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Boren onder de Oude Maas
EPB-technologie bew1jst zich
in Neerlands slappe bodem

Figuur 1/ Tracé Betuweroute
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Zeehavens en rivieren. Autowegen
en spoorlijnen. Nederland staat
internationaal bekend om ingenieuze
oplossingen die ervoor zorgen dat
deze slagaders van de economie
elkaar ongestoord kunnen kruisen.
Voor de Betuweroute - dwars door
het hart van het drukke Rotterdamse
havengebied - volstaat traditionele
technologie niet. Het boren van
tunnels brengt hier uitkomst.
Nederland heeft een slappe bodem,
die typerend is voor deltagebieden.
Daarin tunnels boren kan niet
zonder een groot aantal innovaties.
Zo zet Nederland zich op de kaart
als expert op het gebied van
tunnelboren, met name in slappe
grond. Met de Botlekspoortunnel
als prominent voorbeeld.



Foto 2/ Boorkop

Figuur 2/ Functioneringsprincipe
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Het boren van tunnels is niet nieuw, ook niet in Nederland.

Maar voor de aanvang van het project Betuweroute was

het dat wel. Want hoewel er inmiddels - ook voor andere

projecten dan de Betuweroute - vijf grote tunnelboorprojecten

zijn gerealiseerd, was de Botlekspoortunnel één van de

twee aangewezen pilotprojecten voor de toepassing

van boortechnieken in Nederland. Ook de gekozen boor-

technologie maakt de Botlekspoortunnel uniek. De oplossing

lag in de gegeven omstandigheden misschien niet het meest

voor de hand, maar biedt wel een aantal grote voordelen.

Voordelen voor de bouwer, maar ook voor de exploitant, ieder

jaar opnieuw, zolang de tunnel in gebruik is.

Met deze innovatieve oplossing trok de bouwcombinatie BTC

(Boortunnelcombinatie Botlek) internationaal de aandacht.

Want tunnelboorders over de hele wereld hadden hun twijfels

over de door BTCvoorgestelde EPB-methodiek.

Boren in het kort

De kern van het boor-/bouwproces is de tunnel boormachine

(TBM). Dat is een alles-in-één fabriek in cilindervorm met

een lengte van - in dit geval - 70 meter. Voorop bevindt zich

het snijrad, gevolgd door een 10 meter lange cilinder: het

boorschild (zie foto 2). Daarin bevinden zich de graafkamer, het

voortstuwingsmechanisme en de installatie waarmee nieuwe

tunnel ringen worden geplaatst. De rest van de TBM bestaat uit

volgwagens die zijn ingericht voor het transport van mensen,

bouwmaterialen en -materieel en voor de afvoer van de

opgeboorde grond.

Met het snij rad baant de TBM zich een weg door de bodem.

Achter het snijrad - in het boorschild - worden met de zo-

genoemde erector betonnen segmenten geplaatst die samen

ringen vormen: de uiteindelijke tunnelwand. De TBM zet zich

met vijzels af tegen de al geplaatste ringen en beweegt zich-

zelf op die manier naar voren, totdat een nieuwe ring kan

worden geplaatst. De vijzels worden dan ingetrokken zodat de

TBM zich vervolgens weer kan gaan afzetten tegen de nieuwe

ring.

Tijdens het boren dient het boorfront in evenwicht te worden

gehouden. Daartoe moet in de achter het snijrad gelegen

graafkamer druk worden opgebouwd.

Dat kan op twee manieren. De graafkamer wordt gevuld met

de losgewoelde grond en vermengd met toegevoegd foam tot

een grondbrei: de zogenoemde Earth Pressure Balance (EPB)

technologie. Een alternatief is de slurrymethode.

De graafkamer wordt dan gevuld met een bentonietmengsel,

dat met behulp van een drukgestuurde luchtbel op druk wordt

gehouden (zie figuur 2).

Afgewogen keuzes

Het tracé van de Botlekspoortunnelligt in één van de druk-

ste industriële infrastructuren van ons land. Ruimte is hier

schaars. Boven de grond door industrie, autoverkeer en spoor-

wegen. Maar ook onder de grond, vanwege cruciale kabels

en leidingen. De bouw van de tunnel mag de bestaande

bedrijvigheid en voorzieningen zo min mogelijk hinderen of

beschadigen. Daarom was boren eigenlijk al direct het enige

alternatief.

De slurry-technologie is de meest voor de hand liggende

keuze voor het boren in het pleistocene zand ter plaatse. Het

is een over de hele wereld beproefde methode voor zanderige

bodems die zich als betrouwbaar heeft bewezen. Toch is de

Botlekspoortunnel volgens de EPB-technologie gerealiseerd.

En niet zonder reden.

Allereerst is voor EPBgéén scheidingsinstallatie nodig voor

het terugwinnen van bentoniet uit de slurry. Dat spaart ruimte

en kosten. Bovendien kan de tunnel tijdens het boren met

minder gronddekking toe. Bij de slurrymethode wordt de

graafkamer namelijk met perslucht onder een relatief hoge

druk gehouden; bij EPBzorgt de geboorde grond zélf voor de

juiste tegendruk in de graafkamer. Daardoor is de druk naar

het maaiveld kleiner en zal er minder snel een zogenoemde

'blow out' (het geheel wegblazen van de bovenliggende

bodem) optreden.

Minder benodigde gronddekking betekent eenvoudigweg

dat de tunnel minder diep onder het maaiveld kan worden

gebouwd. Zo kon de Botlekspoortunnel 2,5 meter hoger

komen te liggen dan wanneer met een slurry-TBM zou worden

geboord. Op het oog misschien een klein verschil, maar wel

een verschil met verstrekkende gevolgen. Er kan nu namelijk

worden volstaan met kortere toeritten: een besparing op

kosten en ruimte. En ook de exploitant van de tunnel vaart er
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Figuur 3/ Lengteprofiel van de Botlek
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wel bij. Want treinen kunnen de afdaling op hogere snelheid

beginnen en zonder te remmen onder de maximaal toegestane

snelheid blijven. Aan het einde van de tunnel bereiken de

treinen het maaiveld met een kortere 'klim; waarvoor dus

minder energie nodig is. Een besparing op energie én tijd, iedere

rit opnieuw (zie figuur 3).

De aannemer realiseerde zich deze voordelen terdege. Maar

ook de risico's. Want EPB-boren op deze schaal is in Nederlandse

bodem nog niet vertoond. Ondernemersgeest en het ver-

trouwen in de kennis van praktijkmensen én onderzoekers

waren echter voldoende om deze technologie in de aanbieding

op te nemen. En met succes, want de Botlekspoortunnel is er.

Voorspellen en meten

De bouw van de Botlekspoortunnel is voorafgegaan door een

periode van diepgaande onderzoeken. Op basis daarvan zijn

voorspellingen gedaan. Over te verwachten krachten in de

tunnelconstructie tijdens het boren en het plaatsen van nieuwe

ringen, bijvoorbeeld. Maar ook over de zettingen die te verwach-

ten zijn in de grond en aan het maaiveld, en over de manier

waarop die tot een minimum zijn te beperken. Het Centrum

Ondergronds Bouwen (COB) speelde daarin een belangrijke rol.

Er is een groot aantal modellen ontwikkeld om de voorspel-

lingen te kunnen doen. En tijdens de bouw zijn voortdurend

metingen gedaan om de waarde van de voorspellende

modellen te toetsen aan de werkelijkheid. Aan de hand van die

metingen konden de modellen worden bijgestuurd en werd

ook duidelijk wat de bruikbaarheid en nauwkeurigheid van de

meest uiteenlopende meetinstrumenten zijn. De voorspellingen

én praktijkresultaten zijn gepubliceerd in COB-rapporten. Samen

vormen die een ongekende informatiebron voor toekomstige

tunnelboorprojecten.

Ervaring

Tijdens de bouw van de Botlekspoortunnel is veel ervaring

opgedaan met de EPB-boortechnologie zelf en met de

maatregelen die genomen moeten worden om bepaalde

bodemsoorten daarvoor te preparen. Maar óók met processen

en technieken van algemenere aard - zoals montage-spanningen

en groutprocessen - die van belang kunnen zijn voor andere

tunnelboorprojecten. Deze brochure geeft een beschrijving van

een kleine selectie daaruit. Geen technische verhandelingen,

maar een verduidelijking hoe onderzoek, een innovatieve

aanpak gecombineerd met praktijkervaringen uit het buitenland

samen hebben bijgedragen aan tastbare resultaten en nieuwe

ervaringen.



De keuze de EPBvoor
Problemen de baas
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Foto 3/ Boorkop met foamtoepassing

Figuur 4/ Inzetbaarheid> Inzetspectrum van EPB en Slurry TBM's in relatie tot korrelverdelingsdiagram
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De keuze voor boren met EPB kon niet zomaar worden

gemaakt. Want het boortracé start in vrij slappe, holocene

grondlagen en gaat later over in pleistoceen zand. Het betreft

dus waterdoorlatende bodem, waardoor het grondwater-

via het snijrad en de avegaar (het schroefvijzel dat de grond

afvoert) - de weg naar de graafkamer eenvoudig weet te

vinden. Om die ongewenste situatie te voorkomen is onder-

zoek gedaan naar methodes om de grond zodanig te condi-

tioneren dat EPBtoch mogelijk is.Twee van de gehanteerde

methodes daarvoor springen in het oog.

Foaminjectie

Een essentiële voorziening om met EPB-technologie in zand-

grond te boren, is injectie van een speciale foam in de grond

direct vóór de TBM. De foam verdrijft het grondwater deels uit

de zanderige grond en maakt de holocene klei tot een verwerk-

bare massa. Dergelijke schuimmiddelen zijn al langer beschik-

baar. Maar het was de bedoeling de met foam geïnjecteerde,

vrijkomende grond elders opnieuw te gebruiken, dus mocht er

geen vervuiling optreden. Bovendien kan foam deels naar de

omgevingslucht emitteren. Milieutechnische factoren spelen

dus een grote rol. De voor de Botlekspoortunnel geselecteerde

foam voldeed aan alle eisen. Het geeft de grond de juiste con-

ditionering voor het boren, maar daarna breekt het - in de op-

geslagen grond - volledig af en verdwijnt (zie foto 3).

Aan het einde van het boortraject is - over circa 120 meter

- een extra maatregel genomen met de zogenoemde 'mixed-

in-place' conditionering. Het mengsel van holocene klei en

veen is daar vanaf maaiveld vermengd met cement, om zo de

boormachine de juiste 'grip' te geven om de ontvangstschacht

te kunnen bereiken. Bovendien waarborgt het cementmengsel

voldoende stabiliteit van de tunnelbuis als die in de gebruiks-

fase wordt belast door zwaarbeladen treinen.

In tegenstelling tot de foaminjectie - die essentieel is voor het

boren, de druk in de graafkamer én de grondafvoer en dus

voor het hele EPB-proces - betreft de 'mixed-in-place' methode

alleen het boorproces zelf, en zou dus ook voor een slurry-TBM

noodzakelijk zijn geweest (zie figuur 3).

Bredere toepassing

De werkgebieden van de EPB- en slurry-boortechnologie zijn

niet scherp te scheiden. Onderzoekers en praktijkmensen

moeten voor iedere situatie opnieuw besluiten wélke

technologie de beste is. Dankzij de ervaringen die met de

Botlekspoortunnel zijn opgedaan, is de keuzevrijheid verder

toegenomen: het werkgebied van EPB-boormachines is

aanzienlijk uitgebreid. De voordelen die EPB-boren in sommige

gevallen biedt, zijn daardoor niet langer beperkt tot het boren

in kleigrond, maar ook beschikbaar als het gaat om boren in

waterdoorlatende bodems, zoals zand. De keuze voor deze

techniek stelt wél eisen aan betrouwbare methodes voor de

conditionering van de bodem; bijvoorbeeld om die van de

vereiste eigenschappen te voorzien om tegendruk te geven

aan het boorfront. De Botlekspoortunnel heeft bewezen dat

die er zijn (zie figuur 4).



De tunnelbouw
Methodes/procedures
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en innovaties

Figuur Sa/ Startprocedure
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Het boorproces begint in de zogenoemde startschacht en

eindigt in de ontvangstschacht. Dat zijn twee bouwputten van

20 meter diep, aan weerszijden van de Oude Maas.

Start- en ontvangstprocedure

Zodra de TBM voor boren gereed is, moet die de startschacht

kunnen verlaten zónder het grondwater kans te geven de

bouwput binnen te lopen. Hetzelfde geldt aan de ontvangst-

zijde. Bij de bouw van de Botlekspoortunnel zijn daarvoor in

de start- en ontvangstschacht twee verschillende methodes

gebruikt: met een polderconstructie respectievelijk een dicht-

blok en deksel.

Als de bouw van de eerste tunnelbuis is voltooid en de TBM

de overzijde heeft bereikt, zou de ontvangstschacht kunnen

dienen als startschacht voor het boren van de tweede buis.

Door ruimtegebrek was dat in dit geval logistiek niet mogelijk.

De TBM is daarom volledig gedemonteerd en voor het tweede

boorproces opnieuw naar de oorspronkelijke startschacht

getransporteerd.

Het starten

De wand waardoor de TBM de startschacht verlaat, wordt

- vanwege de twee cirkelvormige gaten die daarin voor de

boormachine worden gemaakt - de brilwand genoemd. De

bodemgesteldheid ter plaatse van de startschacht van de

Botlekspoortunnel, maakt het mogelijk achter de brilwand

- buiten de schacht - met damwanden een polderconstructie

te realiseren. Daarin is het grondwaterniveau tijdelijk sterk

verlaagd, tot onder de 'bril'. Vervolgens is één doorgang in

de bril weggebrand, zodat de TBM zich in de drooggemalen

polder kan boren. Op het moment dat het schild de schacht

volledig verlaten heeft, kan binnen de brilwand de ruimte

tussen de brilring en de definitieve 'Iining' worden afgesloten,

en de polderconstructie worden weggenomen. Het grond-

water herneemt het oude niveau, rondom de eerste in de

- voormalige - polder geplaatste tunnelringen, zónder in de

startschacht te kunnen binnendringen (zie figuur Sa).

nd ng n

Bij het verlaten van de startschacht, moeten de vijzels van de

TBM zich al direct kunnen afzetten. Daartoe is in de schacht

een aantal 'blindringen' geplaatst: een stuk tunnelwand in

de open lucht dat met een staalconstructie wordt verankerd.

Zodra de eerste échte tunnel ringen door de TBM zijn geplaatst,

kunnen de blindringen worden verwijderd.

De ontvangst

De ontvangst van de TBM aan de overzijde van de Oude Maas

is principieel anders gerealiseerd. Buiten de schacht is daar,

tegen de brilwand, een zogenoemd dichtblok gestort.

Van ongewapend beton en zodanig samengesteld dat die de

grondwaterdruk kan weerstaan, maar wel door de TBM kan

worden doorboord. Zodra het schild zich in het dichtblok

bevindt, met de boorkop tegen het deksel op de bril, is rondom

het boorschild van de TBM onder druk een profiel aangebracht

dat voor afdichting zorgt. Daarna kan het deksel worden ver-

wijderd om de TBM in de schacht te ontvangen (zie figuur Sb).

Het boorproces

Het snijrad wordt direct gevolgd door het boorschild: een

beschermende cilinder die met het snijrad meebeweegt. Het

schild voorkomt het instorten van de geboorde ruimte en

biedt de juiste omgeving voor het plaatsen van de segmenten,

die de nieuwe tunnelringen vormen. De tunnelringen verlaten

het boorschild langzaam, terwijl grout wordt aangebracht

in de staartspleet. de ruimte tussen het geboorde gat en de

tunnelwand. Een interessant moment, want de cirkelvormige

ringen ondergaan daarbij vervormingen, met duidelijke

gevolgen voor de spanningsverdeling en 'passing' op een

volgend segment. Een paar aspecten daarvan komen aan de

orde in het hoofdstuk 'Montagespanningen'.

Een andere in het oog springende innovatie van de TBM die

voor de Botlekspoortunnel is gebruikt, is de combinatie van

EPBmet hydraulische grondafvoer.

De door het snijrad losgewoelde, foam-geïnjecteerde grond

verzamelt zich eerst in de graafkamer direct achter het snijrad.

Daar vervult de foam een tweede functie:

de grond in de graafkamer de juiste samenstelling geven om

tegendruk te kunnen opbouwen achter het boorfront. Deze

grondsamenstelling maakt ook een innovatieve oplossing
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mogelijk voor de volgende stap: de hydraulische afvoer van

grond naar de 'buitenwereld' met behulp van dickstoffpornpen

en regelafsluiters op het einde van de avegaar.

De avegaar - een schroefvijzel draait rond in een gesloten

mantelbuis. De verstevigde grond wordt standaard door het

avegaar onderin de graafkamer opgepakt en naar een trans-

portband gevoerd in de al gebouwde tunnel achter de TBM. De

transportband brengt de grond naar een bassin in de tunnel.

Daar wordt de grond met water vermengd en als vloeibare

massa verzameld en hydraulisch getransporteerd.

Omdat de graafkamer onder druk staat en de transportband

zich in een ruimte bevindt met atmosferische druk, moet de

avegaar een drukval overbruggen. Een al te grote waterdoor-

latendheid van de grond in de avegaar zou tot problemen lei-

den. De foam-geïnjecteerde grond blijkt deze drukval over de

avegaar goed te kunnen pareren. Wel varieert de afbouw van

het drukverschil sterk van ring tot ring. Om die verschillen te

kunnen beheersen, zijn direct op de avegaar dickstoffpompen

en regelafsluiters gemonteerd, die zo nodig kunnen bij-

springen. Afhankelijk van de consistentie van de af te voeren

grond kan de bedrijfstoestand van het afvoersysteem zo aan

de situatie worden aangepast: óf met de transportband óf

hydraulisch met de dickstoffpompen. Veelal kon met de trans-

portband worden volstaan.

De TBM wordt op een zeer groot aantal parameters gestuurd

en gecorrigeerd, met veel variatiemogeiijkheden. Daar moeten

praktijkmensen en onderzoekers elkaar vinden. Want model-

leren en voorspellen moeten samengaan met gevoel voor tole-

ranties, ervaring met het gedrag van de TBM en het vermogen

om adequaat te reageren op onverwachte situaties.

De Botlekspoortunnel heeft bewezen dat theorie en praktijk

hand in hand kunnen gaan. De voorspellende modellen van

wetenschappers en de kennis en ervaring van praktijk-

mensen vulden elkaar dagelijks aan. De meetgegevens die in

de praktijk zijn vastgesteld, dienen nog altijd als 'input' waar-

mee onderzoekers hun modellen steeds verder verfijnen. Het

is uiteindelijk de bedoeling om met deze gegevens een auto-

matisch besturingssysteem te ontwikkelen dat een TBM zonder

tussenkomst van een operator bijstuurt op basis van de op het

maaiveld gemeten zettingen.
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Tijdens het boorproces werken er diverse krachten op de al

gemonteerde tunnelwand. Axiaal, vanwege de stuwkracht van

de vijzels. Maar ook tangentieel: de drijfkracht van de tunnel

op het grondwater, die wordt tegengehouden door de grond

boven de 'kruin' van de tunnel. Daarnaast is er uiteraard altijd

de druk die de grond rondom de buizen uitoefent.

De spanningen en vervormingen die daarvan het gevolg zijn,

zijn vooraf berekend met een driedimensionale rekenmodel

(BorTAS).Om de berekeningen aan de werkelijkheid te toetsen,

is in de tunnel een meetring opgenomen. Het betreft een

'normale' ring die is voorzien van sensoren waarmee zowel

positieve als negatieve rek wordt gemeten.

De meetring heeft aanzienlijk meer inzicht gegeven in de

spanningen die op allerlei verschillende momenten in de

ringen optreden. Dat inzicht heeft weer geleid tot belangrijke

aanbevelingen voor uitbreidingen van het rekenmodel.

De spanningen in het meetsegment zijn interessant op vele

momenten gedurende de fases die een ring doorloopt. Eén

daarvan is de fase waarin een ring na montage langzaam het

boorschild - de cilindervormige buis direct achter de TBM -

verlaat, om zich te nestelen in het groutomhulsel.

Tijdens het boren zet de TBM zich met vijzels af tegen de al

geplaatste tunnelwandringen. De laatstgeplaatste ring bevindt

zich dan nog in het boorschild. De omtrek van het segment is

iets kleiner dan de doorsnede van het geboorde profiel. Deze

ruimte - de staartspleet - wordt geïnjecteerd met grout.

Bij het vooruitbewegen van snijrad en boorschild gaat de

beschermende omgeving van het boorschild over in qronddruk,

waarbij de ring tijdelijk in een langzaam uithardende grouthuls

ligt. In de ring die het boorschild geleidelijk verlaat, treden

sterke spanningen op, waardoor vervormingen ontstaan.

De ideale tunnel ring is cirkelvormig. De druk rondom (de

rinqdrukkracht) wordt dan gelijkelijk verdeeld en drukt de seg-

menten waaruit de ring is opgebouwd, samen. Bij het verlaten

van het boorschild ondervindt de ring naast de axiale spanning

van de voortstuwende vijzels, voor het deel dat uit het schild

steekt, óók een opwaartse kracht van het grondwater. De ring

heeft daardoor de neiging te gaan drijven. Die kracht wordt

tegengewerkt en uiteindelijk geneutraliseerd door krachten

op de 'kruin' van de tunnel, door de bovenliggende grond en

het uithardende grout. Door deze op- en neerwaartse krachten

treedt vervorming van de ring op. Omdat het slechts dát deel

betreft dat het schild heeft verlaten, krijgen de ringen een

vorm die doet denken aan een trompet. Deze vervorming was

voorzien, maar bleek in de praktijk aanzienlijk groter dan het

BorTAS-rekenmodel voorspelde (zie figuur 8).
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Figuur 9/ Tunnelbouwproces
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Vijzeldans

De afwijking tussen de voorspellende berekeningen en

gemeten realiteit is te verklaren door de vijzel kracht. In het

model wordt die op een constante waarde gehouden, maar

in werkelijkheid valt de vijzel kracht deels weg tijdens het

plaatsen van een segment voor een nieuwe ring. Dan worden

de vijzels die op het betrokken segment drukken, ingetrokken

om een nieuw segment te kunnen plaatsen. Deze 'vijzeldans'

blijkt een aanzienlijke invloed op de montagespanningen te

hebben. Door die in het rekenmodel op te nemen, blijkt de

vervorming aanzienlijk beter te worden voorspeld.

Deze 'match' van voorspellende modellering en meetgegevens

uit de praktijk, kwam pas achteraf beschikbaar en heeft dus

geen invloed gehad op het ontwerp en de uitvoering van de

Botlekspoortunnel. Maar het belang ervan is evident. Want bij

volgende tunnelboorprojecten kan de extra vervorming wél in

het ontwerp worden opgenomen en kan de dimensionering

van de ringsegmenten daarop vooraf worden aangepast (zie

figuur 9).
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Zetting van de grond
Praktijk bevestigt voorspellingen

Figuur 10/ Verschillende boorfasen en de bijdrage aan de totale gemeten zetting (langstrog)

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 x(m)

TBM

voorzijdeI
\ betonnen tunnel

achterzijde

meetraai 2 2 4 5

buis 1 2 1 1 1

fase 1-2 (%) 15 22 28 20 14

fase 3 (%) 42 29 30 29 24
fase 4 (%) 28 29 32 44 24

fase 5 (%) 15 20 10 7 38
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Het boren in Nederlandse bodem vraagt om zorgvuldigheid,

want boren veroorzaakt onvermijdelijk bewegingen van de

grond (zettingen). Als het gaat om boren onder landelijk gebied,

moet er op worden toegezien dat de situatie van het maaiveld

daardoor zo min mogelijk wordt aangetast. Een al te sterke

zetting kan immers leiden tot een verhoogde waterstand en

dus drassige grond. In dichtbebouwde omgevingen - zoals

de Botlek - is de eis misschien nog kritischer: gebouwen en

wegen bovengronds, maar ook leidingnetten ondergronds

kunnen beschadigd raken door zettingen. Daarom is aan dit

aspect tijdens de bouw van de Botlekspoortunnel veel aandacht

besteed. Vooraf met voorspellende berekeningen en tijdens

de bouw door voortdurende metingen aan het maaiveld ter

plaatse van de boringen. Die zijn vervolgens vergeleken met

de 'ondergronds' vastgelegde gegevens over boorsnelheid,

graafkamerdruk en - bijvoorbeeld - de hoeveelheid grout en

de druk waaronder die is toegediend.

De oorzaken

Het boren van een tunneltracé met een diameter van 9,75 meter

gaat niet ongemerkt. Hoe goed voorbereid ook, er zijn gevolgen

voor de omgeving. Die kunnen echter worden beheerst. Met

onderzoek vooraf, maar vooral door professionele interpretatie

van gegevens die tijdens het boren beschikbaar komen.

Om de ringsegmenten voor de tunnelwand in het boorschild

goed te kunnen plaatsen, boort de TBM op een iets grotere

diameter dan die van de uiteindelijke tunnelbuis. De ruimte

tussen de buitenzijde van de tunnelwand en de boorschacht

- de zogenoemde staartspleet - moet worden opgevuld. Als

dat aan de natuur wordt overgelaten, kan dat resulteren in

aanzienlijke 'zettingen' in het maaiveld door het wegzakken

van grond. Daarom wordt de staartspleet gevuld met grout.

Door de uitgeharde groutlaag wordt de tunnelbuis bovendien

stevig ingebed in de omliggende grond, zodat de juiste fun-

dering ontstaat voor het gewicht van de tunnelbuis en voor de

zwaarbeladen treinen die de tunnel straks zullen passeren.

Grout

Bij de Botlekspoortunnel is gebruik gemaakt van twee soorten

grout. Eerst is gewerkt met een zelfuithardende grout. Een

goede oplossing, maar met één nadeel: na een periode van

stilstand moeten de leidingen altijd grondig worden gereinigd.

Bij de tweede tunnelbuis is daarom overgegaan op E-TAC:een

tweecomponenten grout die vooral in Japan al veel is toegepast.

De uitharding daarvan start pas als beide componenten

met elkaar in contact komen. De winst ligt in het direct weer

beschikbaar zijn van het leidingnet als het boorproces langere

tijd heeft stilgelegen.

Zettingen

Tijdens de bouw van de Botlekspoortunnel is onderzoek

gedaan naar maaiveldzettingen, verticale en horizontale

gronddeformaties, waterspanningen en grond- en grout-

drukken. Er zijn vooraf voorspellingen gedaan op basis van

eindige elementen analyses. Daaruit blijkt een grote relatie

tussen de maaiveldzettingen en de groutdruk. Die relatie

wordt door metingen in de praktijk bevestigd.

De zogenoemde tijdsafhankelijke zettingen - die zich op de

langere termijn voordoen - verschillen sterk per bodemsoort.

In zand is die slechts 10% (fase 5). Holocene klei levert een heel

ander beeld op: van 14 mm naar 37 mm in één maand, wat na

zes maanden plaatselijk is toegenomen tot plaatselijk 60 mmo



Dwars- en langstroggen

Tijdens het boren in de bodem ontstaan gronddeformaties,

zowel in de lengterichting van het boortraject als dwars

daarop. Dat komt door de druk waarmee de graafkamer het

boorfront ondersteunt, door de steun die het boorschild

- tijdelijk - geeft aan de bodem én door de druk waaronder

grout in de staartspleet wordt aangebracht. Zo ontstaat boven

de tunnel een trog met een zekere diepte (langstrog) en

breedte (dwarstrog).

Erzijn verschillende fasen te onderscheiden in de te

verwachten zettingen (zie figuur 10):

ver vóór het boorfront.

vlak voor het boorfront.
tijdens de passage van de TBM en het boorschild,

tijdens het uittreden van een ring uit het boorschild en

later tijdens de contractie van de bodem rondom de

tunnel; de zogenoemde tijdsafhankelijke zettingen.

De voorspellingen van deze zettingen tijdens verschillende

fasen zijn gedurende de tunnelbouw aan de werkelijkheid

getoetst. De in de praktijk gemeten maaivelddeformaties zijn

groter dan de voorspellingen. De laatste fase (contractie rond

de tunnelbuis) draagt daaraan het meeste bij. De gemeten

dwarstroggen zijn daarentegen een factor twee smaller dan de

berekeningen voorspelden (zie figuur 11).

Figuur 11/ Gemeten zettingen dwarstrog meetraai 2
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Realiseren dwarsverbinding

Figuur 12/ Grond bevriezen met LN2

N2 -uitlaat

afstandsbuis
binnenbuis -I

vrieslans

Tunnelbuizen moeten op gezette afstanden van dwarsver-

bindingen worden voorzien. Als vluchtweg voor mensen in de

tunnels en om reddingswerkers en -materiaal toegang te geven

tot de hoofdbuizen. Maar ook om kabels en leidingen door

te voeren. Dwarsverbindingen zijn niet uniek voor geboorde

tunnels. Maar de manier waarop de dwarsverbindingen voor de

geboorde Botlekspoortunnel zijn gerealiseerd, is de aandacht

waard.

Voor de benodigde dwarsverbindingen tussen de tunnel-

buizen van de Botlekspoortunnel zijn - vóór de passage van

de tunnelboormachine - vanaf het maaiveld met diepwanden

schachten gecreëerd. Met grote precisie, want de schacht en

de geplande tunnelbuis liggen op nog geen 50 centimeter

van elkaar.

Zodra de tunnelbuizen zijn voltooid, zijn vanuit de schachten

verbindingen gelegd. Dat vereist een waterdicht grondlichaam

tussen schacht en tunnelbuis. Dat is gerealiseerd door de

bodem plaatselijk te bevriezen met vloeibaar stikstof.

LN2 tank

)

thermokoppels
G.W.S

bevroren grond

Dit is een nauwkeurig proces. Een te lange vriestijd kan immers

leiden tot overmatige ijsvorming, met problemen achteraf. Het

smeltwater zal zich namelijk een weg banen naar elders, zodat

ruimte vrijvalt met de kans op zettingen aan het maaiveld. Te

kort vriezen kan leiden tot instorting van de dwarsverbinding

zodra die wordt uitgegraven.

Na de juiste bevriezingsgraad, kunnen de diepwanden van de

schacht worden doorbroken. Vervolgens kan naar elk van de

tunnelbuizen een dwarsverbinding worden gegraven. Als die

van een betonnen wand is voorzien, kan de doorbraak naar

de tunnelbuis worden gemaakt. Bij de Botlekspoortunnel is

die doorbraak gerealiseerd door de betonnen tunnelwand ter

plaatse met behulp van diamantboren te perforeren.
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Figuur 13/ Dwarsverbinding > Aanbrengen vrieslichaam

maaiveld
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Tot slot

. Deze publicatie geeft een indruk van een aantal innovaties

dat nodig was om de Botlekspoortunnel te realiseren.

Duidelijk is geworden dat onderzoekers, wetenschappers en

praktijkmensen elkaar in zo'n project moeten vinden. Want

waar in de Nederlandse bodem ook wordt geboord: iedere

situatie is uniek. Onderzoek en voorspellingen op basis

van wetenschappelijke modellen zijn nodig om de juiste

voorbereidingen te treffen. En praktijkervaring is onmisbaar

om tijdens de bouw adequaat te kunnen reageren op

ontwikkelingen die vooraf niet waren te voorzien.

Uniek was de voor de Botlekspoortunnel toegepaste EPB-

technologie met een milieuvriendelijke foam, in de slappe

Nederlandse bodem (ónder drie bar waterdruk). Een nieuwe

combinatie, waarvoor de rekenmodellen nog niet waren uit-

gekristalliseerd. Met berekeningen vóóraf en metingen

tijdens de bouw heeft de Botlekspoortunnel de werelden van

onderzoek, wetenschap en praktijkervaring samengebracht,

zodat nieuwe tunnelboorprojecten nóg gefundeerder kunnen

worden gestart.

De uitkomsten van alle berekeningen en metingen zijn

gedocumenteerd en gearchiveerd door het Centrum

Ondergronds Boren (COB).De onderzoeken zijn openbaar en

kunnen worden opgevraagd bij het COB(www.cob.nl).
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Begrippenlijst

Avegaar I schroefvijzel
Axiale druk I de druk in de lengte richting
van de tunnel
Blindring I tijdelijke tunnelwand in
startschacht tussen afzetconstructie en
definitieve lining
Brilwand I wand in start- of ontvangstschacht
met twee cirkelvormige gaten
BTC I Boortunnel combinatie Botlek
COB I Centrum Ondergronds Boren
Dickstoffpomp I pomp geschikt voor zware mengsel
Drukval I drukverschil in graafkamer en in
de tunnel
SPB I Earth Pressure Balance
Erector I installatie voor het plaatsen van
de prefab lining elementen
Lining I prefab tunnelwandelement
Mixed in place I vermenging van bodem met
cement om de grond te verstevigen
Montagespanning I spanningen in de
prefab liningelementen tijdens de ringbouw
en boorproces
projectorganisatie Betuweroute I Bedrijfs-
onderdeel van ProRail B.V., specifiek in het
leven geroepen voor de aanleg van de Betuweroute
Regelafsluiters I instelbare afsluiters
Slurry I Bentoniet(mengsel)
Staart spleet I de ruimte die ontstaat door de
diameterverschillen van de schildmantel (de TBM)
en de tunnel
Tangentiële druk I de druk in de ringrichting
TBM I tunnelboormachine
Vrieslansen I buizen met de koelvloeistof
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