpalenproject van het
Adviesbureau NoordlZuidlijn. De vorm van de dwarstrog kon daarbij overal goed worden gefit (zie jiguur
2.1). In degroutdrukmodellenzijn de groutdrukken en groutdrukverdelingen teruggerekend vanuit de
gemeten deformaties van de grond. De in de 2-dimensionale modellen. in te voeren groutdrukkenen-
verdelingen kwamen echter niet overeen met de gemeten.groutdrukk;en inde TNO meetringen. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door het feit dat in de 2-dimensionale modellen de 3-dimensionale boogwerking
in langsrichting tussen het uitgeharde grout en de TBM niet kan worden gemodelleerd. Het 2 dimensionale
groutdrukmodel kan derhalve niet worden gebruikt om een relatie te leggen tussen de werkelijke groutdruk
in de staartspleet en de vervormingen van de grond (zie Figuur 2.3).

10
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Figuur 2.2
Gemeten groutdruk en radiale grondspanningen meetveld Noord (TNO meetring)

3D-boogwerking

vloeibaregroutzone uitgeharde groutzone

Figuur 2.3
3-dimensionale boogwerking van de grond boven de vloeibare zone in het grout

2.3 3-Dimensionaal groutdrukmodel

Om het effect van de 3-dimensionale boogwerking te kunnen berekenen is een 3-dimensionaal model
nodig. Met behulp van een gefaseerd 3-dimensionaal EEM model kan wel een directe relatie worden
gelegd tussen de werkelijke groutdruk in de staartspleet en de optredende vervormingen van de grond.
Door Witreveen-Bos is een 3D-groutdrukmodel ontwikkeld, waarin de 3-dimensionale boogwerking wordt
meegenomen. Met behulp van het model kunnen gefaseerde berekeningen worden uitgevoerd, waarbij het
boorproces als een soort van virtuele passage door het model wordt gesimuleerd. Op deze wijze wordt het
mogelijk een relatie te leggen tussen parameters die zijn te sturen vanuit de TBM (groutdruk en
groutdrukverdeling in de staartspleet) en de hieruit resulterende vervormingen en spanningsveranderiugen
in de grond.

Met behulp van dit 3D-groutdrukmodel is voor de eerste orde evaluatie geotechniek een postdictie
uitgevoerd voor Meetveld Zuid. Door een confrontatie van de postdictie met de gemeten vervormingen en
spanningsveranderingen in de grond is de voorspellende waarde van het 3D-groutdrukInodel bepaald.
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Op het moment van rapporteren is in de CUR/COB commissie L5001L520 een onderzoek gaande waarbij
een postdictie wordt uitgevoerd voor Meetveld Noord [10]. Ten behoeve van dit onderzoek is reeds een
parametervariatiestudie uitgevoerd om een indruk te krijgen van de gevoeligheid van het model voor
verschillende invoerparameters. In de onderstaande tabel staan de resultaten van deze studie weergegeven.

Tabel 2.1
Resultaten parametervariatiestudie
Variant

1. Hoofdvariant
2. 10% Lagere groutdruk aan bovenkant boorgat
3. 5% Lagere groutdruk aan bovenkant boorgat
4. E-modulus 1,5 keer zo groot in lagen onder TBM
5. Groutdruk over volledige lengte
6. Geen belasting van de volgwagens
7. Hogere vijzelkrachten (14% hoger)
8. Kortere groutlengte (2 ringen i.p.v. 4)
9. Rotatievrij uiteinde
10. Andere rnateriaalmodellen voor grond
H. Coniciteit TBM van 30 mm i.p.v. 20 mm

Maaiveldzetting direct boven as
tunnel (% t.O.V.hoofdvariant)*

o
29
10
1
31
-3
1
-13
o

nog niet beschikbaar
22

* positieve waarde betekent meer zetting, negatieve waarde betekent minder zetting.

Uit de studie komt naar voren dat het 3D-groutdrukmodel ten aanzien van de berekende zettingen aan
maaiveld met name gevoelig is voor de coniciteit, de ingevoerde groutdruk en de lengte van de onverharde
groutzone. Het model is ten aanzien van de berekende zettingen aan maaiveld minder gevoelig voor de
stijfheid van de lagen onder de TBM, de belasting van de volgwagens in de tunnel en de vijzelkrachten van
de hoofdvijzels. Het opleggen van een rotatievrij uiteinde van de lining bij de rand van het model heeft
geen invloed op de berekende zettingen aan maaiveld.

Figuur 2.4
Doorsnede langs de as van de tunnel
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Met behulp van de berekeningen met het 3D groutdrukmodel kunnen een aantal termen worden bepaald die
van belang zijn voor de krachtenbalans van de TBM. Deze termen zijn niet te bepalen met behulp van
analytische formules of 2D berekeningen.

Een moeilijk te bepalen kracht is bijvoorbeeld de wrijvingskracht langs de mantel van de TBM. De
wrijvingskracht is afhankelijk van de normaalkracht op de mantel. Vanwege de 3D effecten rondom het
schild (coniciteit TBM. invloed van het groutproces) kan de normaalkracht eigenlijk alleen met behulp van
een 3D modellering worden bepaald.

Naast de axiale krachtenbalans kan ook gedeeltelijk de krachtenbalans in de diepterichting worden bepaald,
alsmede het moment rond een as loodrecht op de as van de tunnel (voorover of achterover kiepen van de
TBM). De reactie van de grond kan impliciet met behulp van het model worden bepaald. Tevens kan op
deze wijze de ligging van de TBM in de grond worden bepaald.

Het opstellen van de krachtenbalans en het bepalen van de ligging van de TBM in de grond. met behulp
van •het .3D.groutdrukmodel, valt buiten het bestek van de opdracht is derhalve niet onderzocht ..•In de
commissieK300 (proefproject Botlekspoortunnel) .worden wel EEM modellen ingezet voor het opstellen
van de krachtenbalans van de TBM en voor het onderzoeken van de ligging van de TBM in de grond {l I],
Daarbij is echter geen 3D groutdruk model gemaakt, maar is de TBM gemodelleerd met behulp van drie
2D doorsneden.
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HOOFDSTUK 3

3D GROUTDRUKMODEL

3.1 Doelstelling

De hoofddoelstelling van dit onderdeel is het evalueren van de voorspellende waarde van het geotechnische
3D-model, waarmee de invloed van een boorproces op de vervormingen en spanningsveranderiagen in de
grond kan.worden berekend.

Een tweede doelstelling is het genereren van een globaal verplaatsingsbeeld ten behoeve van de evaluatie
op het gebied van tunnelconstructie.

3.2 Aanpak

Met behulp •van een gefaseerd geotechnisch 3D-model zijn, op basis van de gemeten procesparameters bij
de Tweede.Ueinenoordtunnel, de gemeten vervormingen in de grond nagerekend voor de eerste .passage
van meetveldZuid.

Een probleem bij het uitvoeren van de postdictie was dat de meetring van TNO bij meetveld Zuid helemaal
aan bet einde van het meetveld is geplaatst (ring 570) in plaats van bij ring 550 zoals was voorzien. De
geoteehnische metingen zijn voornamelijk uitgevoerd in het midden van het meetveld (meetraaien R, S en
Q) ter plaatse van ring 550. Ter plaatse van de TNO meetring zijn slechts de geoteehnische meetgegevens
van één zakbaak voorhanden.

De afstand tussen het midden van meetveld Zuid en de TNO meetring is meer dan 30 m. Vanwege de
helling van de tunnel (1:30) is de ligging van de tunnel bij de TNO meetring ook meer dan 1 m hoger dan
in het midden van meetveld Zuid, zou men, voor een reële modellering van de. situatie eigenlijk twee aparte
modellen moeten maken, één voor iedere locatie.

Om budgettaire redenen is slechts één model gebouwd, waarmee beide situaties zijn nagerekend in twee
berekeningen. Hoewel de geotechnische en geometrische randvoorwaarden op beide locaties verschillend
zijn (de tunnel ligt 1 m hoger bij de TNO meetring dan in het midden van meetveld Zuid), diende er
derhalve toch gekozen te worden voor één geotechuische modellering van de ondergrond. Om de volgende
redenen is hierbij gekozen voor de geotechnische en geometrische randvoorwaarden behorende bij het
midden vanmeetveld Zuid:
• de geotechnische parameters zijn opgesteld voor deze locatie;
• voor. het. complementaire 3D tunnelconstructie model zijn de vervormingen van de grond in de

omgeving. van ondergeschikt belang. Met name de ondersteuning en de belasting vanuit de grond en
het.grout.spelen een belangrijke rol. De vervormingen van de grond worden voornamelijk opgelegd
door de vloeibare groutzone. In de vloeibare groutzone kan de tunnelconstructie echter vrijelijk
bewegen. De vervormingen die optreden in de grond hebben derhalve nauwelijks invloed op de
vervormingen van de tunnelconstruetie. Zodra het grout uithard ontstaat er een relatie tussen de
vervormingen van de tunnelconstructie en de vervormingen van de grond. Beide hebben dan reeds de
grootste vervormingen ondergaan, en hebben evenwicht gevonden met de groutdruk die in de
vloeibare zone heerste. Vanaf dit moment worden de belasting en ondersteuning uit de grond van
belang voor de verdere vervormingen en spanningsveranderingen in de tunnelconstruotie. Daarmee
zijn degroutdruk in de staartspleet (en hiermee de op- enlof ontspanning van de grond) en de stijfheid
van de. lagen rondom het boorgat van belang.

Dit heeft de volgende consequenties:
• ter plaatse van de TNO meetring zullen de berekende vervormingen van het maaiveld niet overeen

komen met de gemeten vervormingen van de eerder genoemde zakbaak;
• bij de doorsnede waar de geotechnische metingen zijn uitgevoerd moet een aanname worden gedaan

voor degroutdruk in de staartspleet, omdat de groutdruk hier niet gemeten is.
Welzijn er voor iedere locatie aparte berekeningen uitgevoerd, waarbij andere randvoorwaarden
(bijvoorbeeld groutdruken groutdrukverdeling) zijn gebruikt. De verschillen tussen de berekeningen
wordt.in de volgende paragraaf uitgelegd.
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3.3 Uitgangspunten

Er zijn twee berekeningen uitgevoerd. De eerste berekening is ten behoeve van de berekeningen met het
complementaire 3D tunnelconstructiemodel in het kader van de eerste orde evaluatie tunnelconstructie (zie
paragraaf 3.2). De tweede berekening is ten behoeve van het valideren van het groutdrukmodel.opbasis
van de gemeten· zakkingen voor meetveld Zuid.

3.3.1 Uitgangspunten berekening te n behoeve van evaluatie tunnelconstructie

Bij het uitvoeren van de berekeningen zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. De gegevens zijn
afkomstig. van eerdere onderzoeken, de CUR/COB commissie K100 en metingen uitgevoerd door de
CUR/COB KIOa commissie. De gegevens hebben betrekking op de eerste passage van meetveld .Zuid bij
het proefproject Tweede Heinenoordtunnel.

3.3.1.1 TBMen volgwagens

In het model zijn de onderstaande waarden aangehouden voor de TBM en de volgwagens.
Uitwendige diameter voorkant: 8550 mm
Diameter voorkant incl. snijrand: 8560 mm
Uitwendige diameter achterkant: 8530 mm
ConiciteitTBM: 30 mm
LengteTBM(incl. S1profiel): 8600 mm
Gewicht TBM: 430 ton
ZwaartepuntTBM: 2360 mm vanaf voorkant TBM
Vijzelkrachtenring 571: 18700 kN

De CURlCOB commissie KlOOheeft gegevens aangeleverd over de gewichten van de volgwagens en de
locatie waar de aslasten op de ·lining aangrijpen. De tekening (per fax aangeleverd) waarop de locatie van
deaslasten staat aangegeven is niet voorzien van een tekeningnummer. Voor de volledigheid wordt
vermeld dat het onduidelijk is of deze tekening de as-build tekening is. Betere informatie is echter ophet
moment van.rapporteren niet te achterhalen. In het model grijpen de aslasten op dezelfde locatie aan als
aangegeven op bovengenoemde tekening.

Devijzelkrachten zijn overgenomen uit de HK-data file tijdens het boren van ring 571. Daarbij is voor
iederevijzelgroep het gemiddeldebepaalduitdegemetenwaarden tijdens het boren van de gehele ring. In
principe is dit een kracht waarbij degrondrondomdeTBM tot bezwijken wordt gebracht. De vijzelkracht
tijdens boren is hoger dan de vijzeikracht tijdens. stilstand.

De overige gegevens zijn afkomstig van het projectbureau boortunnels (PBBT) van K100.

Op basis van symmetrie is slechts de helft van de tunnel gemodelleerd. Omdat de vijzelkrachten links en
rechts van de as van de tunnel niet gelijk waren is het gemiddelde van beide genomen. Deze krachten zijn
vervolgens verdeeld over de hoogte, zodat in het model dezelfde verdeling over de hoogte wordt verkregen
als in werkelijkheid. Dit is van belang voor het liggermoment dat door de vijzels wordt uitgeoefend op de
lining.

Uit ref. [81blijkt dat het aandeel van defrontverliezenophet totale volumeverlies klein is. Dit betekent dat
defrontdrukredelijk in evenwicht is mer de oorspronkelijke maagdelijke grondspanningen. Aangezien de
tunnel bij ring 571 in werkelijkheid een meter hoger ligt dan in het model is gemodelleerd, zou het
toepassen van de frontdruk zoals gemeten bij ring 571 leiden tot onrealistische vervormingen. Derbalve is
voorde frontdruk: is de gemeten frontdruk ter plaatse van ring 555 aangehouden, waarvan de ligging in
werkelijkheid even diep is als in het model is gemodelleerd.
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3.3.1.2 Tunnelconstructie

In de modellering zijn de volgende waarden aangehouden voor de tunnelconstructie:
Buitendiameter Duitw 8.3 m
Dikte tunnelwand d 0.35 m
Systeemstraal R 3.975 m
Ringlengte Lr 1.5 m
Betonkwaliteit B65
E-modulus beton Eb 38.5 Opa
Diepteliggingtunnel NAP -13 m

Teneinde de. implicaties van de aanwezigheid van langsvoegen in het gelede monohete tunnelmodel ter
verdisconteren is de E-modulus van het beton Eb gereduceerd op basis van een calibratie van de ovalisatie
van een monoliete tunnelring aan de ovalisatie van een gesegmenteerde tunnelring. Deze exercitie is
uitgebreid beschreven in [1] en heeft geresulteerd in de volgende waarde voor de equivalente E-modulus
van het beton:

Eb,equi = 0.639 . Eb = 0.639 * 38.5 = 24.6 GPa

Ook de implicaties van de aanwezigheid van de ringvoegen en bet ringvoegmateriaal (triplex plaatjes) dient
te worden verdisconteerd. De stijfheid van de tunnelconstructie is reeds gereduceerd (isotroop materiaal)
ten behoeve van de langsvoegen. Ten behoeve van de ringvoegen dient echter de stijfheid van het gelede
monohete tunnelmodel extra te worden gereduceerd in axiale richting. Derhalve zijn flexibele. interfaces
aangebracht tussen de ringen in het model.

Op basis. van de resultaten van het gesegmenteerde model, waarin ringvoegen en ringvoegmateriaál: zijn
opgenomen is onderstaande stijfheid voor de flexibele interfaces afgeleid [1]:

Krv = 1.12.108 .kNlm3

Flexlbele interfaces

I I 1

\ \ \ \
MonoIiete ringen met
gereduceerde stijfheid

3.1
Tunnelmodellering

Aan de rand van het model (waar de tunnel aan de rand van het model komt) is de lining rotatievast
opgelegd (zwevende inklemming).
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De as van de tunnelconstructie ligt bij de TNO meetring in werkelijkheid op circa NAP -12 rn, In de
modellering is een diepteligging van NAP -13 m aangehouden, omdat het model in principe opgezet is voor
meetraai S.

3.3.1.3 Geotechniek

Bij de modellering is uitgegaan van de geotechnische parameters zoals gebruikt in [2] voor de validatie van
het 2D groutdrukmodel, Daarbij zijn zowel de cohesieve als de niet-cohesleve lagen gemodelleerd met een
Mohr-Coiilóiàb" model, waarbij de niet-cohesieve lagen als gedraineerd en de cohesieve lagen als
ongedraineerd zijn beschouwd.

Uit de bovengenoemde validatie kwam naar voren dat de E-modulus van de lagen onder de tunnel (lagen
32, 38A en 38E1F) met een factor 10 vermenigvuldigd dient te worden. Een verklaring voor deze factor
werd gezochtin een stijver grondgedrag bij ontlasten en bij kleine rekken. Een andere verklaring kan ook
het verschil in stijfheid bij belasten en ontlasten zijn. Binnen de CUR/COB commissie L500 is op moment
van rapporteren nog een onderzoek gaande naar de toepassing van verschillende rnateriaalmodeUen voor
geotechnische berekeningen ten behoeve van boortunnels. Uit testen gedaan in het kader van dit onderzoek
blijkt zand uitboringen gedaan bij het Proefproject Tweede Heinenoordtunnel veel stijver te reageren bij
ontlasten dan biJ belasten in maagdelijke grond. Omdat dit onderzoek nog niet is afgerond kon voor het
onderhavige onderzoek niet worden aangesloten bij de resultaten van het onderzoek van de L500
commissie.

In de 2D modellering, gerapporteerd in [2], wordt geen coniciteit in het model toegepast. In de 3D
modellering is dit wel het geval. Het aanbrengen van een coniciteit van 30 mm in laag 32, waar de tunnel
voor een deel in ligt, zorgt voor instabiliteit van de berekening. Bij een gewone stijfheid van laag 32 treedt
deze instabiliteit niet op.

De geotechnische laagindeling en de geotechnische parameters zoals gebruikt bij de validatie van het2D
groutdrukmode112] staan in bijlage A weergegeven.

Voor de stijghoogte in de lagen is uitgegaan van de stijghoogten zoals genoemd in het bovengenoemde GD
rapport [2]. In bijlage A staan de stijghoogten per laag weergegeven.

3.3.l.4CJvoutdttûk
Door TNO <zijn bij ring 570 (eerste passage) groutdrukken gemeten via drukdozen in de tunnelwand. hl
Figuur 3.2 is ••het gemiddelde van de gemeten druk links en rechts van de tunnelbuis weergegeven.
Opvallend is dat aan de onderkant van de tunnelconstructie de gemeten groutdruk lager is dan de
waterspanning .•Dit is fysisch gezien onmogelijk, omdat er dan negatieve korrelspanningen zouden moeten
ontstaan. De waterspanning is in [2] bepaald op basis van waterstandsmetingen .in de Oude Maas.
Vermoedelijk is de waterspanning ter plaatse van. de TNO meetring lager. geweest. Er zijn echter geen
metingen van de.waterspanning ter plaatse van de TNO meetring.

Bijgebrek aan betere informatie <zijn bij de berekeningen voor deze studie dezelfde waterspanningen
gebruikt in. •als in de 2D calibratie berekeningen van .:de L500 commissie [2]. Om negatieve
korrelspanningen te voorkomen. is in het model voor de greutdruk aan de onderkant van de.Uning een
hogere waardeingevoerddan gemeten. Omdat de tunnel in het model lager ligt dan in werkelijkheid bij de
TNO meetring, is de groutdruk.invertïcale zin getransleerd. Daardoor is de groutdruk rondom de !ining
gelijk aan de •groutdruk zoals die is gemeten. De zakkingen in de berekening ~uUen echter minder. goed
overeenkomen met de werkelijkheid. De in het modelgebruiktegroutdruk staat weergegeven in Figuur3.2.
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Figuur 3.2
Initiële grondspanningen. gemeten en ingevoerde groutdrukken

Op basis vaneen gemiddelde progressie van het boorproces (12 ringen per etmaal) en een geschatte
verhardingstijd van het grout van 12 uur, is de zone waarin het grout uithardt bepaald op 6 ringen (circa 9
meter). Deze zone is in het model geschematiseerd in een volledig onverharde groutzone van 4 ringen en
een deels verharde groutzone van 2 ringen.

Er zijn geen gegevens bekend over de krimp van het gebruikte grout. Geschat is dat de grout ongeveer 5%
zal krimpen tijdens het uitharden. In de deels verharde groutzone en de volledig uitgeharde groutzone
krimpt hetgrout in het model circa 5%.

3.3.2 Uitgangspunten berekening ten behoeve van de geotechnische evaluatie

De uitgangspunten voor deze berekening zijn hetzelfde als die voor de berekening ter plaatse van de TNO
meetring; met uitzondering van de hieronder genoemde punten.

3.3.2.1.TBM en.volgwagens

De zettingen worden uit het model gedestilleerd op het moment dat de TEM aan het einde van het meetveld
is. Derhalve zijn dezelfde vijzelkrachten gebruikt als bij de berekening ten behoeve van de
tunnelconstructie.

Het maaiveld is omhoog gekomen tijdens de passage van de TBM. De oorzaak hiervan is een hoge
groutdruk.: Tevens is door het schild van de TBM bentoniet geïnjecteerd. De locatie van injectie is
onduidelijk. De druk van de bentoniet rondom het schild is niet bekend. Door de aanwezigheid van
bentonietrondom het schild zal de grond niet de coniciteit van het schild volgen, maar zijn blootgesteld aan
een bentonietdruk. In de berekeningen ten behoeve van de geotechnische evaluatie is aangenomen dat het
effect vandeconiciteit van deTBM geen invloed heeft gehad op het boorgat. De coniciteit van de TEM is
voor deze berekeningen derhalve niet gemodelleerd.

3.3.2.2 Tunnelconstructie

De uitgangspunten ten aanzien van de tunnelconstructie zijn hetzelfde als in paragraaf 3.3.1.

3.3.2.3 Geotechniek

De uitgangspunten ten aanzien van geotechniek zijn hetzelfde als in paragraaf 3.3.1.3.
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3.3.2.4 Groutdruk

In het midden. van meetveld Zuid, waar de meeste geotechnische metingen zijn uitgevoerd, is de druk in de
staartspleet niet gemeten (zie paragraaf 3.2). Er zijn slechts gegevens voorhanden van de druk op de
groutpompen, Er is getracht een correlatie te vinden tussen de gegevens bij de TNO meetring en die bij raai
S. Het bleek echter niet mogelijk een betrouwbare correlatie te vinden. Ter plaatse van de TNO meetring is
na de passage. van de TBM een zakking aan maaiveld gemeten. In het midden vanmeetveld Zuid. is een
heffing gemeten. terwijl de TBM daar een diepere ligging heeft. Er kan worden aangenomen dat de
groutdruk in de staartspleet ter plaatse van het midden van meetveld ZUid hoger geweest is dan bij de TNO
meetring. De genûddelde groutdruk bij de plunjerpompen is echter lager geweest in het midden van
rneetveld ZUid. dan bij de TNO meetring (zie Figuur 3.3). De oorzaak hiervan is onduidelijk en kan onder
andere aan verschillende (machine technische) factoren te wijten zijn.
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Figuur 3.3
Gemeten groutdrukken bij meetveld Zuid

BijmeetveldZUid is de grout geïnjecteerd via injectieopeningen in de segmenten. Aangenomen is dat deze
openingen steeds op ongeveer dezelfde plaatsen aanwezig waren (0°,120° en 240°) [4]. Omdat de injectie
over het gehele meetveldop dezelfde manier heeft plaatsgevonden is in de eerste berekening (variant 5) de
groutdrukverdeling (gradiënten) over de hoogte van de. tunnel aangehouden zoals deze.is gemeten hij.de
TNO meetring. Omdat er heffingen zijn gemeten is echter de groutdruk over de volledige hoogte van de
tunnel met een constante waarde verhoogd (circa 55kPa).

Tijdens de evaluatie kwam naar voren dat de grootdruk in de staartspleet vermoedelijk toch anders is
geweest dan aangenomen op basis van de bovenstaande redenering. In het vervolgonderzoek is derhalve de
groutdrukengroutdrukverdeling in de staartspleet aangepast. Bij de berekeningsresultaten wordt dit verder
behandeld.

3.4. Modellering

De •berekeningen zijn uitgevoerd met het. EEM pakket DIANA. Voor de berekeningen is een ••eerder
ontwikkeld.3D-groutdrukmodel concept gebruikt. Ten behoeve van de postdicties is het onderstaand
weergegevenmesh gebouwd voor meetveld Zuid.
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Figuur 3.4
3D Mesh Meetveld Zuid. eerste passage

In het model. is de grond, de TBM en de tunnelconstructie (lining) inclusief ringvoegen gemodelleerd.
Daarnaast zijn debentonietdruk, de staartspleet, destaartspleetafdichting, de vijzelkrachten en het
drukschot gemodelleerd. De lengte van de gemodelleerde tunnelconstructie is 26,5 ringen. Dit is 39,75 m,
Het modelisin lengterichting (in axiale richting van de tunnel) 71,6 m, in breedterichting 4O,Om en in de
diepterichting29,5 In.

Voor de modellering van de grond. zijn 3-dimensionale volume-elementen (HX24L) gebruikt en voor de
modellering van de tunnel en de TBM zijn 2-dimensionale cilindrische vlakke schaal-elementen (Q20SH)
gebruikt. Daarnaast is in de modellering nog gebruik gemaakt van andere typen elementen zoals interface-
elementen (Q24lF).

De modellering is gebaseerd op het groutdruk.model [31,waarbij het groot dat in de vloeibare fase verkeert,
wordtgelllodelleerd met behulp van groutdruk elementen.
De fasering van de berekening is als volgt:
1. Aanbrengen initiële situatie (zwaartekracht).
2. Contractie opleggen van de coniciteit van de TBM.
3a. Aanbrengen halve plastische groutlengte met lining.
3b. Aanbrengen hele plastische groutlengte, verharden reeds aangebrachte grout en aanbrengen nieuw

stuk .lining.
3c-f. Opschuiven plastische groutlengte, verharden reeds aangebrachte grout en aanbrengen nieuw stuk

lining.
4. Uiteindelijke berekening met TBM, vijzelkrachten. frontdruk plastische en uitgeharde groutzones

en tunnelconstructie.
De invloed van het boorfrontverlies, ten gevolge van de onbalans tussen de frontdruk en de oorspronkelijke
(maagdelijke) gronddrukken is alleen meegenomen in fase 4, omdat uit ref. [81 blijkt datdeze invloed klein
is. De. invloed van. koerscorrecties is niet meegenomen omdat er in de berekeningen vanuit wordt gegaan
dat de koerscorrecties niet groter zijn dan de conieiteit van de TBM.
De hoofdvijzels zijn in fasen 3a Urn 3h en fase 4 gemodelleerd als pendels. In werkelijkheid hebben de
vijzelseen.kleine.tangentif5le dwarskracht overdragen (omdat bijna het. volledige moment van het snijrad
via de vijzels op de lining wordt overgebracht [12]). Deze dwarskracht is in de orde van enkele tientallen
kN, en dus verwaarloosbaar.
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3.4.1 Fase 1. Eigengewicht

In deze fase wordt het eigengewicht op de grond aangebracht. Tevens wordt een waterspanning
(stijghoogte ) aangebracht in de verschillende lagen.

3.4.2 Fase 2. Coniciteit

Na het aanbrengen van het eigengewicht wordt de coniciteit van de machine over de gehele tunnellengte
opgelegd. Dit is weergegeven in de onderstaande figuur.

Figuur 3.5
Aanbrengen coniciteit TBM

In een rapportage van het adviesbureau NoordlZuidlijn is op basis van de VMf gegevens van de TBM
geconcludeerd. dat de TBM door de grond beweegt zoals is weergegeven in Figuur 3.5. De TBM helt
daarbij achterover. Aangenomen is dat daarbij de onderkant van de TBM horizontaal ligt.

3.4.3 Fasen 3A~3H. Aanbrengen groutdruk

In fase 3A wordt aan het einde van het model een stuk vloeibare grout aangebracht (zie Figuur 5). De
lengte van dir stuk is de halve lengte van de vloeibare lengte die verder in het model wordt toegepast (2
ringen). Uitoogpunt vansymrnetrie is daarmee eigenlijk een vloeibare groetzone toegepast van4 ringen.

In deze fase wordt ook nog het opdrijven verhinderd aan de rand van het model (volledige inklemming),
omdat in de vloeibare grout de tunnelconstructie door dwarskracht wordt verhinderd op te drijven. Uit het
oogpunt vandeliggerwerking en dwarskrachtoverdracht, en om extreme vervormingen ten gevolge van het
gedeeltelijk opdrijven van de tunnelconstructie tegen te gaan, kan de tunnelconstructie pas in fase 3F
opdrijven aan de. rand van het model. Indien bijvoorbeeld al in fase 3B opdrijven: plaatsvindt, komt de
volledige opdrijfbelasting van vijf ringen te staan op de grondmoot langs de laatste ring. Dit heeft grote
(niet realistische) vervormingen van deze grondmoot tot gevolg.

De gemeten vijzelkrachten zijn in iedere fase op het uiteinde van de lining aangebracht.
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In de volgende fase (fase 3B) worden er 3 ringen aan de reeds beslallJlde Iining geboowd. 'ûJ ontstaat een
overlap van de vloeibare groutzooe van 1 riog met de vloeibare grout'ooe in fase 3A. Ter plaatse van de
laatsle ring i,de groot reeds aan het uifuan\en. De groot krijgt daar een arbitrnir gekoUll stijfheid van 40

MPa (zie Figuur 3.7)·

Figuur 3.6
Modellering fase 3A

In fase 3e worden er weer 3 ringen'" de reeds bestaande lioing geboUwd. RoodotO de eerste vier ringen
is weer v\oeiliàre grout aanwezig. Rondom de twee ringen die hieroP volgen i, de grout aan bet uitharden.
Rnodom de""t van de liniog heeft de groot haar uiteindelijke .<ijlheid gekregen (zie FIg.'" J.It).

Figuur 3.7
Modellering fase 3B
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Per fase schJÎ\ft$ vlocib"'" groutzollC 3 ringel1- V<lfCI\. zodat er steeds een overlap van de vloeibare
grontzone is Van I ring met de voorafgaande fase. De siOllltie in fase 3H (de op één na laatste fase) i'

weergegeven in Figuur 3.9.

Figuur 3.8
Modellering fase 3e

vervormd mesh
t.g.V. coniciteit

Uithardende
groutzone
(2 ringen)

Figuur 3.9
Modellering fase 3H
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3.4.4 Fase 4: Uiteindelijke situatie, inclusief TBM

Fase 4 is de uiteindelijke situatie. De TBM, met schild, staartspleet en boorfront zijn gemodelleerd. De
gemeten vijzelkrachten worden nu zowel op de lining als op de TBM aangebracht. Deze fase is
schematisch weergegeven in Figuur 3.10 en in een doorsnede langs de as van de tunnel in Figuur 3.11.

TBM Uitharden e
groutzone
(2 ringen)

Figuur 3.10

Modellering fase 4

3.5 Evaluatie Geotechniek

35.1 Berekèningsvarianten

Er zijn intütaalnegen berekeningen uitgevoerd. Ten behoeve van de eenduidigheid in de archivering is in
deze rapportage aangesloten bij de nummering van de berekeningen. In de onderstaande tabel is een
omschrijving gegeven van de •negen varianten.

Tabel 3.1
Omschri,jyingberekeningsvarianten
Variant
1
2
3
4

5

6
7
8

9

Omschrijving variant
Test berekening
Test berekening
Test berekening
Berekening ter plaatse van TNO meetring (ring 571), ten behoeve van tunnelconstructie
berekeningen.
Berekening ten behoeve van geotechnisehe evaluatie ter plaatse van het midden van
meetveld Zuid (ring 550)
Idem, met andere groutdruk, onvolledige berekening
Idem, met andere groutdruk; onvolledige berekening
Idem, met andere groutdruk, definitieve berekening ten behoeve van geotechnische
evaluatie
Berekening met twee verschillende groutdrukken om het effect van verschillende
groutdrukken op de ovalisatie van de tunnel te beschouwen (zie paragraaf 3.6)
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De berekeningen voor varianten 6 en 7 zijn niet volledig uitgevoerd. De resultaten van de berekeningen zijn
echter wel bruikbaar voor de geotechnische evaluatie. Gezien de resultaten van variant 8 en de lange
rekentijd per variant is het niet zinvol variant 6 en 7 alsnog volledig door te rekenen.

3.5.2 TNO meetring (variant 4)

De ligging van de tunnel in het model is één meter dieper dan in werkelijkheid bij de TNO meetring (zie
paragraaf 3.2). Dit betekent dat de initiële grondspanningen rondom het boorgat hoger zullen zijn dan in
werkelijkheid .• Omdat wel de groutdruk is toegepast zoals gemeten bij de TNO meetring. zullen de
vervormingen van de grond ten gevolge van de aangebrachte groutdruk groter zijn dan in werkelijkheid zijn
opgetreden.

Omdat slechts één meetwaarde van de vervormingen van de grond ter plaatse van de TNO meetring ter
beschikking staat is het niet zinvol een uitgebreide geotechnische analyse te maken van de vervormingen
ter plaatse van de meetring.

De •resultaten ••van deze berekening zijn gebruikt bij. de 3D EEM berekeningen in het tunnelconstructie
model[l].

Omdat globaal gezien de belangrijkste krachten en het aangrijpingspunt van die krachten zijn meegenomen
in de berekening (bentonietdruk, gewicht TBM. gewicht volgwagens. kracht van de grond op hel schild,
vijzelkrachten.en de druk van de staartspleet op de TBM)kan de ligging van de TBM in de grond worden
bepaald uit de berekening. Daarmee kan worden nagegaan of de TBM. zoals verondersteld, als "een
speedboat" door de grond gaat of niet. In de berekening ligt de TBM min of meer recht in de grond (zie
Figuur 3.12). De heffing onder de tunnel is circa 14 mm, de zakking boven de tunnel is circa 17 mmo

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9
afstand totboorfront [ml

Figuur 3.11
Ligging van de TBM in de grond

In de laag (laag 32. zie Figuur 3.4) langs en onder het boorgat is de stijfheid bepaald op basis van de Eso.
De heffing aande onderkant van de TBM wordt in het model veroorzaakt door de stijfheid van deze laag.
Tijdens het ontlasten van de grond onder de TBM (zand) zal de grond in werkelijkheid veel stijver reageren
dan de stijfheid die is gevonden op basis van de Eso.Echter de lagen naast en schuin onder de TBM komen
in een anderspanningspad. waarbij niet noodzakelijk van een ontspanning van de grond sprake hoeft te
zijn. Derhalve kan men niet zomaar de stijfheid van laag 32 verhogen. In werkelijkheid zal naar
verwachting de TBM onderin aan de achterkant minder heffing ondergaan. vanwege het stijve gedrag van
de grond onder de TBM. waardoor de TBM meer achterover zal hellen dan geval is bij bovenstaande
berekening.
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Binnen de commissie L520 wordt op dit moment onderzoek gedaan naar het toepassen van het Modified
Mob! Coulomb model in DIANA, waarbij een spanningsafhankelijke stijfheid kan worden gemodelleerd.
Het ModifiedMohr Coulomb model bepaalt zelf in welk spanningspad het zich bevindt, en welke stijfheid
daarbij behoort. Omdat binnen de huidige opdracht, vanwege tijdgebrek, niet aangesloten kon worden op
het onderzoek in de L520 commissie, is het Modified Mohr Coulomb model niet gebruikt.

Omdat meteen constante lage elasticiteit voor laag 32 is gerekend, is op basis van voortschrijdend inzicht
besloten in .deberekeningen ter plaatse van het midden van het meetveld uit te voeren met een centrische
ligging vandeTBM. De ligging van de TBM in de grond heeft naar verwachting niet veel invloed op de
krachtwerking •in de tunnelconstructie. Derhalve zijn voor het onderdeel tunnelconstructie geen nieuwe
berekeningen gemaakt.

Een grafische weergave van het verloop van de berekening is weergegeven in bijlage Il,

3.5.3 Geotechnische metingen

Uit een analyse van de geotechnische meetresultaten blijkt dat in het weekend van 1 en 2 november 1997,
na de inbouw van ring 568 (aan het einde van het meetveld), het meetveld bijna in zijn geheel 2à 3 mm is
gezakt. Bifdezakbaken recht boven de as van de tunnel mv27, mv26, mv25, v24, mv7, mv23 en mv22,bij
resp. ringen 525, 532, 539,547,551,562 en 568 en bij de extensometers in raai S, loodrecht op de as van
de tunnelex1,ex2, ex3, ex4 en ex5 (maaiveld opnemer), op resp. 0,6,8, 10 en 16 meter uit de as van de
tunnel, is de zakking gemeten (zie bijlage lII).Ook is bij ex2, ex3 en ex4 op NAP -15,6 meen UI1ddng
tijdens·ditweekeinde gemeten van enkele millimeters (zie bijlage Ill), De oorzaak hiervan is onduidelijk.
Als mogelijke oorzaken kunnen genoemd worden:
• krimpen kruip ten gevolge van de ineen eerder stadium aangebrachte ophoging;
• wateruittreding uit het grout;
• verdwijnen van wateroverspanningen ten gevolge van het boorproces:
• fouten gemaakt tijdens de metingen.

In [6] wordt vermeld dat bij de passage van de TBM bij meetveld Zuid het vaste punt enkele mm is
verlopen. Daarmee kan hetgeen hierboven is geconstateerd worden verklaard. Gezien de onduidelijkheid
omtrent de. juistheid van de metingen kan niet te veel. waarde. worden gehecht aan metingen die zijn
uitgevoerd op grote afstand achter het boorfont In bijlage m zijn de metingen bij extensometer 1 (aan
maaiveld) weergegeven als functie van de afstand tot het boorfront van de TBM. Uit deze grafiek blijkt dat
op circa 20machter het boorfront de grootste heffingen zijn gemeten. Op deze afstand zal zich echter nog
geen vlakke •rek situatie hebben ingesteld, omdat met een vloeibare groutlengte van 4 tot 6 ringen de
afstand tot de vloeibare zone dan slechts 5 tot 10 meter is. De berekening is echter met een 3D model
uitgevoerd, zodat de metingen kunnen worden vergeleken met de situatie in het model op 20 m achter het
boorfront

De abrupte gemeten daling van het maaiveld op circa 23 m achter het boorfront in de grafiek komt overeen
met het genoemde weekend van 1 en 2 november 1997, waarbij afwijkingen in de metingen zijn
geconstateerd.
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3.5.3.1 Groutdruk variant 5

Tijdens de eerste passage van meetveld Zuid is een heffing van het meetveld gemeten. Om deze heffing te
kunnen narekenen dient in het model een veel hogere groutdruk te worden ingevoerd dan gemetenbij .de
meetring van TNO aan het einde van het meetveld (waar een zakking van het maaiveld is gemeten). In de
eerste berekening is de groutdruk aangenomen zoals weergegeven in de onderstaande figuur (variant 5).
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Figuur 3.12
Gemeten en aangenomen groutdruk

De berekeningsresultaten van de berekening zijn weergegeven in bijlage IV.

Bij de berekening wordt in de uiteindelijke situatie een behoorlijke heffing van het maaiveld
bewerkstelligd.

Verticale vervormingen
De gemeten verticale vervormingen van de grond liggen naast de tunnel tot een diepte van circa NAP -13
m iets onder de berekende waarden. Het verschil ligt in de orde van 1 à 2 mmoOnder NAP -13 m komen de
berekende verticale vervormingen ongeveer overeen met de gemeten vervormingen. Boven de tunnëlas (in
verticalezin)liggende gemeten verticale vervormingen net iets boven de berekende waarden ..Ook hier ligt
het verschil inde orde van 1.à 2 mmo

Horizontale. vervormingen
De.berekende.horizontale vervormingen komenschuin boven het boorgat (onder een hoek van circa 45°
omhoog) goedovereen met de gemeten vervormingen. Direct naast het boorgat is de berekende horizontale
vervorming op6 en 10 m uit het hart van de tunnel groter dan de gemeten vervorming. De maximale
berekende horizontale vervormingen in de vertikaal op 6 m uit het hart van de tunnel zijn in de orde van
12nnn.

Langstrog
In bijlage IV is de bij extensometer 1 gemeten langstrog weergegeven als functie van de afstand tot het
boorfront.Indezelfde grafiek is berekende langstrog afgebeeld. De heffingen van de gemeten langstrog
beginnen al enkele meters voor het boorfront. De heffingen. in de berekening beginnen pas bij nadat het
boorfront circa 5 m is gepasseerd. Inde grafiek is de berekende langstrogover de lengte vande TBM naar
voren geschoven. De verschoven lijn komt redelijk goed overeen met de gemeten waarden.
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Pas vanaf circa 20 m na het boorfront beginnen de gemeten waarden en de berekende waarden af te wijken,
mogelijk ëoerde in paragraaf 3.5.2 genoemde zakking van het vaste punt bij meetveld Zuid. Het
verschuiven van de langstrog betekent feitelijk dat reeds vanaf de voorkant van de TBM een vloeistofdruk
in hetboorgataanwezig is geweest. Mogelijk is dit de invloed van de bentonietinjectie langs het schild,die
zorgt vooreenvloeistofdruk rondom het schild. In een eventuele vervolgstudie zou men de invloed van een
vloeibare bentonietzone nog mee kunnen nemen in de berekeningen. In het onderhavige onderzoek was dat
vanwege de grote inspanningen die daarmee gemoeid zouden gaan (aanpassing van het model) niet
mogelijk.

3.5.3.2 Groutdruk Variant 6

Vanwege de te grote heffingen in variant 5 is de groutdruk, met behoud van de groutdrukgradiënten in zijn
totaliteit verlaagd voor variant 6 (zie Figuur 3.14).
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Figuur 3.13
Ingevoerde groutdruk bij variant 6

De groutdruk is 6,5 kPa lager dan bij variant 5.

De berekening is afgebroken na fase 3E De berekeningsresultaten van fase 3F geven wel reeds een
indicatie van. de resultaten die uiteindelijk verwacht kunnen worden, omdat het boorfront zich •reeds op
meer dan 34.m van de rand van het model bevind. Aangezien de resultaten zijn vergeleken met de gemeten
situatie op 20 m achter het boorfront, is de berekening ver genoeg gevorderd om een goede voorspelling
van de situatie. op 20 m achter het boorfront te geven. De resultaten van de berekening staan in bijlage V.

Verticale vervormingen
De berekende verticale vervormingen komen overeen met bijna alle meetwaarden. Alleen de meetwaarden
direct boven de as van de tunnel liggen hoger dan de berekende waarden. De grootste afwijking,· direct
boven het boorgat, op NAP -6,56 m is circa 10 mmo Aan maaiveld is de afwijking direct boven de as van de
TBMcirca 3mm.

Horizontale vervormingen
Voor de horizontale vervormingen geldt ongeveer hetzelfde als bij variant 5. Hieruit volgt dat de groutdruk
naast de tunnel (op circa NAP -13 m) lager is geweest dan aangenomen.
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Langstroggen
In bijlage Ystaan de gemeten langstroggen weergegeven voor de maaiveldzetting bij extensometer 1
(boven de as van de tunnel) en 2 (op 6 m afstand van het hart van de tunnel). In de grafieken staan ook de
berekende waarden. De bij extensometer 1 gemeten waarden zijn veel hoger van de berekende waarden. Dit
was ook al bijde verticale vervormingen opgemerkt. Bij extensometer 2 komen de maximale heffingen na
passage van de TBM voor de gemeten en berekende waarden goed overeen. Ook uit deze grafiek blijkt dat
de gemeten heffingen reeds bij het boorfront beginnen, terwijl in de berekening de heffingen pas op circa 5
m achter het boorfront aanvangen. De vorm van de berekende langstrog bij extensometer 2 komt wel goed
overeen met de vorm van de gemeten langstrog.

3.5.3.3 Groutdruk Variant 7

De bevindingen uit de eerste en tweede berekening hebben ertoe geleid een groutdruk verdeling in te
voeren zoals is weergegeven in Figuur 3.15 (variant 7). Met name onder het midden van het hart van de
tunnel is degroutdruk lager dan bij variant 5 en 6.

-5

-6

-7
-8

-9
-10

-11
Glli:'
'li. « -12
Gl Z
lij ! -13

-14

-15

-16

-17

-18
-19

-20

OOOE+O 050E+3 100E+3

\ .'\ 1"- I i -+- initiële vertikale grondspanningen
\ '\ -*- initiëie horizontale grondspenningen

\= x ""- -lK- initiële radiale grondllpanningen.L S" "- - initiële waterspennlngen

tt,. <, \ I 1r-, "lil.".
......-groutdruk variant 5

I ...•.
\ 1\ ,\ ~j
grout \ \ 1'\ 1"'-

injectie- \ I ~ 'f--.- <,
punten \ ,

••••.• 1"'\~ I

':ol. j \ •• )(-rx J,. <, I

I lil I \ i •• "- ""f7l I'-. iI I

\ ·'iIl

"-
~ r-Ni" j

\ r- <,

I \ -, I
<,

\ ! -, I<,
I

150E+3 200E+3 250E+3
Spanning

[Pa]

300E+3 3S0E+3 400E+3

Figuur 3.14
Groutdrukverdeling variant 7

De. berekening is afgebroken na fase 3e. Het boorfront bevond zich. op dat moment circa 20 rn :in het
model. De vervormingen op 20 m achter het boorfront konden dus net uit het model worden gedestilleerd.
Hoewel randeffecten zullen nog een rol zullen spelen op de uitkomsten, kan toch reeds een aardig beeld
worden verkregen van de uiteindelijk te verwachten uitkomsten van de berekening. De resultaten van de
berekening staan in bijlagen VI.

Verticale vervormingen
De verticale vervormingen worden voor bijna alle metingen van de extensometers goed voorspeld. Alleen
op een diepte van NAP -6,56 m direct boven de as van de tunnel is de berekende waarde circa 7 mm lager
dan de gemeten waarde.

Horizontale vervormingen
De horizontale vervormingen komen redelijk goed overeen met de gemeten waarden. Onder een hoek van
45° vanuit het boorgat omhoog, op een afstand van 6 m uit het hart van de tunnel is de gemeten horizontale
vervorming iets groter dan berekend
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Langstrog
De berekende langstrog ligt onder de gemeten langstrog. De, over de lengte van de TEM, verschoven
berekende langstrog ligt min of meer boven de berekende langstrog. Vermoedelijk is hier de invloed van de
rand van het model merkbaar. In de uiteindelijke berekening zal de langstrog vermoedelijk ongeveer de
vorm hebben zoals bij variant 5 en 6.

3.5.3.4 Groutdruk Variant 8

Op basis van de resultaten van variant 7 is de groutdruk verdeling nog iets aangepast. De groetdruk zoals
ingevoerd bij variant 8 staat weergegeven in Figuur 3.16. Ten opzichte van variant 7 is de groutdruk
bovenin iets groter gekozen.
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Figuur 3.15
Groutdrukverdeling variant 8

De berekening is volledig uitgevoerd. De resultaten van de berekening staan in bijlage VII.

Verticale vervormingen
De verticale. vervormingen worden voor bijna alle metingen van de extensometers goed voorspeld. Op een
diepte van NAP -6,56 m direct boven de as van de tunnel is de berekende waarde circa 4 mm lager dan de
gemeten waarde. De verticale vervormingen staan weergegeven in Figuur 3.16.
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verticale vervormingen Op m boorfront [mi

Horizontale vervormingen
De horizontale vervormingen komen goed overeen met de gemeten waarden. Onder een hoek van 45°
vanuit het boorgat omhoog, op een afstand van 6 m uit het hart van de tunnel is de gemeten horizontale
vervorming iets groter dan berekend.

Langstrog
De berekende .langstrog ligt ter plaatse van de passage van de TBM onder de gemeten langstrog. De
uiteindelijk berekende waarde komt ongeveer overeen met de gemeten waarde (op ongeveer -23 machter
het boorfront).Bij een verschuiving van de berekende langstrog over circa 5 m komende berekende
waarden zeer goed overeen met de gemeten waarden. Dat na een verschuiving van de langstrog van 5 m
een goede fit wordt verkregenmet·de gemeten waarden wijst ook bij deze berekening sterk naar de invloed
van de bentonietinjectie rondom het schild op de langstrog. Over welke lengte van het schild de injectie
heeft plaatsgevonden is niet bekend. Derhalve zijnde verschuiving van 5 m in deze variant en de eerder
gevonden verschuiving over de gehele lengte van de TEM arbitraire waarden. Wel kan uit het vergelijken
van de.metingen met de berekening worden geconcludeerd dat er een behoorlijke invloed is geweest van de
bentonietinjectie·rondom het schild op de vorm van de langstrog.

3.5.3.5 <:onclusies

De berekende waarden van variant 8 komen goed overeen met de gemeten waarden, zowel in horizontale
als verticale richting. Slechts enkele waarden wijken nog structureel af. Mogelijke verklaringen voor de
afwijkingen tussen de gemeten en de berekende waarden zijn de invloed van de bentoniet-injectie langs het
schild, die in de berekening niet is meegenomen en de mogelijke onbetrouwbaarheid van de metingen van
de verticale vervormingen.

3.6 Evaluatietunnelconstructie

3.6.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt de globale krachtswerking van de tunnelconstructie nader beschouwd en
geëvalueerd.Indeeigenschappen van de geledemonoliete tunnel zijn de implicaties van de aanwezigheid
van ringvoegenen •langsvoegen zodanig verdisconteerd. (zie paragraaf 3.3.1.2). dat. de. krachtswerking van
de gelede monoliete tunnel globaal gezien overeenkomt met de krachtswerkingvan een gesegmenteerde
tunnel. De globale krachtswerking van de gelede monoliete tunnel is derhalve vatbaar voor evaluatie.
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Bepaling van de lokale krachtswerking ende vergelijking met de uitgevoerde metingen valt dan ook buiten
de scope van deze deelstudie enisbeschrevenin[l].

3.6.2 Tunnelconstructie en bijbehorende randvoorwaarden en belastingen

In onderstaande figuur zijn tunnelconstructie en de heersende randvoorwaarden en belastingen
weergegeven:

6m 3m..• ~... ~..•
4 ringen 2 ringen

SOm
20 ringen

Ilo

Figuur3.17
Tunnelconstructie en bijbehorende randvoorwaarden en.belastingen

A: Grondcontinuûm
Het grondcontinuüm heeft een belastende en ondersteunende werking, die sterker door de tunnel wordt
"gevoeld"naarmate de groutschil stijver is.

B: Gelede monoliete tunnelbuis
De tunnelismiddels schalen als een gelede monoliete.halve buis (26Y2 ringen, 39.75 meter) gemodelleerd.
De implicaties. van de aanwezigheid. van langsvoegen opderingwerking. van de tunnel zijn impliciet
verdisconteerd middels een equivalente gereduceerde E-modulus van de buis .. De implicaties .•van de
aanwezigheid van flexibele, triplex plaatjes (reductie buigstijtbeid en afschuifstijtbeid tunnelbuis. lokale
lastinleiding •ter plaatse van .triplex plaatjes). op de liggerwerking. van de tunnelbuis zijn .:impliciet
verdisconteerddoorhetaanbrengen van flexibeleinterfaceelementen ter plaatse van de ringvoegen.
Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de gelede monoliete buis. zich globaal gezien analoog gedraagt •aan
het gesegmenteerde model, waarin langsvoegen, ringvoegen en triplex plaatjes expliciet zijn gemodelleerd.

Het eigen gewicht van de tunnelbuis kan eenvoudig worden bepaald middels onderstaande uitdrukking:

qtunnei =2·n;·R·d·ybe\On =2·n;·3.975·0.35·0.024 =0.21 MN/m' (1)

C: Onverharde groutzone
Zolang het grout rondom de tunnel in de vloeibare fase verkeert wordt de tunnel lokaal niet ondersteund
maar enkel belast door groutdrukken. Het evenwicht van de tunnelsectie, die zich in een onverharde
groutschil bevindt dient derhalve tot stand te komen middels liggerwerking.

Op basis van een gemiddelde progressie van het boorproces (12 ringen per etmaal) en een geschatte
verhardingstijd van het grout à 12 uur is de zone. waarin hetgrout uithardt, bepaald op 6 ringen c.q, 9
meter. Uit modeltechnische overwegingen is deze verhardingszone gediscretiseerd in een volledig
onverharde gi'outzone en een deels verharde groutzone, Voor de volledig onverharde groutzone is een
lengte van4ringenc.q. 6 meter aangehouden.
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In de onverharde groutzone worden de in de TNO meetring gemeten groutdrukken op tunnel en grond
aangebracht. In Figuur 3.18 is het in deze studie gehanteerde groutdrukverloop weergegeven .

.250-- . --_
.200 - - - _

Figuur 3.18
Gehanteerd groutdrukverloop op basis van TNO-metingen (kPa)

Zoals uit Figuur 3.18 blijkt resulteren de drukken in de onverharde groutschil in een opwaarts gerichte
belasting, die middels integratie van de verticale component van de groutdrukken langs de tunnelomtrek
kan worden bepaald:

271

qgrout = J (Jgroudq»' R . sin(qI)' d<p= 0.59 MN/m'
o

(2)

D: Gedeeltelijk verharde groutzone
De gedeeltelijk verharde groutschil heeft een lengte van 3 meter (2 tunnelringen) en heeft een stijfueid van
40 MPa, hetgeen een orde 1000 slapper is dan de tunnellining maar van dezelfde grootteorde is als de
zandlaag, die de tunnel aan de onderzijde omhult.

E: Volledig verharde groutzone
In deze zone is de groutzone volledig verhard en is de tunnel ingebed in de omringende grond. De volledige
verharde groutschil heeft een stijtheid van 400 MPa, hetgeen een orde 100 slapper is dan het beton van de
tunnellining en een orde 10 stijver is dan de zandlaag, die de tunnel aan de onderzijde omhult.

F: Randvoorwaarden ter plaatse van TBM
Ter plaatse van de TBM worden vijzelkrachten in de tunnel geleid. Aangezien de vijzelkrachten niet
uniform zijn verdeeld resulteert niet enkel een axiale normaalkracht Nx maar eveneens een TBM-moment
Myy• Belangrijk uitgangspunt is dat ter plaatse van de vijzels geen dwarskracht wordt overgedragen. De
vijzels gedragen zich dus als pendelstaven.

Op basis van de Herrenknecht metingen zijn de vijzelkrachten conform Figuur 3.19 op de tunnel
aangebracht. Er wordt hierbij uitgegaan van een verdeling van vijzelkrachten, die symmetrisch is ten
opzichte van de verticale hartlijn van de tunnel.
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Figuur 3.19
Aangebrachte verdeling vijzelbelastingen op basis van Herrenknecht metingen.

De totale axiale normaalkracht die in het model is aangebracht bedraagt 18.7 MN. Het door de
vijzelkrachten uitgeoefende moment is bepaald met:

n

Myy = 2·L Fvijzel,i • Zi = -11.0 MNm
i=1

(4)

In bovenstaande uitdrukking is Zj de afstand van een vijzelkracht Fi tot het zwaartepunt van de tunnel Het
aantal vijzelkrachten is aangeduid met n.

G: Aslastenvolgwagens
De. tunnel. wordt .belast door het gewicht van de volgwagens. dat. ter plaatse van de. wielen. van. de
volgwagens lokaal wordt ingeleid. Het eigen gewicht vanelke volgwagen is over zones van 3 meter
middels een verticale uniforme verdeelde belasting op de tunnel aangebracht volgens Figuur 3.20.
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Figuur 3.20
Modellering volgwagenbelasting
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H: Randvoorwaarde modeluiteinde
De randvoorwaarde ter plaatse van het modeluiteinde bestaat uit een zwevende inklemming (geen rotatie en
welving, wel verticale translatie). In feite is de tunnel aan het modeluiteinde verend ingeklemd, aangezien
het gedeelte van de tunnel dat zich juist buiten het model bevindt een zekere rotatieflexibiliteit heeft.
Indien het model lang genoeg is zal er zich ter hoogte van het modeluiteinde een vlakke rek situatie hebben
ingesteld en zal de aard van de aldaar aangebracht randvoorwaarde het overall modelgedrag niet
beïnvloeden.

I: TBM~schHd
De tunnel bevindt zich in de laatste fase over een halve ringlengte binnen het schild. De in de onverharde
groutschil heersende alzijdige drukken beschikken over een horizontale component die via de
staartafdichting naar de TBM en de lining zal worden geleid (zie onderstaande figuur).

+-
+-
+-
+-:=Hor. Groutdruk
+-

!111[1111111111111111~lllllllli!111I1111111111111111111111~'illllllll~IIIII!III~I~II!

Figuur 3.21
Afleiding horizontale groutdrukken ter plaatse van de staartspleet

Het gedeelte van de horizontale groutdrukken, dat inde Iining wordt geleid, levert een additionele axiale
normaalkracht Nx,add en een additioneelliggermoment Mn-.add •

Indien de volledige horizontale groutdruk in de lining zou worden geleid kunnen bovengenoemde
additionele axiale normaalkracht (trek) en additioneel liggermoment als volgt op basis van de gehanteerde
groutdrukverdeling worden bepaald:

0.5n

Nx,add = 2· dstaartspleet . R Jcrgrout . d<p= 0.59 MN
-a.Sn

(5)

0.5n

Myy,add = 2· dstaartspleet . R2 Jcrgrout . sin(<p)· d<p= 0.31 MNm
-0.5n

(6)

In bovenstaande uitdrukking is dstaartspleetde dikte van de staartspleet à 0.125 m. Een gedeelte van de
hierboven berekende axiale normaalkracht en liggermoment wordt in het model in het schild van de TBM
geleid.

3.6.3 Krachtenbalans tunnel

Op basis van de in 3.6.2 afgeleide belastingen op de tunnel kan een krachtenbalans met betrekking tot de
tunnel worden opgesteld. Hiertoe is eveneens de verticale belasting, die de grond via de deels verharde en
verharde groutschil op de tunnel uitoefent bepaald. In Figuur 3.22 is het verloop van de opwaartse
grondbelasting, die op de tunnel werkt, weergegeven. Gemiddeld gezien levert de grond over de deels en
volledig verharde groutzone een opwaartse belasting à 0.23 MN/m. Indien men de trend van de in
Figuur 3.22Figuur 3.22 weergegeven opwaartse belasting beschouwt, valt op de maken dat de opwaartse
grondbelasting. met toenemende afstand van de TBM van globaal 0.3 MN/m' convergeert naar circa 0.2
MN/m'. Ter plaatse van het modeleinde is de opwaartse belasting dus grofweg in evenwicht met het eigen
gewicht van de tunnel à 0.21 MN/m'
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Verticale belasting
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Figuur 3.22
Verloop verticale grondbelasting langs tunnelas

Uit Figuur 3.24 blijkt. dat •de belasting uit de volgwagens een bijdrage van grofweg 25 % leveren aan de
totale neerwaarts gerichte belasting. Belangrijke conclusie is derhalve dat in een berekening van de
krachtswerking van een boortunnelindebouwfase de volgwagenbelasting niet mag worden verwaarloosd.
De tunnel is niet alleen verticaal en horizontaal in evenwicht, maar er heerst eveneens momentenevenwicht.
De axiaal gerichte schuifspanningen rondom de tunnelomtrek leveren geen significante momenten, zodat
de tunnel. kan. worden opgevat als een verticaal ingebedde ligger (de axiaal gerichte schuifspanningen
rondoln de tunnelomtrek zijn onderzocht, maar niet gerapporteerd).

36



Figuur 3.24
Krachtenbalans tunnel
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3.6.4 Evaluatie krachtswerking

3.6.4.1 Globale vervorming

Algemeen
In onderstaande figuur is het globale vervormingabeeld van de lining weergegeven. Uit dit
vervormingsbeeld kan een aantal conclusies met betrekking tot de liggerwerking en de ringwerking van de
lining worden getrokken. Deze conclusies zullen in de navolgende paragrafen worden besproken.

Langsaanzichl 2

5.a-

Dwarsdoorsnede op 26 ringen van T 3 3-0 vervormingsb$eld

Figuur 3.24
Globaal vervormingsbeeld lining

Liggerwerking / opdrijving
Zoals uit Figuur 3.24 blijkt is de lining onderworpen aan een zekere opdrijving. In Figuur 3.25 is de
opdrijving van de lining, gedefinieerd als de verticale verplaatsing van de tunnel ter hoogte van de tunnelas,
als functie van de afstand tot het boorfront weergegeven. De opdrijving van de tunnel verloopt globaal
tussen 12.5mm aan de TBM-zijde van de lining tot 2 mm aan de andere zijde van de Iinmg. Over een
afstand van ongeveer 40 meter wordt derhalve een opdrijvingverschHvan ongeveer 10 mm overbrugd,
hetgeen relatief gematigd is.

In het gebruikte gefaseerde model zal de opwaartse verplaatsing van de tunnel ter plaatse van de TBM met
toenemendemodeUengteblijven toenemen (zie Figuur 3.26). In werkelijkheid zal bij te grote afwijking van
het geplande. alignement een nieuw te. bouwen ring schuin of verschoven worden ingebouwd. De
correctiemogelijkheid die men in werkelijkheid heeft bij het inbouwen (±5à 10 mm) is aanmerkelijk groter
dan het opdrijvingsverschil per ring (±0.6 mm) dat met het model wordt voorspeld.

38



Opdrijving

14
12
10

Ê 8
!
== 6

4
2
o

o

.. ,. - - - - - - - ,- - - - - -,- - - - - - - -,

10 20 30
Afstand tot boorfront (m)

40 50

Figuur 3.25
Verloop opdrijving langs tunnelas
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Figuur 3.26
Verloop opdrijving in verschillende berekeningsfasen

Ringwerking /ovalisatie
Uit Figuur 3.24.2 kan worden opgemaakt dat de lining ter plaatse vande onverharde groutschil wordt
onderworpen •aan eenhoog-ovalisatie. Deze. hoog-ovalisatie. c.q. verticale ovalisatie, gedefinieerd .:als. het
verschil van de verticale verplaatsing van de boven-en onderzijde van de tunnel (zie Figuur 3.27) is in
Figuur3.28Figuur 3.28 als functie van de afstand tot het boorfront weergegeven.

Uv,onder ~

Figuur 3.27
Definitie ovalisatie
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Figuur 3.28
Verloop verticale ovalisatie
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Figuur 3.29
Verloop verticale ovalisatie in verschillende berekeningsfasen

Zoals uit Figuur 3.28 blijkt neemt de mate van verticale ovalisatie af met toenemende afstand tot de TBM.
Uit Figuur 3.29 blijkt voorts dat iedere groep van 4 ringen (de eerste aangelegde 12 ringen uitgezonderd)
dezelfde "ovalisatie historie" heeft meegemaakt. De. ovalisatie historie bestaat uit een initiële hoog-
ovalisatie, •die.na gedeeltelijke uitharding van de groutschil enigszins afneemt.

Achtergrond initiële hoog-ovalisatie
De initiële boog-ovalisarie van de tunnel, die door het model wordt voorspeld, komt voort uit de ingevoerde
verdeling van de groutdrukken (gemeten groutdrukken in TNO-meetring) rond de tunnelomtrek, waardoor
de tunnelringen in eerste instantie worden belast Deze groetdrukverdeling (zie Figuur 3.18) wordt
gekarakteriseerd door een relatief hoge verhouding tussen de horizontaal gerichte groutdrukken ter hoogte
van de tunnelas en de verticaal gerichte groutdrukken ter hoogte van de zool en kruin van de tunnel.
Het is hiermee niet gezegd dat een groutdrukverloop per definitie tot een verticale ovalisatie leidt. Indien
het gehanteerde groutdrukverloop dusdanig is dat bovengenoemde verhouding tussen verticale
groutdrukken ter hoogte van top en zool en horizontale groutdrukken ter hoogte van de tunnelasgering is
zal een zekere mate van horizontale ovalisatieontstaan. Ter onderbouwing van deze overwegingen is een
aanvullende ••berekening uitgevoerd op basis van een aan de grondvervormingen gekalibreerd
groutdmkverloop, dat in tegenstelling tot het in de TNO meetring (variant 8) gemeten groutdrukverloop,
een zekere mate van horizontale ovalisatie tot gevolg heeft. Op de bevindingen met betrekking tot deze
berekeningsvarlant wordt in 3.6.6 ingegaan.
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Achtergrond afname hoog-ovalisatie
In de voorgaande paragrafen kwam reeds ter sprake dat de initiële hoog-ovalisatie na verloop van tijd c.q,
met toenemende afstand tot de TBM enigszins afneemt. De afname wordt veroorzaakt door het feit dat een
groep tunnelringen na (gedeeltelijke) verharding van de groutschil nog een zekere opdrijving ondergaat (zie
Figuur 3.26Figuur 3.26). Ten gevolge van deze opdrijving ontstaat er een spanningsverandering in de
grond, die de tunnel omringt. Deze spanningsverandering kan ontstaan aangezien de groutschil reeds in de
deels verharde fase een stijfheid gelijk aan de stijfheid van de omringende grond heeft.
Ten gevolge van de opdrijving van de tunnel in de deels en volledig verharde groutzone zal de kruin van de
tunnel worden belast en de zool van de tunnel worden ontlast ten opzichte van de situatie, waarin de tunnel
was belast door drukken in de onverharde groutzone, Hierdoor zal de tunnel een additionele horizontale
ovalisatie ondergaan en zal de initiële hoog-ovalisatie afnemen.

3.6.4.2 Krachtswerking ten gevolge van liggerwerking

Algemeen
Ten gevolge van de bouwfase wordt het liggerwerkingsmechanisme van de boortunnel in zekere mate
aangesproken. De volgende gegeneraliseerde snedenkrachten spelen in het geval van liggerwerking een rol:

Liggermomeat Myy
Dwarskracht Qxz
Axiale normaalkracht Nx

Bovenstaande gegeneraliseerde snedenkrachten zijn een maat voor de liggerwerking van de lining op
globaal niveau en zijn de uitvoerparameters van eenvoudige modellering van de lining middels een balk.

Verloop axiale normaalkracht
De axiale normaalkracht N, ter plaatse van een willekeurige doorsnede kan als volgt worden bepaald:

0.5n

Nx =2·Rsysteem Jnxx(q»·d<p (7)
-0.5n

In bovenstaande uitdrukking is n"" de axiale normaalkracht per strekkende meter tunnelomtrek (over
segmentdiktegerntegreerde normaalspanningen). In onderstaande figuur is het verloop van de axiale
normaalkracht langs de tunnelas weergegeven:

Axiale normaalkracht
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Figuur 3.30
Verloop axiale normaalkracht Nx

Zoals uit Figuur 3.30 blijkt is de axiale normaalkracht vrij constant langs de tunnelas. Ter plaatse van de
TBM is er. sprake van een gradiënt van de axiale normaalkracht, hetgeen wordt veroorzaakt door de in
3.6.2.1 genoemde afleiding van horizontale groutdrukken naar de tunnel (en TBM).
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In de conventionele liggerwerkingmodellen op basis van een liggermodellering van de tunnel wordt
uitgegaan vaneen constante axiale normaalkracht, hetgeen ook uit het 3-D model volgt.

Axiale normaalkracht
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Figuur 3.3]
Verloop axiale normaalkracht Nx in verschillende berekeningsfasen.

Uit Figuur 3.31 blijkt dat gedurende de verschillende berekeningsfasen de axiale normaalkracht in de reeds
gebouwde ringen niet significant wijzigt.

Verloop liggermoment Myy

Het globale liggermoment Myykan als volgt worden bepaald:

O.Sn

Myy = 2· R2systeem f"xx (q». sin q>.dq>
-O.Sn

(8)

In onderstaande figuur is het verloop van het liggermoment Myy langs de tunnelas weergegeven:

Llggermoment
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Verloop liggermoment Myy
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Uggermoment
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Figuur 3.33
Verloop liggermoment Myy in verschillende berekeningsfasen

Uit Figuur 3.32 blijkt dat het liggermoment verloopt van ongeveer -10.5 MNm aan de TBM-zijde tot 12.2
MNm aan het zwevend ingeklemde modeluiteinde. Op basis van de berekeningsresultaten kan een aantal
conclusies worden getrokken:
• Het liggermoment is over de gehele tunnellengte dusdanig beperkt dat de ring voegen gesloten blijven.
• Ter plaatse van het zwevend ingeklemde modeluiteinde is sprake van een buigend moment à 12.2

MNm,hetgeen niet strookt met de trend, die door eenvoudige, niet gefaseerde liggermodeUen wordt
voorspeld. Niet gefaseerde liggermodellen voorspellen immers dat het buigend moment op afdoende
grote afstand van de TBM is.uitgedempt.

In Figuur 3.33 is het verloop van het liggermoment Myy voor de verschillende berekeningsfasen
weergegeven. In de figuur zijn de implicaties van het verwijderen van de verticale fixatie ter plaatse van het
modeleindeduidelijk waarneembaar. Voor het verwijderen van de verticale oplegging (fase 3a tiro 30
neemt het buigende moment ter plaatse van hetmodeleinde per fase toe. Ten gevolge van het verwijderen
van de verticale oplegging neemt dit buigende moment af. Tussen fase 3g en fase 3h neemt het buigende
moment ter plaatse van de randvoorwaarde enigszins toe en blijft dan in fase 4 vrijwel constant. De vraag
hierbij is ofditbuigende moment bij verdere uitbouw van het model (toevoegen extraberekeningsfasen)
ook constantzou blijven. In hoofdstuk 3.6.5.2 wordt nader op deze problematiek ingegaan.

3.6.4.3 Verloop liggerdwarskracht Qxz

In Figuur 3.34 is het verloop van de dwarskracht langs de tunnelas weergegeven. Zowel ter plaatse·van.de
TBM als het zwevend ingeklemde modeluiteinde îs.geen sprake vaneen •noemenswaardige dwarskracht.
In Figuur 3.35 is het verloop van de dwarskracht inde verschillende berekeningsfasen weergegeven. Uit de
figuur blijkt dat er gedurende de fasen 3a tlm 3f een aanzienlijke dwarskracht in het modeleinde wordt
opgebouwd, die·na het verwijderen van de verticale fixatie logischerwijs verdwijnt.
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Liggerdwarskracht
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Figuur 3.34
Verloop dwarskracht langs tunnelas

Uggerdwarskracht

3.0
2.5

2.0
Z 1.5:E-e 1.0

0.5

0.0
-0.5

. .
. .20 . _ .. _ . 30.

Afstand tot boorfront (m)

. .
AO 50

4

...... 10 .

Figuur 3.35
Verloop dwarskracht in verschillende berekeningsfasen

3.6.4.4 Krachtswerking ten gevolge van ringwerking

Algemeen
Deboortunnelwordt naast liggerwerking ook op ringwerking aangesproken. De volgende gegeneraliseerde
snedenkrachtenspelen in het geval van ringwerking een rol:

Ringmoment Mxx
Ringdwarskracht Chad
Tangentiële normaalkracht Ntan

Bovenstaande gegeneraliseerde snedenkrachten zijn een maat voor de ringwerking van de lining op globaal
niveau.
De middels hetmodel op basis van een gelede monoliete tunnelbuis gevonden snedenkrachten (tangentiële
normaalkracht uitgezonderd) in de tunnelringen hebben een beperkte kwantitatieve waarde. aangezien de
E-modulus van het beton is gereduceerd teneinde de implicaties van de aanwezigheid van de langsvoegen
te verdisconteren. Deze reductie van de E-modulus is gebaseerd op een calibratie van de ringovalisatie van
het gelede monoliete model aan de ringovalisatie van het gesegmenteerde model [1]. Globaal gezien
leveren de middels het gelede monoliete model geproduceerde snedenkrachten in de tunnelring echter een
aardig trendmatig beeld van het verloop van de snedenkrachten in het gesegmenteerde model.
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Verloop tangentiële normaalkracht Ntan
In Figuur 3.36is het verloop van de tangentiële normaalkracht langs de ringomtrek weergegeven voor een
drietal doorsneden (x=9.35 m onverharde groutzone, x=27.35 m modelmiddenlverharde groutzone, x=47.6
m modeluiteinde). Het verloop van de tangentiële normaalkracht wordt voornamelijk door de grond c.q,
groutspanningen bepaald. Uit de figuur blijkt dat ter hoogte van de onverharde groutschil een afwijkend
verloop van de tangentiële normaalkracht aan de onderzijde van de tunnel wordt gevonden ten opzichte van
de overige twee doorsneden. Deze afwijking wordt veroorzaakt door het feit dat de aangrenzende ring, die
zich in het schild bevindt, (nog) niet wordt belast door groutdrukken en de krachtswerking in de
beschouwde ring verstoort. Voorts kan uit de figuur worden opgemaakt dat het verloop van de tangentiële
normaalkracht niet significant wijzigt langs de verharde groutzone.

Tangent/e/e normaalkracht
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Figuur 3.36
Verloop tangentiële normaalkracht op een drietal afstanden tot boorfront (berekeningsfase
4).

In Figuur 3.37 is het verloop van de tangentiële normaalkracht langs de ringomtrek weergegeven voor een
drietal berekeningsfasen weergegeven. Dit verloop heeft betrekking op de doorsnede x=27.35 m. In fase 3g
grenst deze doorsnede aan het TBM-einde (zie Figuur 3.38). Uit Figuur 3.37 blijkt dat het verloop van de
tangentiële normaalkracht nauwelijks wijzigt in de loop der tijd.
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Figuur 3.37
Verloop tangentiële normaalkracht voor een drietal berekeningsfasen (doorsnede x=27.35 m)
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Beschouwde doorsnede
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Figuur 3.38
Beschouwde doorsnede in verschillende berekeningsfasen

Verloopringmoment Mxx
In Figuur 3.39 is het verloop van het ringmoment langs de ringomtrek weergegeven voor een drietal
doorsneden.
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Figuur 3.39
Verloop ringmoment op een drietalafstanden tot boorfront (berekeningsfase 4).

De ringmomenten nemen af met toenemende afstand tot de TBM, hetgeen in overeenstemming is met de in
3.6.4.1 gedane constatering dat de mate van hoog-ovalisatie afneemt met toenemende afstand tot de TBM.
Ten gevolge van de hoog-ovalisatie van de tunnelringen is het gevonden momenten verloop "in tegenfase"
met het momenten verloop, dat gevonden zou worden indien de initiële aanwezigheid van de onverharde
groutschilzou worden verwaarloosd (conventioneel modelconcept).
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In Figuur 3.40\s het verloop van het ringmoment langs de ringomtrek weergegeven voor een drietal
berekeningfasen (doorsnede x=27.35 m). Opvallend is dat het verloop van het ringmoment nauwelijks
wijzigt in de loop der tijd, terwijl uit Figuur 3.29 is duidelijk geworden dat de initiële hocg-ovalisatie
gedurende een zekere periode significant afneemt. Voor dit fenomeen is vooralsnog geen sluitende
verklaring gevonden.
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Figuur 3.40
Verloop ringmoment voor een drietal berekeningsfasen (doorsnede x=27.35 m)

Verloop ringdwarskracht
In Figuur 3.41 is het verloop van de ringdwarskracht Qrad weergegeven, hetgeen in overeenstemming is
met de in 3.6.4.1 gedane constatering dat de mate van hoog-ovalisatie afneemt met toenemende afstand tot
de TBM. Ten gevolge van de hoog-ovalisatie van de tunnelringen is het gevonden dwarskrachtenverloop
"in tegenfase"met het dwarskrachtenverloop. dat gevonden zou worden indien de initiële aanwezigheid
van de onverharde groutschil zou worden verwaarloosd (eonventioneelmodelconcept).

Ringdwarskracht
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Figuur 3.41
Verloop ringdwarskracht langs tunnelomtrek op een drietal afstanden tot boorfront
(berekeningsfase 4).
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In Figuur 4.42 is het verloop van de ringdwarskracht langs de tunnelomtrek weergegeven voor een drietal
berekeningsfasen (doorsnede x=27.35 m ), Uit de figuur blijkt dat de dwarskrachten initieel afnemen en
vervolgens vrijwel constant blijven .
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Figuur 3.42
Verloop dwarskracht langs tunnelomtrek voor een drietal berekeningsfasen (doorsnede
x=27.35 m)

3.6.5 3-D tunnelmodellering in rela tie tot conventionele liggermodellen (liggerwerking)

3.6.5.1 Juistheid in conventionele liggermodeUen gehanteerde stekelhypothese

Ten behoeve van een separate analyse van deliggerwerking vaneen boortunnel worden in de praktijk
modeUengebruikt op basis van een verend ondersteunde ligger. Er wordt derhalve aangenomen dat de
tunnel zich als een slanke ligger gedraagt. Vlakke doorsneden worden derhalve geacht vlak te blijven
(stekelhypothese). Op basis van de 3-D modelresultaten wordt in het navolgende de juistheid van
bovengenoemde aanname beschouwd.

In Figuur 3.43 is het verloop van de axiale spanningen over de tunneldoorsnede voor een drietal
doorsneden weergegeven (TBM-zijde (x=7.85 m), modelmidden (x=27.35 m), ingeklemd modeluiteinde
(x=47.6».
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Figuur 3.43
Verloop axiale spanningen over tunneldoorsnede

Uit de figuur kan een aantal interessante conclusies worden getrokken. Ter plaatse van de overgang tussen
TBM en lining (x=7.85 m) wordt de verdeling van axiale spanningen bepaald door de verdeling van
vijzelktachten. Ter plaatse van het ingeklemde modeluiteinde wordt de verdeling van axiale spanningen
bepaald door de randvoorwaarde ux=O(verhinderde welving). Ter plaatse van het modelmidden wordt een
vrijwel lineair verloop van axiale spanningen over de tunnelhoogte gevonden, hetgeen strookt met de
stekelhypothese. Conclusie is derhalve dat de tunnel zich als een slanke buigligger gedraagt, maar dat dit
natuurlijkeliggergedrag ter plaatse van de modeluiteinden wordt verstoord Dwarskrachtvervormingspeelt
een ondergeschikte rol ten opzichte: van buigvervorming.

De juistheid van de stekelhypothese in het geval van liggerwerking kan voorts worden aangetoond middels
navolgende overweging:

Voor een buigligger geldt Q=dMIdx. Op basis van de gevonden momentlijn kan de dwarskrachtenlijn
volgens de liggertheorie worden bepaald en worden vergeleken met de werkelijke dwarskrachtenlijn. Uit
Figuur 3.44 blijkt dat de trend van de dwarskrachtenlijn volgens de liggertheorie overeenstemt met de
werkelijke dwarskrachtenlijn. De fluctuatie van de dwarskrachtenlijn volgens de liggertheorie wordt
veroorzaakt •door het feit. dat de dwarskracht volgens de liggertheorie wordt bepaald op basis van het
rnomentverschilover een lengte van 0.75 m (onnauwkeurigheid t.g.v: discretisatie.)
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Figuur 3.44
Werkelijke dwarskracht v.s, dwarskracht volgens liggertheorie

De respons van de als ligger belaste tunnel kan derhalve op afdoende nauwkeurige wijze worden benaderd
middels een. halkmodel. De juistheid van de uitkomsten van een liggermodel hangt echter sterk af van de
gehanteerdemodelconcepten, randvoorwaarden, belastingen en beddingen.

3.6.5.2 Implicaties eindige lengte 3-D model in samenhang met zwevend ingeklemd modeluiteinde en
gefaseerde berekeningswijze.

Inhoofdstu'k3.6.4.2 is reeds ter sprake gekomen dat er ter plaatse van het zwevend ingeklemde
modeluiteinde •sprake is van een significant buigend moment, hetgeen niet strookt met de trend. die door
analytische niet gefaseerde liggermodellen wordt voorspeld [13]. Deze liggermodellen voorspellen immers
dat het buigend moment op afdoende grote afstand van de TBM is uitgedempt.

Bovengenoemde discrepantie kan door een tweetal aspecten worden veroorzaakt:
• BeperkteJengte 3-D model;
• Gefaseerde berekeningswijze.

3.6.5.2.1 Implicaties eindige lengte 3-D model.

Om praktische redenen is. de lengte van het tunnelmodel beperkt tot 26Y2 ringen c.q '. 39.75m.De
krachtswerking in de tunnel wordt naast de langs as en omtrek van de tunnel werkende belastingen tevens
bepaald dOOfde aan beide modeluiteinden heersende randvoorwaarden. Aan het ene model uiteinde worden
de randvoorwaarden vanuit de TBM aangebracht (gegeven). Aan het andere modeluiteinde is uitgegaan van
een zwevende inklemming (aanname/best guess). De heersende randvoorwaarden vormen storingen die de
natuurlijkekrachtswerking van de boortunnel over een zekere invloedszone verstoren. In tegenstelling tot
de randvoorwaarde ter plaatse van de TBM levert de randvoorwaarde ter plaatse van het zwevende
ingeklemdemodeluiteinde een ongewenste verstoring. De zone, waarover deze ongewenste verstoring
merkbaar is, dient logischerwijze gering te zijn ten opzichte van de lengte van het model.

Natuurlijke golflengte van de tunnel
De natuurlijkè: golflengte is een term, die in de klassieke theorie met betrekking tot verende ondersteunde
buigliggers wordt gebruikt. De natuurlijke golflengte is een maat voor de lengte, waarover een aan één
zijde van een verende ondersteunde buigligger heersende randvoorwaarde (in casu TBM-moment) is
uitgedempt en kan als volgt worden afgeschat [13]:

À= 21t
kbedd,

4 ll'lQ

4.Elequi

(9)
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In bovenstaande uitdrukking is kbeddingde beddingsconstante van de verende ondersteuning is Elequi de
equivalente buigstijfheid I van de tunnel.

Voor de equivalente buigstijfheid geldt [1]:

(10)

Bij de bepaling van de beddingsconstante kbeddingdient men zich rekenschap te geven van de navolgende
aspecten:

Initiële aanwezigheid onverharde groutschil
Direct nadat een tunnelring de TBM heeft verlaten wordt deze belast door drukken in de onverharde
groutsehil. Doordat het onverharde grout geen stijfheid heeft is er geen sprake van enige bedding en wordt
het verticale evenwicht van de tunnelring verzekerd door liggerwerking (zie onderstaande figuur):

qgrout - qe.lI.

tttt
qllrout - qe.g.

tUt

r Q - (q- - q...)"roc Q 1

+---+
Ax
HH qbedding

Onverharde groutzone

Figuur 3.45
Verticaal evenwicht tunnelring t.g. v. Uggerwerking

(Deels) verharde groutzone

Bij translatie. en ovalisatie van de tunnelring in de onverharde groutzone wordt de tunnelring derhalve niet
ondersteund door de grond. Bij voortschrijdende verharding van de groutschil ontstaat er een toenemende
interactie tussen tunnelring en omringende grond. Translatie en ovalisatie gaan hierbij. in.toenemende mate
gepaard ·met ••interactie met de omringende. grond. Het gevolg van. deze. tunnel-grond interactie is een
herverdeling van grondspanningen. In het geval van liggerwerking resulteert deze herverdeling van
grondspanningen ineen resulterende verticale reactiekracht op de •tunnel. Ten gevolge van de
voortschrijdende verharding van het groot wordt de bedding derhalve in toenemende mate geactiveerd. In
het model is sprake van een discrete overgang van de onverharde naar de gedeeltelijk en volledige verharde
groutzone. Aangezien bet gedeeltelijk verharde groutreedseen stijfheid. beeft, die gelijk •is aan de stijfheid
'lande omringende grond, kan wordenverwacbtdat de beddingsstijtbeid inde deels verhardegroutzone
(vrijwel) gelijk is aan de beddingstijfheid in de volledig verharde groutzone.

I Equivalentebuigstijtheid: Gereduceerde buigstijfheid van de tunnel teneinde de verslappende werking van de
aanwezigheid. van voegplaatjesin de ringvoegen te verdisconteren.
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Figuur 3.46
Ontwikkeling beddingstijfheid

Invloed ovalisatie op beddingsstijfheid
Zoals eerder werd vermeld treedt de herverdeling van grondspanningen op ten gevolge van gecombineerde
ovalisatie en translatie. De beddingsstijfheid wordt veelal bepaald middels een 2-D continuüm model,
waarbij de relatie tussen een translatie van een starre tunnel en de daarbij behorende opdrijvende kracht
wordt bepaald. Aangezien hierbij de implicaties van tunnellokalisatie worden verwaarloosd en de bijdrage
van de translatie aan de spanningsherverdeling wordt overschat wordt een ondergrenswaarde van de
beddingsstijfheid gevonden.

Stijve ring Slappe ring

1 <

Figuur 3.47
Verstijvende invloed ovalisatie op beddingsveer

Aangezien erin het gehanteerde 3-D model geen sprake is van een starre tunnel kan de stijfheid van de
verende ondersteuning op meer nauwkeurige wijze worden bepaald.

Op basis van de hiervoor genoemde overwegingen wordt de beddingsstijtbeid als volgt bepaald. Allereerst
worden nogmaals het verloop van de verticale grondbelasting in fase 4 en het verloop van de opdrijving
voor de verschillende berekeningsfasen beschouwd.
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Figuur 3.48
Verloop verticale belasting langs tunnelas
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Figuur 3.49
Verloop opdrijving in verschillende berekeningsfasen

Uit Figuur 3.48 bliJkt dat de 3 ringen, die fase. 3h worden geplaatst in fase 4 worden belast door een
opdrijvende. grondbelasting die.gemiddeld circa 0.3 MN/m bedraagt In fase 3h werden deze ringen door de
groutdrukkenbelast met een belasting à 0.6 .MN/m.•Ten gevolge van opdrijving enovalisatie van. de ringen
in de deels verharde groutschilin fase 4 is de opdrijvende grondbelasting derhalve afgenomen met circa 0.3
MN/m.Dezeafnamekomtvoort uit de verdeelde reactiekracht uit de grondbedding, die wordt geactiveerd
door opdrijving van de tunnel in de deels verharde groutzone (zie Figuur 3.50).
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Figuur 3.50
Opdrijvende belasting (excl. eigen gewicht tunnel en volgwagens)

Uit Figuur 3.49 kan voorts worden opgemaakt dat de ringen in fase 4 gemiddeld circa 1 mm in de deels
verharde groutschil extra zijn opdreven ten opzichte van fase 3h. Op basis van deze bevinding kan de
beddingsstijfheid ~ng worden afgeschat middels onderstaande uitdrukking:

k
bedd

" = _qbed_ding_ = 0.3.10
6 = 3.108 N/m/m

lIlQ Aw 1.10-3 (11)

=60 m (12)

De berekende waarde van de natuurlijke golflengte à 60 m is groter dan de lengte van het model à circa 40
m, Op basis van deze bevinding kan worden gesteld dat het niet uitgesloten is dat de reeds substantiële
lengte van het model toch nog te beperkt is en dat het aanhetzwevendemodeluiteinde geconstateerde
buigende moment in feite een vooraf door de randvoorwaarde ter plaatse van het modeluiteinde bepaald
inklemmingsmoIUent is . dat de .:krachtwerking .inde •tunnel verstoort... Indien de gefaseerde
berekeningsuitkomsten. volgens. Figuur.3.49.worden. beschouwd .:blijktecbter dat ••de opdrijving van. de
tunnel •.nabij het •zwevend. ingeklemde modeluiteinde .:in. fase 4 nauwelijks. wordt •beïnvloed •door. de
verstoring (toevoegen nieuwe set ringen), die<aan de TBM-zijde vanhelmodel worden aangebracht. Dit
zoujuistimplicerendat.demodellengte voldoende groot is. Bij de beoordeling van hetmodel(ge<irag)dient
menzichdethalve rekenschap te geven van de implicaties van de gefaseerde berekeningswijze. Op de
implicaties van de gefaseerde berekeningswijze wordt in paragraaf 3.6.5.2.2 nader ingegaan.

Alsemasieverandvoorwaarde zoals beschouwd in L520
Om de invloed van de zwevende inklemming in te schatten is in het kader van L520 een berekening
uitgevoerd, waarbij een zwevend scharnier (rol) als randvoorwaarde is gebruikt. Middels deze
berekeningswijze is een momenten nulpunt ter plaatse van het modeluiteinde geforceerd.
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Figuur 3.51
M()mentenlijnen zwevende inklemming en rol (L520)

Uit Figuur 3.51 blijkt dat het buigende moment ook in deze berekening met toenemende afstand van het
modeleinde zeer snel toeneemt en op geringe afstand van het modeleinde een waarde bereikt die het
moment op basis van een zwevende inklemming redelijk benadert.
Op basis van deze bevindingen zou mogelijk kunnen worden geconcludeerd dat de invloed van de
randvoorwaarde ter plaatse van het modeluiteinde op het momentenverloop in de tunnel beperkt is. Deze
conclusie is ••echter ongegrond .aangezien de verharde groutsehil, die de tunnel ter plaatse van het
modeluiteindeomringt. in feite als een verdeelde stijve rotatieveer fungeert. Het buigend moment in de
tunnel wordtopgebouwd door axiaal gerichte schuifspanningen in de verharde groutschil,
Door de.eindigestijfheid van de verdeelde rotatieveeris de inklemmende werking van de gehanteerde
randvoorwaarde enigszins geringer dan de inklemmende werking van een zuivere inklemming.

3.6.5.2.2 Implicaties gefaseerde berekeningswijze

In de . voorgaande • paragraaf is ' getracht de .geconstateerde discrepantie tussen de resultaten van
balkenmodeUenen het 3-D model te verklaren door een analyse van de krachtswerking van de tunnel in de
eindfase. Hét'isechtèr gebleken dat de gefaseerde berekenings- c.q. bouwwijze een belangrijke rol speelt in
de verklaring van deze discrepantie. In het navolgende zullen de resultaten en conclusies uit een analyse.
waarin de gefaseerde berekeningswijze is betrokken worden vermeld. De strategie, die in deze analyse is
gevolgd is erop gericht aan de hand van de beschikbare modeluitkomsten per fase een verwachting uit te
spreken over de krachtswerking in de niet gemodelleerde berekeningsfasen middels extrapolatie.
Allereerst wordt het eerder gepresenteerde verloop ' van de opdrijving voor" de verschillende
berekeningsfasen nogmaals beschouwd.
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Figuur 3.52
Verloop opdrijving in verschillende fasen
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Uit Figuur 3.52 kan een tweetal conclusies worden getrokken.

• Opdrijving neemt progressief toe
Ten gevolge van de gefaseerde berekeningswijze wordt een nieuwe set tunnelringen per
berekeningsfase in het rekenmodel steeds hoger ingebouwd, aansluitend op de reeds opgedreven
voorgaande ringen. Verwacht kan worden dat deze trend in de vervolgfasen blijft bestaan. In de
realiteit ••kan deze progressieve opdrijving worden gecompenseerd door scheve of versprongen
plaatsing van de tunnelringen.

• Het verloop van de opdrijving wijzigt vanaf een zekere afstand van het boorfront nauwelijks ten
gevolge van het toevoegen van een nieuwe set ringen.

Op basis van de beschikbare gegevens met betrekking tot het verloop van de opdrijving in de verschillende
fasen kan worden verwacht dat bij volgende berekèningsfasen het verloop van de opdrijving vanaf een
zekere afstand tot de TBM constant blijft. De zone met tijds- c.q. faseonafhankelijk vervorming zal zich in
de loop der. tijd uitbreiden. De randvoorwaarde ter hoogte van de TBM is dusdanig ver van deze zone
verwijdert.dat·een verstoring ten gevolge van het toevoegen van een setringen in. deze zone niet meer
wordt "gevoeld". Een gefixeerd vervormingaverloop heeft eveneens een gefixeerd verloop van
snedenlcrachten (liggerwerking) tot gevolg. In onderstaande figuur is nogmaals het verloop van het
liggermomentvoor de verschillende berekeningsfasenweergegeven.
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Figuur3.53
Verloop liggermoment voor verschillende berekeningsfasen

Uit bovenstaande figuur kan een tweetal conclusies worden getrokken:

• Momenten nabij het modeluiteinde ..wijzigen nauwelijks ten gevolge van toevoegen nieuwe set
tunnelringen.

• Met verdere uitbouw van de tunnel ontstaat er een zone met constant liggermoment, die progressief in
lengte toeneemt.

Op basis van deze conclusies kan de navolgende voorspelling van het gedrag van het gehanteerde model op
basis vaneen zeergrootaantalberekeningsfasen worden gedaan. Deze verwachting (scenario 1) is
gebaseerd op •de •.aanname ••dat de geconstateerde trends met betrekking. tot het modelgedrag, zoals
beschreven in bovenstaande conclusies, ook inde (niet gemodelleerde) berekeningsfasen blijven bestaan.
In deze paragraaf zal tevens een twee scenario worden belicht dat in tegenstelling tot. scenario 1uitgaat van
een trendbreuk.

ScenarioJ..... . . . Trends, geconstateerd infase3g tlm4, blijven in vervolgfasentfase 4 +) aanwezig.
Indien de eerder genoemde trends zich bij de navolgende (niet gemodelleerde) berekeningsfasen doorzetten
zoueenmomentenverloop volgens Figuur 3.54 kunnen worden verwacht.
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Figuur 3.54
Mogelijk verloop liggermoment na verloop van tijd (extrapolatie)

De vraag is .eehter of dit momenten verloop ook in realiteie kan optreden. Teneinde een constant
momentenverloop de verkrijgen dient er eveneens sprake te zijn van een constant krommingsverloop, In
Figuur 3.55 is •het verloop van de kromming langs de tunnelas weergegeven. Uit de figuur kan worden
opgemaakt dat de trend van het krommingsverloop analoog is aan de trend van het verloop van het
liggermoment.
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Figuur 3.55
Verloop kromming langs tunnelas

Op basis van.de gevonden eenduidige relatie tussen kromming en liggermoment kan worden gesteld dat de
hypothese vaneen constant krommingsverloop in het model zal leiden tot een opdrijvingsverloop volgens
Figuur 3.56 •.•Door het versprongen of gekanteld inbouwen van tunnelringen is het in de realiteit 3 echter
wel mogelijk een recht tracé te verkrijgen, met behoud van een momentenlijn volgensFiguur 3.54.

2 In de Tweede Heinenoordtunnel is een blijvend negatief liggermoment gemeten. Er is geen omslag van een
negatief naar een positief Iiggennoment geconstateerd [1].
3 Ten gevolge van bet verschoven enlof gekanteld inbouwen vansegmentenringen is er geen eenduidige relatie
tussen liggersnedekrachten (M,N,Q) en het opdrijvingsverloop. De grond- en groutbelastingen en dus
liggersnedekrachten worden echter niet door eventuele verschoven enlof gekantelde ringplaatsing beïnvloed.
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Figuur 3.56
Modelmatige implicaties "constant moment/kromming" hypothese

De beschikbare modeluitkomsten bieden te weinig houvast om een uitspraak te doen over de
waarschijnlijkheid van het "constant momentlkromming" scenario. Het is evenwel mogelijk dat er zich een
ander scenario voordoet. In het kader van deze studie is een tweede scenario gedefinieerd op basis van een
breuk met de in fase 3g tlm fase 4 geconstateerde trends.

Scenario 2 Breuk met de infase 3g t/m 4 geconstateerde trends.
• In dit scenario wordt er vanuit gegaan dat in tegenstelling tot Figuur 3.56 in ultimo een

opdrijvingsverloop ontstaat volgens Figuur 3.57. Dit mogelijke opdrijvingsverloop is tot stand
gekomen op basis van de volgende uitgangspunten:

• Moment c.q. kromming ter plaatse van TBM is negatief.
• Opdrijvingsverloop nabij het zwevend modeluiteinde wijzigt niet meer significant.
• Opdrijving ter plaatse van TBM neemt progressief toe.
• Een kromming, die over een grote lengte constant is wordt door het model niet voorspeld.

w

x
Figuur 3.57
Verloop opdrijving op lange termijn (scenario 2)

Bij een opdrijvingsverloop conform Figuur 3.57 behoort een momentenlijn volgens Figuur 3.58.
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Figuur 3.58
Momentenlijn (scenario 2)

Indien de verstoring ter plaatse van het zwevend ingeklemde modeleinde buiten beschouwing wordt gelaten
is het denkbaar dat er op lange termijn. een momentenlijn volgens de klassieke ingebedde liggertheorie
ontstaat. Het opdrijvingsverloop is echter afwijkend. Ten gevolge van de gefaseerde berekeningswijze is de
tunnel over een.zekere zone onderworpen aan een rotatie (geen kromming).

Scenario 1versus scenario 2:
Het antwoord op de vraag of het 3-D model in ultimo een situatie volgens Figuur 3.56 kan beschrijven is
bepalend voorde waarschijnlijkheid van optreden van de scenario's 1 en 2. Op basis van de beschikbare
modëluitkomstén kan deze vraag echter niet worden beantwoord en kunnen beide scenario's modelmatig
gezien als even waarschijnlijk worden bestempeld. Uitbreiding van het model, gecombineerd met variatie
van de randvoorwaarde ter plaatse van het modeluiteinde is noodzakelijk om antwoord te geven op de
vraag welk scenario het meest waarschijnlijk is.

3.6.6 Modelbeperkingen en modelgevoeligheden in relatie tot beschikbare modelparameters

In de praktijkis sprake van een aantal dynamische modelparameters, die gedurende het bouwproces aan
fluctuatie onderhevig zijn. Vanuit modeltechnisch oogpunt en/of vanwege het feit dat het verloop van deze
modelparameters langs de tunnelas e.q. met de tijd onvoldoende of niet bekend c.q, gemeten is zijn deze
dynamischemodelparameters op statische wijze gemodelleerd.

De volgendemodelparameters kunnen worden onderscheiden:

• Variatie.e.igenschappen en gelaagdheid grond langs de tunnelas
In werkelijkheid is er sprake van een 3-dimensionaal geotechnisch profiel. In deze studie is echter
uitgegaan vaneen 2-d geotechnisch profiel, dat langs de gehele tunnelas aanwezig is.

• Variatie TBM-moment met de tijd
In deze studieis uitgegaan van een constant TBM-moment (constante verdeling van vijzelkrachten). In
werkelijkheid zal er sprake zijn van een fluctuatie van de verschillende vijzelkrachten.

• Variatie voortgangssnelheid TBM en dus lengte onverharde groutzone.
De voortgangsnelheid van de TBM is aan een significante fluctuatie onderhevig. In het extreme geval is er
gedurende enige tijd sprake van stilstand van de TBM. De voortgangssnelheid van de TBM is mede
bepalend voorde lengte van de onverharde groutzone.
In deze studie is uitgegaan van een constante gemiddelde voortgangssnelheid.
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• Variatie groutdrukken in onverharde groutschil
De verdeling van de groutdrukken in de onverharde groutschil varieert langs de tunnelas, Aangezien er
slechts op één locatie langs de tunnelas (TNO meetring) groutdrukken zijn gemeten is het verloop van de
groutdrukkenIangs de tunnelas echter onbekend", Het in het model gehanteerde groutdrukverloop is
derhalve gebaseerd op de (lokale) metingen van het groutdrukverloop ter plaatse van de TNO meetring en
is in iedere berekeningsfase constant gehouden.

Ter illustratiévan de implicaties van een langs de tunnelas variërende groutdrukverdeling is een additionele
berekening (variant 9) uitgevoerd, waarbij een variatie van de groutdrukken langs de tunnelas is ingevoerd.
In fase 3a tlm 3d is de groutdrukverdeling aangebracht uit variant 8. Deze variant heeft een horizontale
ovalisatie tot gevolg (zie Figuur 3.59). Vervolgens is een tussenfase ingevoerd, waarbij de grout tot aan de
achterkant van de TBM is verhard. In fase 3e is vervolgens de groutdrukverdeling aangebracht uit variant 4
(gemeten drukken in TNO-meetring). Deze variant heeft in een berekening zonder variatie van de
groutdrukverdeling langs de tunnelas een hoge ovalisatie tot gevolg (Figuur 3.59). De modelleringswijze is
weergegeven in Figuur 3.60.

Bij variant 9 wordt tot fase 3d een horizontale ovalisatie berekend. In fase 3e is gekeken naar de
vervorming van de ring waar in Figuur 3.60 "TNO meetring" is aangegeven. De vervorming van deze ring
is weergegeven in Figuur 3.61. De TNO meetring heeft een horizontale vervorming, terwijl men op basis
van de groutdruk die rondom de lining is aangebracht zou verwachten dat er een hoge ovalisatie op zou
treden. De vervorming van de ringen in de vloeibare groutzone wordt in de berekening dus door de reeds
geböuwderingen beïnvloed. Zelfs bij de ring die net uit de TEM is gekomen, waar de vloeibare groetlengte
tot deuithardende grout 3 ringen bedraagt is nog een horizontale ovalisatie waar te nemen.

·5

••••• vanant ê

"""variant4
-onvelVormde lin

·18

·19
e
nb. Vervormlngen 500 keer vergroot

9

Figuur 3.59 Ovalisatie van de lining bij varianten 4 en 8

4 Door middelvan een continue meting van groutdrukken vanuit de TBM zou een 3-dimensionaal beeld van de
groutdrukverdeling verkregen kunnen worden.
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Modellering variatie groutdrukken
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Figuur 3.61
Berekende ovalisatie van de lining voor variant 9

Uit deze berekening blijkt dat de vervormingen van de lining en daarmee de krachtswerking in de lining
sterk afhangt van de historie uit de reeds gebouwde ringen. Of dit in werkelijkheid ook het geval is, is op
basis van de metingen niet te achterhalen. De spanningen in de lining en de groutdrukbelasting op de lining
zijn slechts gemeten bij één ring. De vervormingen van de ringen is gemeten voor 3 ringen (2 ringen voor
de TNO meetring en de TNO meetring). Deze metingen zijn echter niet eenduidig interpreteerbaar (1). Om
meer inzichtte krijgen in de invloed van de variatie in groutdrukken langs de tunnelas wordt aanbevolen bij
toekomstige proefprojecten de groutdruk in de staartspleet continu te meten, en meerdere meetringen achter
elkaar in te bouwen. Ook voor het onderdeelliggerwerking zal dit inzichtverhogend werken.

3.7 Conclusies en aanbevelingen

3.7.1 Geotechniek

De predicties voor het bepalen van de grondvervormingen bij de het Proefproject Tweede
Heinenoordtunnel zijn uitgevoerd met behulp van analytische formules (o.a, Peck) en op basis van het
contractiemodel (EEM modellering). De analytische predicties zijn elders beschouwd. Bij confrontatie van
de predicties op basis van het contractiemodel met de gemeten waarden bleek dat dit model de optredende
zettingstrog niet goed kon voorspellen. In postdicties (uitgevoerd door de commissie CUR/COB L500)
bleek dat, metbehulp van een modellering waarbij groutdrukken in het boorgat werden aangebracht, wel de
gemeten vervormingen van de grond konden worden nagerekend.
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Met behulp van 2D groutdrukmodellen konden de gemeten vervormingen in de grond worden nagerekend.
Daarbij diende echter een andere groutdruk te worden ingevoerd dan gemeten bij de TNO meetringen. De
oorzaak hiervan wordt gezocht in de 3D boogwerking die optreedt ter plaatse van de vloeibare groutzone,
In een 3D groutdrukmodel wordt het effect van de 3D boogwerking wel meegenomen. In een confrontatie
van postdicties, uitgevoerd met het 3D groutdrukmodel voor meetveld Zuid, met de gemeten vervormingen
van de grondbijmeetveld Zuid (KlOO), blijkt dat het 3D groutdrukmodel een goede voorspelling kan
maken van de optredende vervormingen. Door het ontbreken van meetgegevens was het echter niet
mogelijk de .relatie tussen de groetdruk in de staartspleet en de vervormingen in de grond in het 3D-
groutdrukmodel te valideren.

Door de toepassing van het Mohr Coulomb model met constante stijfheid blijkt in de berekeningen de
TBMmethaar as ongeveer horizontaal. in de grond te liggen. Onderzoek in K300 heeft uitgewezen· dat: de
ligging van de TBM in de grond sterk afhankelijk is van de gekozen ontlast-stijfheid van de grond. Het
Modified MohrCoulomb model bezit een spanningsafhankelijke stijfheidsrelatie waarmee het belast- en
ontlastgedragvan de grond beter wordt beschreven. De toepasbaarheid van dit model is echter nog
onderwerp van studie binnen de CUR/COB L520 commissie. Naar aanleiding van de bevindingen van deze
commissie kan worden besloten in.een vervolgonderzoek het Modified Mohr Coulomb model toe te. passen
in het 3Dgroutdrukmodel voor meetveld Zuid.

Bij de geoteèhnische meetraaien R, S en Q zijn geen groutdrukken gemeten. Derhalve kan alleen een
aanname gedaan worden voor de groatdruk in de staartspleet. In .eerste instantie was ervoor gekozen de
gemetengroutdruk bij de TNO meetring met een constante waarde (gerelateerd aan de grotere
diepteliggingFte verhogen. Na het vergelijken van de gemeten vervormingen met de ••berekende
vervormingen bleek dat waarschijnlijk eenanderegroutdruk in destaartspleet heeft geheerst. In een aantal
berekeningen is de groutdrukverdeling gevarieerd totdanlegemeten vervormingen met het model konden
worden nagerekend.

De ..•ge<>technische•.metingen vande verticale: vervormingen. bij meetveld Zuid. geven .een •in .de •tijd
onverklaarbaar beeld. Mogelijk is het vaste punt bij deze metingen aan zettingen onderhavig geweest.
Indien dithetgeval is geweest wordt aanbevolen, indien mogelijk, de meetwaarden te corrigeren. Wellicht
kan dit op basis van de diepe metingen van extensometers 2,3 en 4.

Met behulp van het 3D groutdrukmodel kan op een afstand van 20m achter hetboorfronteen redelijk
goede voorspelling worden gedaan van de gemeten vervormingen van de grond. Zowel de verticale
vervormingen als de horizontale vervormingen kunnen goed won:iengefit. Ook de vorm van de berekende
langstrogkom1overeenmet de gemeten langstrog. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de gemeten
heffing reeds voor het .boorfrontaanvangt. terwijl. in de.berekening de heffing. pas na. circa 5 machterhet
boorftontaanvangt. Vermoedelijk is dit veroorzaakt· door de injectie van •bentoniet langs. het schild van de
TBM.Ineeneventueel vervolgonderzoek dient het de aanbeveling dit te onderzoeken. In het 3D
groutdrukmodel dient.dan de injectie·van de .bentonietdruk. te worden gemodelleerd.

Door.het .ontbreken van betrouwbare groutdrukmetingenter .plaatse van de uitgevoerde geotechnische
metingenbijmeetveldZuid diende voor degroutdrukeen. schatting gemaakt te worden .•Het model is echter
redelijkgevoelig.voor·de.ingevoerde·groutdruk. Gezien de vermoedelijke variatie inde groutdruk.tijdens
het boren. is het •eigenlijk zelfs .gewenst een continue. registratie van de. groutdruk in. de staartspleet· te
hebben. Aanbevolen. wordt bij. eventuelevolgendeproefprojecten de groutdruk indestaartspleet •continue
te meten.

63



3.7.2 Tunnelconstructie

3.7.2.1 Conclusies

Met betrekking tot het de globale krachtswerking van de tunnelconstructie kan op basis van de uitgevoerde
studie een aantal conclusies worden getrokken.

• Krachtswerking tunnel is zeer gevoelig de voor gehanteerde groutdrukverdeling
De krachtswerking van de tunnel is zeer gevoelig voor de gehanteerde verdeling (langs tunnelomtrek en
tunnelas} van de drukken in de onverharde groutschil. Indiende in de TNO-meetring gemeten drukken
wordenaaJ}gehouden wordt een hoog-ovalisatie gevonden, terwijl een aan de grondvervormingen
gekalibreerdegroutdrukverdeling een horizontale ovalisatie tot gevolg heeft.

• Krachtswerking tunnel wordt mede bepaald door een aantal dynamische (met de tijd c.q. boorproces)
variëreTJderandvoorwaarden en proces parameters.

Dekrachtswerking in een gesegmenteerde boortunnel wordt mede bepaald door onderstaande dynamische
randvoorwaarden en procespararneters:

Randvoorwaarde
1. Variatie eigenschappen en gelaagdheid grond langs tunnelas

Procesparameters
1. VariatieTBM-moment en TBM-normaalkracht met de tijd
2. Variatievoortgangssnelheid TBM en dus lengte onverharde groutzone
3. Varlatiegroutdrukkeu in onverharde groutschil

Door continue meting. van bovengenoemde proces parameters vanuit de TBM ontstaat een 3-dimensionaal
beeld •van dezeprocesparameters.

• De tunnel gedraagt zich als een slanke ligger
Uit de resultaten van de uitgevoerde studie is gebleken dat de tunnel hoofdzakelijk via buiging vervormt en
daarmee aan de ·stekelhypothese voldoet.

• Berekende onderlinge opdrijving van de runnelringen is gering ten opzichte van de inbouwtoleranties.
De berekende onderlinge opdrijving van de tunnelringen ligt in de orde van tienden van millimeters, terwijl
deplaatsingsnauwkeurigheid van de tunnelringeninde orde van millimeters (circa 5 àl0mm)ligt. De
door het model. voorspelde progressieve •opdrijving. van. de .tunnelringen (nieuw aangebrachte· tunnelring
drijft ••op ••ten.opzicbte van .daarveo» .aangebracht tunnelring}kan .:in.de praktijk derhalve worden
gecompenseerd door verschoven plaatsing va detunnelringen. Door een gekantelde plaatsing van de
tunnelringenisbet voorts mogelijk de helling van de tunnel te compenseren.

Indien eventuele versprongen of gekantelde plaatsing van. tunnelringen· zou worden gemodelleerd. is er geen
sprake van een eenduidige relatie tussen opdrijvingsverloopen het verloop van liggersnedekrachten
(M,N,Q}.Hetversprongen of gekanteld aanbrengen vantunnelringen heeft echter geen invloed ep.degrout-
en.grondbelastingen op de tunnel, zodat bet verloop van liggersnedekrachten in tegenstelling tot het verloop
van de opdrijving voor directe evaluatie vatbaar is.

• De modelresultaten, verkregen op basis van een gefaseerde uitbouw van de tunnel tot 39.75 meter
geven te weinig houvast om een eenduidige voorspelling te definiëren van het modelgedrag in
navolgende (niet gemodelleerde) fasen.

De berekende. ontwikkeling van de krachtswerking in de tunnel gedurende de laatste 3 modelleringsfasen
wordt gekarakteriseerd door een viertal trends:
1. Opdrijving tunnel ter plaatse van TBM neemt per berekeningsfase progressief toe.
2. In' de laatste berekeningsfasen wijzigt het verloop van de opdrijving nabij bet zwevend ingeklemde

modeluiteinde nauwelijks ten gevolge van bet toevoegen vaneen nieuwe set tunnelringen.
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3. Nabij het zwevend ingeklemde modeluiteinde is er sprake van een positief buigend moment, dat
gedarendède laatste berekeningsfasen nauwelijks wijzigt.

4. Nabij het. zwevend ingeklemde modeluiteinde is er sprake van een zone, waarin een constant buigend
moment heerst. Deze zone breidt zich in de laatste berekeningsfasen uit.

Het aantal gemodelleerde fasen en de lengte van het model zijn te gering gebleken om een eenduidige
uitspraak te doen over het gedrag van het model in de navolgende (niet gemodelleerde) berekeningsfasen.
In deze studie is een tweetal scenario's gedefinieerd:

Scenario l:.De.in de laatste 3 berekeningsfasen geconstateerde trends zetten zich door in de navolgende
berekeningsfasen.

Dit scenario ••wordt gekarakteriseerd door een constant positief buigend moment dat over het grootste
gedeelte van de tunnel aanwezig is. Nabij de TBM slaat het buigend moment om naar een negatief moment
en neemt ter plaatse van de TBMde waarde van het TBM-moment aan. Dit scenario impliceert een
constante kromming, die over de zone met constant positief moment aanwezig is. In de praktijk kan de ten
gevolge van. deze constante kromming steeds sneller toenemende opdrijving worden gecompenseerd door
versprongen of gekantelde inbouw van tunnelringen.

Scenario 2: In de navolgende berekeningsfasen treedt vanaf een zeker moment een trendbreuk op.
Dit scenario wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van een negatief TBM-moment en een positief
moment·terplaatse van het zwevend ingeklemde modeluiteinde. Tussen deze randvoorwaarden is de tunnel
onderworpen •aan een rotatie (geen kromming). Over bet grootste gedeelte van de tunnel, zich bevindend
tussen bovengenoemde randvoorwaarden, is er derhalve alleen sprake van een axiale normaalkracht (geen
buigend mOment en dwarskracht). In de praktijk kan eerdergenoemde rotatie worden gecompenseerd door
versprongenofgekantelde inbouw van tunnelringen.

3.7.2.2 Aanbevelingen

• Ringsgewijzeopbouw model
Door ••middel. van een. ringsgewijze opbouw van het model kunnen. de implicaties. van de gekozen
modelleringswijze.op.basis.van een stapsgewijze uitbouw van.het tunnelmodel met 3.ringen op de globale
krachtswerking. worden bepaald.

• Vergroting modellengte
Teneinde een Uitspraak te doen over de krachtswerking van de tunnel na een groot aantalberekeningsfasen
dient het model te worden uitgebreid. Het huidige aantal berekeningsfasen en de lengte. van het model zijn
te gering om de berekenmgsresultaren te extrapoleren naar opvolgende fasen.

• Variatie .tijdstiplfase waarop verticale fixatie ter. plaatse ..van ingeklemd modeluiteinde wordt
verwijderd.

• Door variatie van het tijdstip waarop de verticale fixatie ter plaatse van het ingeklemdmodeluiteinde
wordt verwijderd kan worden bepaald in hoeverre het positieve buigende moment dat ter plaatse van
dit mod.eluiteinde wordt gevonden door dit tijdstip wordt bepaald.
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HOOFDSTUK 4

EFFECT AANLEG TWEEDE TUNNELBUIS OP EERSTE TUNNELBUIS

4.1 Probleemstelling

In de huidigeontwerppraktijk voor geboorde tunnels bestaat (ook internationaal) de vrees dat de grond
rondom de •reeds geboorde tunnel ontspant door de passage van de boormachine ten behoeve van de
naastliggend.e tunnel. Hierdoor wordt verondersteld dat de eerst aangelegde tunnel wordt onderworpen aan
een additionele. horizontale ovalisatie, Indien de eerst aangelegde tunnel voor aanleg van de tweede tunnel
reeds horizontaal is geovaliseerd zal ten gevolge van bovengenoemde additionele horizontale ovalisatie een
ongunstigerekrachtswerking in de eerste tunnel ontstaan. Indien er echter sprake is van een initiële
verticale.ovalisatie van de eerst aangelegde tunnel zal een opspanning in de grond tussen de twee tunnels
toteenongu.nstigere krachtswerking in de eerst aangelegde tunnel leiden.

Er is spmkevaneen tweetal fenomenen", die op- en/of.ontspanning van de grond kunnen initiëren;

Conidteit van de TBM
Ten gevolge van TBM-coniciteit ontstaat er tijdens de passage van de TBM een ruimte rondom het schild,
die .:wordt •()pgevuld door zwellende en ontspannende grond. Rondom de gehele TBM-omtrek •treedt
derhalve ontspanning van de grond op.

Groutdrukkenin de staartspleet
In de onverharde groutschil is sprake van een zekere verdeling van groutdrukken, die de initieel aanwezige
gronddrukkenover- of onderschrijden (lokale opspanning of ontspanning grond).

Deze beïnvloeding van de Ie tunnel wordt in beginsel uiteraard groter naarmate de afstand tussen beide
tunnels afneemt. De vraag die hierbij dan ontstaat is: wat is de minimaal te hanteren afstand van 2 geboorde
tunnels. Inde praktijk wordt vaak als vuistregel een minimale tussenafstand à I maal de tunneldiameter.In
feite wordt de minimaal aan te houden afstand·tussen ·twee geboorde tunnels bepaald door een aantal
situatieafhankelijke zaken:
• Randvoorwaarden tunnel (geologische condities, diepte ligging)
• GrootteTBM coniciteit
• (Beheersing) .groutdrukken
• Liningontwerp c.q. liningcapaciteit
• Krachtswerking in eerst aangelegde tunnel vóór passage TBM (restcapaciteit van de lining).
Indeontwerppraktijk is er een behoefte aan een onderbouwde en bij voorkeur gedifferentieerde
ontwerprichtlijn, teneinde tunnels dichter bij elkaar te kunnen ontwerpen en hiermee een meer economisch
ontwerp van schachten te kunnen realiseren

4.2. Doelstelling .je orde evaluaties

Een doelstelling in de eerste orde evaluaties van KlOOis om enerzijds te kijken of de invloed van de 2e

passage van .tneetveld zuid merkbaar is geweest in TNO meetring van de eerste buis, terwijl anderzijds
dient te worden gezocht naar een, voor zover mogelijk, eenduidige onderbouwde aanbeveling voor de
minimale tunnelafstand onder Heinenoordcondities en andere projectcondities.

Bijgestelde aanpak evaluatie
Aanvankelijkwas de gedachte dat bij deze evaluatie enerzijds gebruik zou kunnen worden gemaakt van de
tunneldefonnatiemetingen uit de 2e orde-evaluatie, terwijl daarnaast een 3D/2D berekening met twee
tunnels gemaakt zou kunnen worden om de passage van een TBM langs een reeds geboorde tunnel te
simuleren en .te vergelijken met de metingen. De redenatie voor het gebruik van een 3D model werd
destijds·ingegeven door het feit dat een passage van een TBM langs een reeds geboorde tunnel in feite een
3D effect heeft op de deformaties van de betreffende tunnelbuis, welke zich ook in de metingen zou moeten
weerspiegelen.

5 De. verstoring van de initiële grondspanningstoestand, die ter plaatse van het boorfront optreedt. is in deze
studie niet beschouwd.
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Een analyse van de meetresultaten in de TNO meetring van meetveld Zuid leerde echter dat de passage van
de TBM geen merkbare invloed had op de deformaties van de reeds geboorde oostelijke tunnelbuis. Een
vergelijking tussen metingen in de meetring en een 3D berekening met twee tunnels werd op grond van dit
feit derhalve als minder zinvol gekarakteriseerd. Het zou waarschijnlijk weliswaar mogelijk zijn om in een
berekening aan. te tonen dat er geen effecten zijn. maar of dit bij een geringere afstand ook niet het geval
zou zijn ismetdezelfde berekening niet aantoonbaar.

Na zorgvuldige analyse van de benodigde modellering voor een 3Devaluatieberekening van twee tunnels,
bleek tevens dat de gedachte om hierbij gebruik te maken van symmetrieoverwegingen om de resultaten
van de 3D .evaluatieberekeningen van één tunnelbuis, niet voldoende betrouwbaar waren. Dit zou er
derhalve toe leiden dat er één groot model diende te worden gebouwd waarin beide tunnels zouden moeten
worden gemodelleerd. Dit behoort heden nog niet tot de mogelijkheden in verband met de beperkte
capaciteit. va.n••de beschikbare computers en rekentijd. De noodzaak van een dergelijke omvangrijke
exercitie leekopgrond van bovenstaande argumenten dan ook niet verdedigbaar. Daarom is een bijgestelde
aanpak. gefOrmuleerd.

Bij de evaluatie is nu gebruik gemaakt van een koppeling van de resultaten uit de Ie orde evaluatie-
berekeningen van KlOO voor één tunnelbuis (zoals gerapporteerd in dit rapport) en de resultaten van een
vergelijkbare, op academische profielen afgestemde, studie die door TEC in het kader van de commissie
LSOOis uitgevoerd [7].

4.3 Resultaten

Metingen
Uitde KlOOmetingen in de ondergrond zoals gerapporteerd inde 2e orde evaluatiedocumentenen tevens
weergegeveninde bijlagen van dit document, kan reeds worden gecondudeerddat er ter plaatse van de
eerste passageva.n hetmeetveld Zuid op korte horizontale afstand (circa 2 m) naast detunnelomtrek een
van de tunnelaf gerichte en naar de toekomstige6 tunnelbuis toe gerichte horizontale verplaatsing is
opgetreden. Op 7 m afstand van de tunnelomtrek is geen significante horizontale verplaatsing meer
opgetreden. Aangezien de afstand tussen beide tunnels ter plaatse van de TNO-meetring l-D (circa 8 m)
bedraagt kan ••worden geconcludeerd dat de tweede tunnelbuis buiten het invloedsgebied van de
grondvervormingen ten gevolge van het bouwproces ten behoeve van de eerst aangelegde tunnel zou zijn
gevallen.

Berekeningen3-D model (drukken TNO meetring)
In Figuur 4.1 is het verloop van de horizontale verplaatsing ter hoogte van de tunnelas voor
groutdrukvariant 4 weergegeven voor een aantal locaties langs de tunnelas. Aangezien de tunnel in het
model 1 meter dieper ligt dan ter plaatse van de TNO-meetringen zullen de initiële gronddrukken enigszins
worden overschat. De in de TNO-meetring gemeten drukken. zijn dusdanig gering dat er in de onverharde
groutzone ter hoogte van de mnnelas een naar de tunnel toe gerichte horizontale verplaatsing à 15 mm
wordt berekend. hetgeen gelijk is aan de initieel opgelegde TBM-coniciteit. De grondontspanningten
gevolge vanTBM-coniciteit wordt derhalve nauwelijks gecompenseerd door de groutdrukken in de
staartspleet. Uit Figuur 4.1 blijkt dat de grootte van de horizontale verplaatsing sterk afneemt en vanaf een
afstand à ~.D (2 m) zeer langzaam afneemt. De horizontale grondvervorming op een afstand van 2 m van
de tunnel bedraagt circa 2 mmoUit Figuur 4.1 blijkt voorts dat de horizontale verplaatsingen ter hoogte van
de tunnelas na het uitharden van het grout enigszins afnemen.

6 In deze studie is de eerste passage van het meetveld Zuid beschouwd aangezien de groutdrukken in de TNO
meetring tijdens de aanleg. van de eerste tunnelbuis zijn gemeten. In feite wordt hier dus de invloed van de
aanleg van de eerste tunnelbuis op de nog niet bestaande tweede tunnelbuis beschouwd. BiJ gebrek aan gegevens
van de tijdens de tweede passage heersendegroutdrukken is noodgedwongen uitgegaan van de gegevens met
betrekking tot de eerst aangelegde tunnelbuis.
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Figuur 4.1
Horizontale grondvervorming (groutdrukken TNO-meetring)

Berekeningen uitgevoerd in L520 verband.
Om de invloed van het gehanteerde groutdrukverloop, afstand tussen twee tunnels en TBM-coniciteit op de
interactie tussen twee tunnels te onderzoeken is in de genoemde CUR/COB commissie L500 voor een
tweetal diepteliggingen (lD, 2D) en academische grondprofielen een studie uitgevoerd. Voor deze twee
grondprofielen.is met een 2D berekening voor een drietal verschillende groutdrukverlopen (hoge drukken,
gemiddelde drukken, lage drukken), een viertalconiciteit-waard.en(O mm, 10 mm, 20 mm,30 mm) en een
drietaltussenafstanden (Y..D,Y2D, lD) de interactie tussen twee tunnels gekwantificeerd,
Het bleek hîerbij dat de TBM-coniciteit tot een significante ontspanning van de omringende grond kan
leiden, •die •bij •geringe tussenafstand door de eerst aangelegde tunnel wordt gevoeld (zie onderstaande
figuur):

1·0 o

Figuur 4.2
Beïnvloeding eerst aangelegde tunnel door coniciteit passerende TBM
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Afhankelijk van de gehanteerde groutdrukverdeling treedt er langs de onverharde groutschil opspanning
en/of ontspanning van de grond op. Met name het verloop van de groutspanningen is bepalend voor de
spanningsveranderingen, die zich in de grond tussen de twee tunnels voordoen. De waarde van de
groutdruk op één locatie heeft derhalve geen directe relatie met de beïnvloeding van de eerst aangelegde
tunnel. Het bleek dat zelfs bij lage groutdrukken, waarbij ter hoogte van de tunnelas evenwicht heerste en
rondom de rest van de omtrek ontspanning van de grond optrad de beïnvloeding van een op 1/40 gelegen
tunnel zeer .gering was. Deze gehanteerde groutdrukvèrdehngcorrespondeerde met een volumeverlies van
3 % ,leidendtot een maximale zakking à 70 mm (diepe ligging). Deze zakking is dermate hoog dat het
gehanteerdegróutdrukverloop als een ondergrensbenadering kan worden opgevat.

4.4 Conclusies en aanbevelingen

Zoals reeds eerder werd vermeld is de minimaal te hanteren tussenafstand afhankelijk van een aantal
situatie-atbankelijke factoren. Deze factoren worden hieronder nogmaals vermeld:
• Randvoorwaarden tunnel (geologische condities, diepteligging)
• Grootte TBM coniciteit
• (Beheersing) groutdrukken
• Liningontwerp c.qIiningcapaciteit
• Krachtswerking in eerst aangelegde tunnel vóór passage TBM (restcapaciteit lining)7

Per situatie dient derhalve te worden bepaald welke tussenafstand er minimaal gehanteerd dient te worden.
Deze bepaling dient te geschieden op basis van de meest ongunstige combinatie van relevante parameters.
De relevante •belasting-parameters zijn groutdrukverdeling en TBM-coniciteit. Indien de groutdrukken
worden beheerst is het denkbaar dat de tunnels op een onderlinge afstand van 1,4 D zouden kunnen worden
gesitueerd. •Hiertoe dient dan wel instrumentatie in de TBM aanwezig te zijn waarmee de daadwerkelijk
gerealiseerde ••groutdrukken in destaartspleet kunnen worden gemeten en beheerst. Als conservatieve
aanbeveling zou voorlopig een minimale afstand van Vill kunnen worden gehanteerd.

7 Indien de•eerst aangelegde tunnel initieel horizontaal is geovaliseerd zal een ontspanning van de grond ter
hoogte van de. tunnelas ongunstig zijn voor de krachtswerking in deze tunnel. Indien de eerst aangelegde tunnel
echter initieel. verticaal is geovaliseerd zal een ontspanning van de grond ter hoogte van de tunnelas echter
gunstig kunnen werken.
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BULAGEI GEOTECHNISCHE LAAGINDELING EN PARAMETERS

Grondlaag Onder- Stijg- • droog • nat n C' • • • Eyoung Ko
kant laag hoogte

[kN/m3] [kN/m3
][mNAP] [mNAP] H (kPa] [0] [0) H [MPa] [-]

Maaiveld +2,5 0,3
Toplaag -3,25 0,3 16,6 18 0,14 3 28 0 0,33 4,07 0,55
3 -4,5 0,3 ll.V.t. 20 n.v.t. 0 33 3 0,30 7,04 0,47
4 (0)* -7,25 0,3 ll.V.t. 13 n.v.t, 7 22,5 0 0,35 3,11 0,60
16 (0)* -10,5 0,3 ll.V.t. 17 ll.V.t. 5 26 0 0,34 3,04 0,60
18 -14,0 0,3 n.v.t, 20,5 ll.V.t. 0 36,5 6,5 0,30 23,7 0,45
31 (0)* -14,75 0,3 n.v.t, 18 ll.V.t. 5 27,5 0 0,32 3,93 0,55
32 -21,5 0,3 ll.V.t. 20,5 ll.V.t. 0 36 6 0,30 37,04 0,55
38A (0)* -24,5 0,3 ll.V.t. 20 ll.V.t. 7 31 0 0,32 12,59 0,55
38EIF (0)* -27,0 0,3 ll.V.t. 20,5 ll.V.t. 0 37 7 0,30 34,81 0,55
* (0) ongedraineerde laag
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Datum: 5·11·99
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BIJLAGE VU BEREKENINGSRESULTATEN VARIANT 8



Datum: 5-11-99
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