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VOORWOORD

In het kader van CURJCOB-onderzoekscommissie K300 "Praktijkonderzoek Botlekspoor-
tunnel", deelcommissie TBM, zullen metingen worden uitgevoerd in en rond de tunnelboor-
machine. Aan de hand van deze metingen zullen modellen worden getoetst die de optredende
fysische processen beschrijven. Voorafgaand aan de metingen worden met deze modellen
predicties uitgevoerd voor een drietal meetgebieden. Deze predicties hebben betrekking op:
• Stabiliteit, mengselvorming en transport
• Krachtenbalans
• Groetproces
• Slijtage snijtanden
De rapport heeft betrekking de predicties ten aanzien van het eerst genoemde onderwerp:
stabiliteit, mengselvorming en transport.
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SAMENVATTING EN·SUMMARY

I
In het kader van CURlCOB-onderzoekscommissie K300· "Praktijkonderzoek Botlekspoor-
tunne!",.deelcommissie TBM, zullen metingen worden uitgevoerd in en rond de tunnelboor-
machine. Aan de hand van deze metingen zullen· modeUen worden getoetst die de optredende
fYsiscbeprocessen .beschrijven .. Voorafgaand aan de .metingen worden met deze modellen
predicties uitgevoerd voor een drietalmeetgebieden. Deze predicties hebben betrekking op:
• Stabiliteit, mengselvorming en transport
• Krachtenbalans
• Groutproces
• Slijtagè snijtanden
De rapport heeft betrekking de predicties ten aanzien van het eerst genoemde onderwerp:
stabiliteit, mengselvorming en transport.

Doel
De doelstelling is het doen van transparante voorspellingen voor stabiliteit, mengselvorming
en transport in de tunnelboormachine voor de Botlekspoortunnel met bekende modellen. Op
grond hiervan zullen deze modellen in latere instantie, buiten de scope van dit rapport,
worden getoetst aan de hand van gemeten waarden.
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1.

INLEIDING

In het kader van CURlCOB~onderzoekscommissie K300 "Praktijkonderzoek Botlekspoor-
tunnel", deelc.ommissie TBM, zullen metingen worden uitgevoerd in en rond de tunnel boor-
machine. Aan de hand van deze metingen zuilen modellen worden getoetst die de optredende
fysische processen beschrijven. Voorafgaand aan de metingen worden met deze modellen
predicties uitgevoerd voor een drietal meetgebieden. Deze predicties hebben betrekking op:
• Stabiliteit, mengselvorming en transport
• Krachtenbalans
• Groutproces
• Slijtage snijtanden
De rapport •heeft betrekking de predicties ten aanzien van het eerst genoemde onderwerp:
stabjJiteit,mengselvorming en transport.

In hoofdstuk 2 wordt de doelstelling beschreven. In hoofdstuk 3 worden de relevante meet-
instrumenten, meetgebieden en technische gegevens van de boring samengevat. De onder-
linge samenhang van stabiliteit, mengselvorming en transport wordt in hoofdstuk 4 beschre-
ven. In hoofdstuk 5 worden boorfrontstabiliteit en de verhouding van korrels/lucht/water in
de mengkamer behandeld. In hoofdstuk 6 worden modellen en predicties voor de stroming,
menging en transportprocessen in de TBM beschreven. In hoofdstuk 7 worden predicties
voor de benodigde meetrange van de meetinstrumenten gegeven.
In de Bijlagen 1 t/m 8 zijn alle in- en output parameters van de predicties gegeven. In Bijlage
9 wordt een model voor de stroming in de avegaar gegeven, en in Bijlage 10 worden wiskun-
dige relaties voor de interpretatie van zetmaatmetingen gegeven. In hoofdstuk 8 worden de
conclusies en aanbevelingen gegeven.
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2.

Pl'l@iÇtiess~blUteit,mengselvorrningen transport H628
BóïI~kspQ(jl'funnel

DOELSTELLING

Doel
DedoelsteUing is het doenvantmnsparante voorspellingen voor stabiliteit, mengselvonning
entransportindetunnelboormachine voorde Botlekspoortunnel met bekende modellen. Op
gro,d hiervan zuUen deze •modellen .•in latere •.instantie, buiten de scope van dit rapport,
worijengetoetstaan de band van gemeten waarden.

Omdatvoofveel .te beschouwen· deelprocessen nog geen modellen bestaan, strekt de
d~lsteUingzich tevens uit tot het opzetten van rudimentaire modellen hiervoor.
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3.

MEETINSTRUMENTEN, MEETGEBIEDENENINVOERPARAMETERS

3.1 ..Kopp~Ung met meetinstrum~nten
Aande hand van de predicties wordt voor de volgende instrumenten vastgesteld hoe groot het
meetbereik en de meetnauwkeurigheiddiel1en te zijn:

totaaJdrukopnemern ophef drukschöt
totaaldrukopnemersop deavegaa.r
waterspanningsmeters op bet drukschot
torvane-apparaat
monstemameapparaat
waterspanningsmeters voor bet boorfront

Opmerking: Er bevinden .zich drukopnemers op de graafarmen, maar de meetgegevens
worden niet ter beschikking gesteld door de eigenaar van de tunnelboormachiae. Daarom
vin~t er geen predictie van de druk aldaar plaats,

3.2 Meetgebieden
De predicties worden uitgevoerd voor de meetgebieden MQ2, MQ4 en MQ5, zoals
beschreven in het "Plan van aanpakK300dee1commissie TBM", De evaluatie van de meet-
gegevens zal later plaats vinden voor zowel de eerste als de tweede buis. De meetgebieden
zijn aangegeven op het lengteprofiel in figuur 3.1. De grondlagen bestaan uit:

T beD 1 L k . bi da 0 atie meetge te en
km ringnummer tunnel as [m NAP]

startschacht 415,725
MQ2 415.245 320 -17.4
MQ4 414.500 817 -22.7
MQ5 414.040 1123 -14.8
eindschacht 413.890

De ringnummers en de diepteligging zijn opgemeten uit de tekening 'Geotechnisch
langsprofiel boorgedeelte met ringindeling BST T AL AI03 A', De kilometrage van de start-
schacht is uit figuur 1 van 'Plan van aanpak K300 deelcommissie TBM, dec 1998' afgelezen.
De kilometrage van de meetdwarsdoorsnedes is gegeven in 'K300 Geotechniek basis
parameterset, feb. 1998',
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Tabel 3.3

OA
12
14
15
16
17
18A
18
9/31
32

Tabel 3.4
Meetlocatie

Samenstellin
Grondlagen Omschrijving

MQ2 18
18A
17
32

MQ4 32
MQ5 17

16
18
9/31
32

De locatie MQ2 bevindt zich in Holoceen zand. De locatie MQ4 bevindt zich in Pleistoceen
zand. Dit is een homogene middelgrove zandlaag. De locaties MQ2 en MQ4 zijn het meest
uitgebreid geïnstrumenteerd. De locatie MQ5 bestaat uit overwegend slappe lagen, net voor
een grondverbetering. Enkele kenmerkende grootheden van de aan te boren grond zijn
samengevat in onderstaande tabel.

a e verzie gemtel preteer e gron tgegevens voor pre icnes
Parameter eenheid MQ2 MQ4 MQ5
hoofdbestanddeel holoceen zand pleistoceen zand klei en zand
grond
nummer grondlaag l8,18A 32 16 tlm 18
d50 [mm] 0.1 - 0.3 0.2 - 0.7 0.004- 0.03: laag 16

0.05: laag 17
d60/dlO H 1.5 - 3.6 1.7 a 3.0 1.5 -3.6 zand

nvt klei
porositeit (n) [%] 35-40 35-40 50-70 laag 16

50-65 laag 17
gedraineerde lkPa] 0 0 7 laag 16
schuif sterkte (cu) 0 laag 17

TbI35

6

o . ht d d di . TBM
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3.3 '.Technisebegegevens
Voor de predicties zijn technische gegevens gebruikt welke door de opdrachtgever toege-
leverd zijn. Het betreft de volgende gegevens:
• Tekeningen met maatvoering (as-built) van de TBM;
• Tekeningen met maatvoering (as-built) van het sn ijrad;
• Tekeningen met maatvoering (as-built) van avegaar en pomp (uit overleg met de secretaris

van de K300 volgde dat de tekeningen van de dikstofpompen niet van belang waren omdat
deze enkel in uitzonderingsgevallen ingezet zullen worden);

• Grondlaagindelingen en grondparameters;
• Stijghoogte in de grondlagen;
• Voorgenomen voortgangssnelheid en rotatiesnelheid snijrad;
• Schuim: plaats van de instroming.
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4.

ONDERLINGE SAMENHANG STABIUTEIT, MENGSELVORMING EN
TRANSPORT

De onderlinge afhankelijkheid van de deelprocessen is weergegeven in figuur 4.1. Indien er
van een stationaire situatie. uitgegaan wordt, .kan er vanaf het boorfrontnaar de uitstroom-
opening van de avegaar gerekend worden. Bij een niet-stationaire situatie zal door de samen-
drukbaarheid van de grondbrij de druk veranderen, en moeten alle processen opnieuw bere-
kend worden.

Uit stabiliteitsoverwegiagen ten aanzien van het boorfront volgt de na te streven druk van de
grondbrij aan· het boorfront. Deze grondbrij heeft bij de gronddrukbalansmethode een hoge
dièl'itheid (1600 à 1700 kg/m3

). Via de injectie van samendrukbaar schuim, en de gecontro-
leerde afvoer van de grondbrij via de avegaar (en eventuele dikstofpornpen) wordt de druk in
de mengkamer geregeld. Bij goed doorlatende grond kan een gedeelte van het grondwater
verdrongen worden door de vloeistof in de mengkamer. De hoeveelheid schuim dient zodanig
afgestemd te worden dat de grondbrij in de TBM de juiste stromingseigenschappen bezit
voor transport door het snijrad, de mengkamer en de avegaar. De reologie van de grond brij is
in principe afhankelijk van de samenstelling en de druk in de grondbrij. In de avegaar dient
de hoge druk in de mengkamer naar de atmosferische druk afgebouwd te worden. Als dit niet
lukt kunnen dikstofpompen bijgezet worden.

De modellen en berekeningen worden in de volgende hoofdstukken besproken. In tabel 4. I is
een overzicht gegeven van de belangrijkste input en outputparameters. De berekeningen
dienen, zonder gebruik van dikstofpompen. in de aangegeven volgorde uitgevoerd te worden.
Het toerental van de avegaar dient zodanig gekozen te worden dat de druk aan de uitgang van
de avegaar gelijk is aan de atmosferische druk.

Opmerking:
Bij toepassing van dikstofpompen dient het toerental van de avegaar zodanig gekozen te
worden dat de berekende druk aan de uitgang van de avegaar gelijk is aan de berekende druk
bij de ingang van de dikstofpompen. De druk bij de ingang van de dikstofpompen kan uit de
massastroom van de grondbrij. het debiet van de dikstofpompen en de samendrukbaarheid
van de grondbrij berekend worden.

Wl I DELFT HYDRAUUCS I GeoDeift 9



Predicties stabiliteit, mengselvorming en transport
Botlekspoortunnel

Jl628 oktober 1999

Zoals blijkt uit de bijlagen zijn de berekeningen uitgevoerd met een veiligheidsfactor van 1
aangezien het hier niet gaat om ontwerpberekeningen, maar om predicties. Voor MQ5 is de
berekening uitgevoerd meten zonder de cohesie in rekening te brengen. Zoals aangegeven is
geeft de berekening zonder cohesie een lagere minimale steundruk. maar het verschil is
gering.

Druk aan bet boorfront

Bovenstaande berekeningen geven de minimale en maximale druk waarmee geboord kan
worden. De werkelijke druk aan het boorfront zal hier tussenin liggen. Het lijkt redelijk te
veronderstellendar getracht zal worden de boorfrontdruk dicht bij de neutrale gronddruk te
houden. In de L520 spreadsheet wordt deze gegeven op het tunneldakniveau. Ten behoeve
van de overige predicties is deze omgerekend naar het tunnelasniveau. Er is er daarbij vanuit
gegaan dat aan de bovenkant van de tunnel de boorfrontdruk gelijk is aan de neutrale grond-
druk en de toename van de slurrydruk met de diepte hydrostatisch verloopt. De resultaten zijn
weergeven in onderstaande tabel.

Berekende neutrale horizontale nddruk 0

Neutr. gronddruk
tunneldak

kPa)
187
258
141

MQ2
MQ4
MQ5

tunneldak- en tunnel-asniveau.
Neutr, gronddruk

tunnelas
kPa)
270
339
217

Uit de berekeningen blijkt dat een dergelijke benadering leidt tot erg hoge boorfrontdrukken.
bij de Heinenoordtunnel zijn boorfront drukken gemeten een 40 kPa boven de waterspanning.
Hier zouden de drukken orde 100 kPa boven de waterspanning liggen.

Het lijkt redelijker te veronderstellen dat ook in dit geval een boorfrontdruk van 40 kPa
boven de waterspanning zal worden gebruikt. De predictie voor de te gebruiken boorfront-
druk wordt dan volgens onderstaande tabel.

P di . fd b rfr td kre ictie nagestree e 00 on ru
Predictie boorfr.dr.

(kPa)
MQ2 217
MQ4 271
MQ5 191

Eventuele verschillen tussen de spanningsoverdracht van de grondbrij naar het boorfront en
vloeistofspanningsoverdracht bij slurries zijn verwaarsloosd,

5.1.2 Berekeningen met wateroverspanningen

Aangezien de tunnel bij alle meetkruisen hoofdzakelijk door het zand boort, zal er voor de
tunnel uit een wateroverspanning ontstaan, zoals gemeten bij de Heinenoordtunnel. Gebleken
is dat deze wateroverspanning beschreven kan worden met de volgende formule:

~=.i[.Jx2+R2 -x]
k

(2.1 )
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IS:
: de straal van de tunnel
: de .afstand voor het boorfront
: het specifiek debiet
: de doorlatendheid

(m)
(m)
(mIs)
(mis)

x
q
k

WaJineer wordt geboord in homogeen zand, blijkt uit de Kl 00 evaluatie dat deze formule een
vrijgpedebeschrijving geeft van dewaterspanningen voor het boorfront. Aangenomen wordt
dat deze förmule ook voor de situatie van de Botlek een goede beschrijving geeft van de
wateroverspanningen, tijdens het boren, al zijn er op sommige locaties (bijvoorbeeld MQ4)
afsluitende lagen aanwezig boven de doorlatende zandlaag. Door de afsluitende lagen zou de
wätersPllnningop een nOggtotereafstandvanhetbootfrontkunnen oplopen dan volgens
boVenstaande formule. Geziencle mogelijkheden tot afstroming en de variatie in de
grondlagen wordt dit echter niet verwacht.

Dewateroverspaning voor het boorfront is van .invloed op de stabiliteit, zie Broere, 1999
(lrifluenceof infHtration andgroundwater flow on tunnel face stability, proc.'Geotechnical
AspectsofUnderground Construction in Soft Ground', Tokyo, July 1999).en Bezuijen, 1998
(Waterspanningen voor Boorfront, invloed op stabiliteit, Cû-3725901l46, november 1998).
In deze predicties wordt deze invloed afgeschat door gebruik te maken van het door GeoDelft
ontwikkelde model. Dit model is beschreven in Rapport CO-384780/t9, geschreven in het
kader van de l.ste orde evaluatie voor KtoO. Aangezien het hier om een model gaat om de
orde van grootte van de invloed van wateroverspanning voor het boorfront op de stabiliteit in
te schatten, zijner verschillende vereenvoudigingen toegepast. Zo is het model ontwikkeld
voor een homogene laag en kan dus de gelaagdheid van de grond niet in rekening worden
gebracht. Het model geeft echter een minimale steundruk met en zonder wateroverspaririirig.
Door de parameters zo aan te passen dat de steundruk zonder wateroverspanning gelijk isaan
die zoals berekent door het in het kader van L520 ontwikkelde spreadsheet, kan de
wateroverspanning in rekening worden gebracht. Het bleek overigens dat de verschillen in
uitkomsten voor MQ2 en MQ4 voor wel of niet in rekening brengen van de gelaagde grond,
minimaal waren (1-2 kPa). Voor MQ4 was het verschil 4kPa. De resultaten voor de
verschillende meetkruisen zijn weergegeven in onderstaande Tabel. De resultaten van de
oorspronkelijke berekening zijn er als vergelijking aan toegevoegd.

Berekende minimale steundruk zonder (z.w) en met (m.w.) het in rekening brengen van
waterovers annin voor het boerfront. Druk 0 tunnelas niveau.

min. steundruk min. steundruk
(z. w) (m.w)
(kPa (kPa

186 209
239 258
162 195

MQ2
MQ4
M 5 (zonder cohesie

Uitde berekeningen blijkt dat de minimale bootfrontdruk ongeveer 20 kPa hoger moet zijn
wanneer wateroverspanning voor hetboorfront in rekening wordt gebracht. Alleen bij MQ5
is het verschil groter (33 kPa). Dit komt omdat daar gerekend is met een kleinere gemiddelde
wrijvingshoek voor het zand (32 in plaats van 35 graden). Duidelijk is ook deze druk nog veel
lager dan de in de vorige paragraaf berekende neutrale gronddruk. De drukken liggen wel in
de buurt van de voorspelde boorfrontdrukken op basis van de metingen bij de tweede
Heiaenoordtunnel,
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Wanneer daadwerkelijk de drukken van die predictie worden gevolgd, wordt er dus volgens
deze berekening meteen veiligheid van dichtbij de 1 geboord. Voor MQ4 zou de veiligheid
zelfs onder de 1 liggen (0.95).

5.2 Verwachte dichtheden

5.2.1 Algemeen

De dichtheid"an4e slurry wordt bepaald door de. dichtheid van het uitgangsmateriaal, de
hoeveelheid to~gevQ~gd schuim en de mate waarin het poriënwater wordt verdrongen door
het schuim.

De uitdrukking "de ~te waarinporiënwater wordt verdrongen door het schuim" dient daar-
bij genuanceerd te worden. Uit de voor BTt uitgevoerde rnodelproeven is gebleken dat
schuim zelf niet indringt in de poriën. Bij de te verwachten gradiënten zal het schuim-zand-
watermengsel gescheiden blijven van de grond voor het boorfront. Aangezien de water-
spanning in het schuim-zand-water-mengsel echter groter is dan in hetgrondmassief zal er
een grondwaterstroming ontstaan vanuit het mengsel in het grondmassief. .Dit grondwater is
dan niet meer beschikbaar voor het schuim en dus zal het percentage vocht in het schuim
afnemen.

5.2.2 Aannames

Tijdens het boren zal er naar gestreefd worden de porositeit van het mengsel te krijgen tot
juist boven de maximale porositeit van zand. Voor klei of kleiachtige materialen geldt dat de
porositeit door de toevoeging van schuim wat wordt verhoogd. Hoeveel verhoging in klei
nodig is, is niet bekend. Aangenomen is dat een toename van 5% in de porositeit.

Tijdens het boren wordt geen volledige verdringing van het poriënwater bereikt. Deze
aanname zal in het vervolg met berekeningen worden onderbouwd. Er zal derhalve nauwe-
lijks een drukval in de waterspanning aanwezig zijn over het boorfront. Bij het plaatsen van
de ringen is dit in het Pleistocene zand wel het geval. Hierdoor zal het watergehalte van het
zand-water-schuimmengsel afnemen. Dit leidt tot een toename van de capillaire spanningen.
Dit heeft tot gevolg dat er tijdens het plaatsen van de ringen wel korrelspanningen op het
grondmassief worden overgebracht. Tevens leidt dit ertoe dat de doorlatendheid van het
zand-water-schuimmengsel afneemt. Hierdoor zal ook de grondwaterstroming sterk afnemen.
De tijdsduur waarin de doorlatendheid afneemt, is in principe af te schatten met behulp van
theorie die in het kader van het B'I'I-onderzoek is ontwikkeld, maar hangt ook af van de
manier waarop dit drukverlies wordt aangevuld en valt buiten het kader van deze predicties.
De berekening is dus geldig voor de situatie tijdens het boren.

Voor één grondlaag kan met behulp van de resultaten van de BTL proeven worden aange-
geven wat de te verwachten hoeveelheid te injecteren schuim is. Nu worden tijdens passage
van de meetkruisen diverse grondlagen doorsneden. Om de benodigde hoeveelheid schuim te
berekenen is aangenomen dat de totale hoeveelheid schuim voor een doorsneden grondlaag
constant is, ongeacht de overige grondlagen en dat het schuim zich over de grondlagen
verdeelt.
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De grondwaterstroming is berekend uitgaande van het verhang midden voor het boorfront,
zoals afgeleid in BTL-rapport 27:

. AF
lh =a-.-

pgR

Hierin is:
I : het horizontale verhang direct voor het boorfront
a :coëfficiënt

(hangt af van de diepte maar bij CID> 1.5 geldt a==O.2
volgens de numerieke berekeningen)

R : 0.5 D de straal van de tunnel
AP : de overdruk aan het boorfront
p : de soortelijke massa van het water
g : de versnelling van de zwaartekracht

(-)
(-)

(m)
(kPa)
(kg/nr')
(m/s')

Bovenstaande formule is afgeleid voor een homogeen grondmassief rondom het boorfront.
Hier is deze gebruikt ongeacht de laagopbouw. Nu blijkt uit de berekeningen dat alleen in het
Pleistocene zand de grondwaterstroming van belang is. Deze laag heeft een behoorlijke dikte,
zodat een benadering met een homogeen grondmassief niet onredelijk lijkt.

5.3 Berekeningen

De benodigde hoeveelheid schuim is als volgt berekend:
1. Er is voor zand een toename van de porositeit verondersteld tot 48%, voor klei of

kleiachtige materialen een toename van 5%. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor de
kleilaag in MQ2. Aangezien het hier gaat om een kleilaag in een geheel van zandlagen, is
het waarschijnlijk dat de kleiplaatjes ook als een soort smeermiddel voor het zand
werken. In de brij is er dan geen schuim voor de klei nodig. Er is daarom voor MQ2
aangenomen dat er geen schuim voor de klei nodig is. In MQ5 is er een veel groter klei
percentage en is er 'smering' van de klei met het schuim nodig.

2. De dichtheid is berekend op grond van de opgegeven porositeit voor een zandlaag.
3. Er is een verschildruk van 40 kPa aan de as het boorfront verondersteld, zoals ook bij de

Heinenoord gemeten. Dit is beduidend hoger dan de minimale benodigde boorfrontdruk
volgens het L520 spreadsheet.

4. Voor elke grondlaag is berekend welk percentage van het totale doorsneden grondopper-
vlak uit die grondlaag bestaat. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens uit het
GeoDelft rapport CO-3880S0/6 (K300 Geotechniek Basis Parameterset).

5. Voor deze grondlaag is uitgerekend hoeveel schuim nodig zou zijn als de gehele tunnel
door deze grondlaag zou gaan. Dit getal is vermenigvuldigd met het percentage van de
doorsnede dat uit deze grondlaag bestaat en door deze getallen op te tellen is de totale
hoeveelheid schuim bepaald.

De rekenmethode is geprogrammeerd in een spreadsheet, zie Bijlage 5. In deze spreadsheet
zijn 4 grondlagen van de doorsnede MQ2 weergegeven (laag 18, 18A, 17 en 32), één voor
MQ4 (32) en 6 voor MQ5 (17,16,18 weer 16,9/31 en 32). In de spreadsheet is de verschil-
druk gevarieerd om de invloed op de volumieke massa van de grondbrij te bepalen. Deze
invloed blijkt gering, zie onderstaande tabel.
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ndbri" in m3 als. functie van de effectieve steundruk.
40 kPa 50 kPa
1687 1683
1655 1644

M 5 1561 1559 1558
De verschillen zijn zo klein omdat alleen in het Pleistocene zand er enige verdringing van het
poriënwater optreedt (tot 16%). In alle andere lagen is deze verdringing ook bij de hoogste
steundruk minder dan 1%.

I
Een andere eindporositeit heeft een veel grotere invloed. Zie onderstaande tabel.

Berekende volumieke massa grondbrij (in kglm3
) als functie van de eindporositeit, steundruk

is 40 kPa.
Porositeit zand 47% 48% 50%
Toename por. Klei 4% 5% 8%
MQ2 1711 1687 1638
MQ4 1687 1655 1591
MQS 1597 1559 1461

Voorgesteld wordt .om voor het meetkruis MQ2 uit te gaan van een mengseldichtheid van
1680 kg/nr', voorMQ4 uit te gaan van een mengseldichtheid van 1650 kg/m' en voor MQ5
van 1560 kg/nr'. Zoals blijkt uit de berekeningen blijkt een variatie 50 kg/nr' eenvoudig
mogelijk, afhankelijk van hoe er precies wordt geboord.

5.4 Predicties instrumenten

In deze paragraaf wordt onderzocht welke meetresultaten te verwachten zijn bij de verschil-
lende meetinstrumenten. Hierbij komen de volgende instrumenten aan de orde:
• de waterspanningsmetiagen voor het boorfront.
• de samendrukbaarheid van de slurry in het monstername apparaat door het duikschot.
• de dichtheid van de slurry gemeten met het monstername apparaat.
Tevens zal worden aangegeven wat de gewenste nauwkeurigheid van de metingen is.

5.4.1 Waterspanningen voor het boorfront

Aangezien volgens de berekeningen in alle grondlagen het grondwater maar gedeeltelijk
verdrongen wordt door het schuim, zal de doorlatendheid van de grondbrij niet zeer veel
lager zijn dan de doorlatendheid van de grond zelf. Deze eoestatering is onafhankelijk van
het type schuim dat wordt gebruikt. Volgens Rossen (1995) is de waterdoorlatendheid alleen
een functie van de verzadigiagsgraad (hoeveelheid lucht in het water) ongeacht of schuim
wordt toegepast, en. zo ja, welk type schuim wordt toegepast. De relatie tussen luchtgehalte
en doorlatendheid is hetzelfde voor schuim of voor een onverzadigde stroming. Gezien de
beperkte afname in de doorlatendheid wordt er geen drukval verwacht voor het boorfront. De
horizontale korrelspanning in de directe omgeving van het boorfront zal daarom beperkt zijn,
een situatie die geheel vergelijkbaar is met de situatie die is gemeten bij de tweede
Heinenoordtunnel.

Er wordt daarom verwacht dat in het zander vergelijkbare waterspanningen voor het
boorfront gemeten worden als bij de Heinenoordtunnel. Ver van het boorfront wordt de
wateroverspanning in de buurt van de tunnelas gegeven door formule (2.1), waarbij q zodanig
wordt ingevuld dat voor x=O (aan het boorfront) de stijghoogte cj> gelijk is aan de stijghoogte

16 WL IDELFT HYDAAUUCSI GEoDELFT



Pre'~J",ties stabiliteit, mengsel vorming en transport
BQtJ~kspoortunnel

11628 oktober J 999

aan.het·boorfront. Zoals reeds eerder omsçhreven wordt een boorfront druk van 40 kPa boven
de hydrostatische spanning verwacht Dit komt overeen met een stijghoogte van ongeveer 4
meter waterkolom boven de hydrostatische stijghoogte.

Dichtbij het boorfront zullen drukvariaties optreden aan het boomont. De druk in de
mengkamer zal lager zijn dan aan het boorfront Van voor de gesloten delen van het boorfront
zal het zand~water~schuim~mengsel naar de open delen stromen. Volgens paragraaf 6.3 is
hierdoor voor het gesloten gedeelte de druk 35 kPa hoger dan direct VOOrhet boorfront Er
zullen dus drukvariaties ontstaan met een amplitude van 35 kPa. Zoals ook in genoemde
paragraaf uiteengezet, is de karakteristiek breedte aan het boorfront waarover deze
drukvariaties plaatsvinden I m. Dit betekent dat deze veel sneUer uit zullen dempen dan de
statische wateroverspanning die een karakteristieke breedte heeft vergelijkbaar aan de
diameter van het boorfront.

Opgegeven is een boorsnelheid van I mm/s en een rotatiesnelheid van 1 omwenteling per
minuut Het snijradheeft4openingen. Dit betekent dat de periode van de drukfluctuaties 15 s
iSelldatineendergelijkeperiodeeenvoortgangvan ·1.5 .cm wordt gerealiseerd. Dit, met
boyenstaandeoverwegingen, •leidt tot een verwachte .wateroverspanning voor het boorfront
tijdens het boren zoals grafisch is weergegeven in figuur 5.2.

Wanneer er niet wordt geboord kan, wanneer er toch wat schuim wordt toegevoegd, dit
schuim indringen in het zandpakket en daar het poriënwaterverdringen . Hierdoor .neemt .de
doorlatendheid in··het zandpakketdirect voor het boorfront sterk af en .zal. de waterover-
spanning voor .het boorfrontterugzakken naar de hydrostatische waterspanning. Het terug-
zaf<ken van de: waterspanning naar de hydrostatische spanning zal zeker meer tijd in beslag
nemen dan bij een. vloeistofschild; Het schuim uit het zand-water-schuimmengsel blijkt
nauwelijks. in te ·dringen in •het ongeroerde zandpakket. In eerste instantie zal daarom de
wateroverspanning hoog blijven, alsofer geboord wordt •.Hierdoor ontstaat een. debiet vanuit
hefboorfront in het. zandpakket dat tot gevolg heeû dat de wateroverspanning zakt. Om het
front stabiel te houden zalen zekere druk worden gehandhaafd ·endaarom zal· schuim worden
geïnjecteerd. Wanneer dit schuim zich niet mengt met het mengsel, kan dit indringen in het
boorfront en. een afsluitende laag veroorzaken.
Het is echter ook mogelijk dat dit schuim mengt met het mengsel. In dat geval zal er ook
wanneer er niet wordt geboord een wateroverspanning voor het boorfront aanwezig zijn.

Om de beschreven processen te kunnen volgen is een nauwkeurigbeid van I à 2 kPa vereist.

5.4.2 Samendrukbaarheid van de slurry

Tijdens het boren zullen monsters genomen worden van zand-water-schuim mengsel. Van
deze monsters zal de volumieke massa worden bepaald, zie de volgende paragraaf. Het
monstername apparaat is echter zodanig geconstrueerd, dat direct na de monstername met het
apparaat een samendrukkingsproef kan worden uitgevoerd (GeoDelft, 1999). Met een
dergelijke samendrukkingsproef kan het percentage lucht worden bepaald en dus de hoeveel-
heid schuim. Ook kan worden bepaald in hoeverre er nog korrelcontacten zijn tussen de
korrel in het genomen monster. Naar verwachting zijn er nauwelijks korrelspanningen als het
monster gestoken wordt. Wanneer dit wordt samengedrukt zal in eerste instantie alleen de
lucht worden samengedrukt. Bij een zekere samendrukking zullen de korrels in het monster
contact gaan maken en zal er ook een korrelspanning ontstaan. Op dat moment zal de
samendrukbaarheid afnemen.
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Voor de zandni0nst~rsgeJdt dat naar verwachting hetschuimgehalte. 15 tot 20 % bedraagt.
De druk in de lj.)prkamer is·1.5.tot 2.3 atmosfeer. Gebruikmakend van de wet van Boyle leidt
dit tot een corrdSressiemodulusvan 750 tot 1500 kPa.Wanneer korrelcontactenplaatsvinden
zal de compres$iemodulus toenemen. Een toename van de compressiemodulus met een factor
2 lijkt voldoende om korrelcontacten aan re tonen.

Naar verwachting i!voorde kleimonsters (met name.bij.·MQ5) het schuimgehalte slechts 5%.
Voor deze Ioca:tieisdedruk· in de boorkamerongeveer 1.5 atmosfeer· en -de verwachte
compressiemoduJusisdus 3000 kPa.

Wanneer als eis gesteld wordt dat het luchtgehalte op 1% nauwkeurig bepaald kan worden
dan.moetdenall'WKeurigbeid van de bepaJingvan de compressiemoduJus 40·kPa zijn bij·een
compressiemodulus van 750 kPa, dus een nauwkeurigheid van 5%. Dit lijkt realistisch.

5.4.3 Volumieke massa

De verwachte .v{llutniekemassa is gegeven in· Paragraaf 5.J .4).De gewenste nauwkeurigheid
is te bepalen tabeUenwaarin de invoerparameters in de berekening zijn gewijzigd.
De verschillen die optreden doorwerschillen in steundruk lijken daarbij te klein om
nauwkeurig te kunnen detecteren, behalve misschien wanneer er alleen door Pleistoceen zand
wordt geboord (MQ5} In het Pleistocene zand zijn dergelijke verschillen waarneembaar
wanneer de nauwkeurigheid van de dichtheidsbepaJing beter is dan 10 kglm3

• Dit lijkt een erg
hoge eis, aan~ziendit betekent dat de relatieve nauwkeurigheid beter moet zijn dan 0.6% en
het monster moet toestromen in het apparaat en dus altijd.wat verstoord zal zijn.
Verschillen ineindporositeitvan het zand en toegevoegde hoeveelheid schuim dienen zonder
meer waarneembaar te zijn. Dit betekent dat de nauwkeurigheid van de diehtheidsbepaliag
beter moet zijn dan ·30 kglm3 en dat.om met zekerheid verschillen te kunnen aantonen een
nauwkeurigheid van 15kglm3wenselijk is. Hieruit volgt dus dat de relatieve nauwkeurigheid
toch 1% moet zijn. Gezien deze vereiste nauwkeurigheid is het van belang om de handelingen
bij monstemameea bepaling van de volumieke massa vastte leggen ineen procedure en bij
monstername zo goed mogelijk volgens deze procedure te werken. Dit heeft tot gevolg dat,
ook al zit er een absolute fout in de monstername, toch verschillen in volumieke massa
gemeten worden.
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6.

STRQMlNG,MENG EN TRANSPORTPROCESSEN IN TBM: MODELLEN EN
PREDICTIES

Inleiding:
Deçonsi~ntievanbetsdlUim..grondmengsel in deTBM is afhankelijk van de eigenschap-
penvand~grond.deeigenschappen van het schuim.en:de verhoudingkorrels/waterllucht. In
de tunneliogHteratuur zijn geen modellen gevonden welke de consistentie (=stromingseigen-
sch~pperi)opgrond van deze eigenschappen voorspellen. Wanneer de samenstelling van het
meggsel1:Jekend is, is een belangrijke invloedsparemeter de heersende druk. Omdat het
volume van de luchtbellen hiervan afhankelijk is, variëren de strorningseigensehappen van de
grondbrijrnet de druk (en temperatuur).

Fysica schuim:
Schuim bestaat uit een continue vloeistoffase en een discontinue gasfase. De verhouding van
hetgasvolume t.o.v, het totaal wordt de 'kwaliteit' (Q) genoemd. De fijnheid waarin het gas
verdeeld is wordt 'texture' genoemd (de invloed van de texture op de reologie is in het
algemeen niet zo goed bekend). De vloeistoffase van schuim bestaat uit water, een opper-
vlaktespanning verlagend middel en een polymeerachtige toevoeging om de stabiliteit van het
schuim te verhogen. De weerstand tegen vervormingen wordt bepaald door de oppervlakte-
spanningen, de viscositeit van de dragervloeistof en het gasvolume. De eigenschappen van
het gas zijn mede bepalend voor de reologie.

Kwaliteit schuim
Een belangrijkste parameter, voor schuim zonder vaste stof bestanddelen, is verhouding van
het volume gas en tot het totale volume (de 'kwaliteit'). Als er vaste stof deeltjes aanwezig
zijn worden deze, t.b.v, de modellering van de reologie bij hoge vaste stof concentraties,
virtueel toegerekend aan het gasvolume Harris e.a, 1991 en Valco Economides 1994. De
definitie van de kwaliteit van het schuim is aldus:

Bij lage 'kwaliteit' wordt de reologie bepaald door de viscositeit van de dragervloeistof Dan
vergroten de gasbellen plus de vaste stof deeltjes enkel de afschuiving in de vloeistoffase. Bij
een hoog aandeel gas plus deeltjes (=hoge kwaliteit, Q>O.72) treedt er, bij opgelegde
vervormingen, een volumetrische tegenwerking van deze opgelegde vervormingen op. De
vervorming van het schuim kan namelijk enkel plaats vinden als de luchtbellen vervormen,
figuuré.l, Voor kwaliteiten in de range 0.52<Q< 0.72 (Blauer ea 1988) is er sprake van
onderlinge interacties zonder vervorming van gasbelletjes. Een dergelijke fysica doet zich
ook voor bij zand-water processen, het verschil is echter dat de zandkorrels niet kunnen
vervormen. Bij een porositeit van n -0.27 (Q-0.73) is dan de maximale pakking bereikt. Bij
een porositeit van n=0.48 (Q=O.52) kunnen de zanddeeltjes laagsgewijs langs elkaar heen
bewegen zonder elkaar te raken.
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StromingseigeJ}sehappen schuim
De reologische karakterisering Van een. schuim is 'yield-speudoplastic' In. figuur 6.2 is een
voorbeeld geg~ven van •••de schuifspanning welke.· ontstaat bij een yield..,speudoplastische
vloeistof. Het heeft een zwichtspanning(yield stress). Deze komt uit de schuimstructuur
welke door sclnîirristoffen (oppervlaktespanning verlagende middelen), het Gibbs-Maragoni-
effect (zie beschrijving in van de Woude 1996) en stabiliserende stoffen in standgehouden
wordt. De viscositeit van het schuim is 'shear-thianing'. Dat wil zeggen dat bij toenemende
vervormingssnclhedendeschijnbare viscositeit afneemt.
In de petrochemie worden·..schuimen···veelvuldig .:toegepast. Hun reologie kan het best
beschreven wordenOlet het.Hershel•.Bulkley reologiemodeL In detunnelingliteratuur neemt
men echter genoegen met het minder nauwkeurige Binghamreologiemodel. In het Hershel-
Bulldey reologiemodel wordt de optredende schuifspanning ten gevolge van vervormingen
beschreven door:

1:=1: +K(du)"
Y dz

Wanneer geen.bijzondere additieven toegevoegd zijn, verdwijnt het shear-thinning karakter,
maar is er nog wel sprake van een zwichtspanning. In dit geval mag een Binghamse
benadering van de reologie gebruikt worden. In het Bingham model is: n=1.

Bij stroming langs vaste wanden kan er in sommige gevallen een dunne waterfilm ontstaan,
Heller e.a, 1987. Daar is de schuifweerstand minder dan in de bulk van het schuim. Bij hoge
wandschuifspanaingen, groter dan de zwichtspanning van het schuim, is dit effect overigens
niet meer merkbaar.

Schuif sterkte
Een andere wijze van karakterisering is de zogenaamde rigid-plastic, I-component karakteri-
sering, zie figuur 62. Deze wordt toegepast in plasticiteitstheorie, Hili 1986, Johnson and
Meilor 1973. Met plasticiteitstheorie kunnen de drukken welke ontstaan bij langzame
stroming van plastische materialen berekend worden. Deze theorie houdt rekening met vaste-
stofeigenschappen. zoals anisotropie van normaalspanningen (denk aan cirkel van Mohr).
Stroomsnelheden zijn niet verdisconteerd in een dergelijke theorie. Een rigid plastic mate-
riaal wordt wel aangeduid met cu-materiaaLDe cu-waarde is de schuifsterke (eenheid [Paj).
De cu-waardeen 'ty-waardeuit de reologische karakterisering zouden gelijk moeten zijn.

Kentallen schuim, en geschuim~e grond:

Foaming ratio
De verhouding van het volume lucht tot het volume dragervloeistof van het toegevoerde
schuim is de 'foaming ratio'. In deze definitie is het volume lucht betrokken op de heersende
druk in de TBM. Het vloeistofvolume is betrokken op de vloeistof aangemaakt in de
schuimgeneratoren:

fi
. .P7uchtoammgratlO=----

Vvloeistof
Dit wordt ook we de 'expansion ratio' genoemd.

Voor de reologie is verder de samenstelling van de vloeistoffase belangrijk. De oplossing
bestaat uit water, een foaming agent (oppervlaktespanning verlagend schuimmiddel) en
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polMmeeradditievenom destabiHteitvandefoamte verbeteren .•Kenmerkende foaming ratio
w~rdenzijn:foaming=Stot8Peron 1994, foaming =10, Cash 1996.

F()i"IDj~tiijnl1ltio(Fm)
])eljoeveelheidgeïnjeeteerdschuimt.o.v. de ontgraven grond is een kenmerkende parameter
(~~~voI9meYWl~etschuim is betrokken•op de h~rsende druk inde TBM):

FIR= VJoam
. Vontgravengrond

Ji~t\tOlulUe.~()n~••is ••inclusief·poriën.••.Van ••bovenstaande .verhoudingen zijn.••van.verschillende
tuni~lbgr~~~etalsw~den bekend: 20 .•a25%J Mizuno ..1~3, 70%.,(boven .grondwater
spijgel),39~(inh~tgron~')ater)P~ron1994,15% Ka\\'aeda .1992, 1.1a 20%aarae.a ..1996.
Vo~sensPeron1994dient het volume schuim niet groter te zijn dan het poriëtlvolume in de
~gebPor~e~ond,.anderswordtde .•pntgravellgrond. te vloeibaar, ende ondersteunings-
eig~~lichN'peJ:Jnemenat: Volgens Cash 1996 dient de schuimproduktiecapaciteitafgestemd
te~já()phetVl.lUen van het poriênvolume.

Watergeh~te
De hoeveelheid .water in het grondmengsel wordt wel aangegeven met het 'watergehalte'. Dit
isdemasS1lverhouding van het watertot de vaste stof:

Uw· ..·.·.Pw n-c{w;:::::---.. =-. ---
Us p, l-n

met: Cl volumeconcentratie lucht
n= porositeit = volumeconcentratie lucht + volumeconcentratie vloeistof

Wanneer de grondbrij eenmaal aangemaakt is, is het watergehalte verder onafhankelijk van
hetaandeellucht (Cl)'

Opmerking:
Het watergehalte wordt meestal als indicatieve geotechnische classificatie gebruikt om de
eig~chappen van de grond aan te geven ten opzichte van de zogenaamde vloeigrens en
plasticiteitsgrens. Deze grenzen zijn voor de berekening van de stroming van de grondbrij
echter niet geschikt.

Volumeeoncentraties in andereEPB~tunuelboringen metsehuim
Wanneer het watergehalte (gemeten bij monstername) en het volume lucht (uit de FIR-
waarde en de schatting van het luchtverlies naar de ongestoorde grond) bekend zijn, kan de
volumeconcentratie van de ontgraven vaste stof bestanddelen in de grondbrij worden bere-
kend uit:

l-c
c;:;:: ... /

s l+wPs
Pw
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De volumeconc:entratie water wordt vervolgens berekend uit:

In onderstaande tabel is voor twee tunnelboringen uit de literatuur de volumetrische samen-
stelling van de grondbrij in de TBM berekend (de schuifsterkte of zwichtspanning is
berekend met de zetmaattheorie van Bijlage 10).

Tbl61B k d . h 11' db .. bii lbo .a e . ereseaee volumetnsc e samenste mI:!I:!ron ril lJ tunne nnl:!en
..... Naniwa (Hara 96) Tokyo (Kawaeda 1992)

data: (ind·.HDS)
watergehalte ••i;Jtii 24. 7% (massa tOYvaste stof) 20%
luchtgehalte 3% (volume, op totaal, ...

kenneliik lucht ontsnapt)
FIR (v/v) 11% 15 % minimaal
dichtheid 1860kglm3
zetmaat 6.6 cm 4 à 8 cm
berekeningen:

...

Cs vaste stof 054 (Cl =FIR=1 1%) 0.58
c., grondwater (foaming ratio 8) 0.34 0.29
Cw drager foam (foaming ratio 8) 0.01 0.02
Q (kwaliteit: in TBM) 0.65 0.69
'te (uit zetmast. atmosferisch, 1.4 kPa 1.4 kPa
d=3%, Q=0.62)
Q (kwaliteit in toevoerleidingen) 0.89 0.89

Teneinde een betere indruk te verkrijgen van de toegepaste, en toe te passen verhoudingen
lucht, water en vaste stof, kan gebruik gemaakt worden van een zogenaamde zand-water-
lucht driehoek, figuur 6.3. In de figuur zijn meerdere tunnelboringen opgenomen, maar ook
kenmerkende condities bij schuimonderzoek in de petrochemie.

Uit bovenstaande tabel, en de zand-water-luchtdriehoek, wordt geconcludeerd dat het meren-
deel van de vloeistof in de grondbrij afkomstig is uit de grond. Tevens is de zandconcentratie
zodanig dat er geen dilatentie optreedt. Het volume van de vaste stof plus lucht is wel
zodanig dat er een sterke interactie tussen de afzonderlijke bestanddelen van deze twee

. discontinue fasen plaats zal vinden. Dit is consistent met de "voorspellingen in hoofdstuk 5.

Kentallen reologie:

Reologische kenmerken nit zetmaat
In de tunnel-literatuur is weinig bekend over de reologie van de grondbrij. Er worden echter
wel zetmaatwaarden van de grond welke uit de TBM komt gegeven. De zetmaat (kegel van
Abrams) kan gerelateerd worden aan de engedraineerde schuifsterkte. In Bijlage 10 is de
relatie tussen de schuif sterkte (of zwichtspanning) en de zetmaat uitgewerkt. In de praktijk
worden zetmaten van 4 to 10 cm gerapporteerd (met een ondergrens van 1 cm, Mizuno 1993).
Dit is onder atmosferische condities gemeten. Dan is de dichtheid van het schuim-grond
mengsel in de range 1500 a 1700 kglm3. De interne schuifspanning wordt daarmee: 1 a 2
kPa. In de TBM is de druk hoger, en de schuifspanning zal dan ook iets lager zijn, zie
volgende alinea.
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Stromingskellmerken als fundie van 'kwaliteit'
VOQreenrepresentatiefschuim dat in de petrochemie toegepast wordt,· zijn door Reidenbaeh
e.a.. •I986, via leidingweerstandsmetingen (leidingviscometrie) de volgende relaties
functionele relaties met de kwaliteit gevonden, bij .een zoveel mogelijk constante texture
(gas~C02,additief: 20%HPGlMgal).

tV= 2.4Q [Pa] voor Q<=O.6

'y = O.0057e8.9Q [Pal voor Q>O.6

K O.I22e2.2Q+O.75Q2 [Pasn}

n=O.607

~llvoorb~ldvan de schijnbare viscositeit als. functie van de 'kwaliteit' .is gegeven in figuur
6A.• l)ergelijke trends mogen we. ookvoortunnelingschuim. vepvachtten, daar naar yerwach-
titlgdefysischeproçessen yergelijkbaar zijn {het vaste stof aandeel kan, via Q, in de
vergelijkingen verwerkt ""orrlen). De grondbrij •intunnelling heeft een kwaliteit van circa
0.6?DaarbiJ is hetgasaandeelmallr klein, en wordt betovergrootte deel van de 'gasruimte'
ingenomen door •vaste· stof. Bij vervorming van de. grondbrij ;tuJlen de verplaatsingen. en
v0rtningen vandegasbeäen .relatief. groot zijn, en aanleiding •tot hoge vervormingsweer-
standen geven.

De schijnbare viscositeit van bovenstaand schuim uit de petrochemie is. voor kwaliteiten
Q<0.5 in de range van I tot 20 Pa s. Tot Q=0.9 kan de schijnbare viseositeitswaarde
toenemen to 120 Pa s, Beide waarden gelden voor afschuifsnelheden van duldz=JO I/s, De
zwichtspanningen zijn in de orde I to JO Pa. Uit de zetmaatmetingen bij tunnelboringen
worrltgeconcludeerd dat de daarbij vrijkomende grondbrij een veel grotere weerstand tegen
vervormingen bezit, dat komt waarschijnlijk door de hoge volumeconcentratie vaste stof.

De absolute waarden van de reologie uit de petrochemie kunnen niet voor tunnellingschuirn
overgenomen worden. Echter als eerste grove benadering zou wel dezelfde verhouding KIty
aangehouden worden. Voor Q=0.65: K/,y = 2.7 . De indruk is echter dat de K-waarde dan

wel erg groot wordt. Het is nog maar de vraag of dit reëel is.

Torvane waarden
Detorvaneproeven worden. uitgevoerd om een indruk van de strcmingseigenschsppen van de
grondbrijte verkrijgen. Een torvene is bedoeld om de bezwijkspanning vaneen grondmoot te
meten. Het bezwijkoppervlakheeft een cirkel vorm. Wanneer het .mengsel enige tijd stil heeft
gestaan zat er eerst een hogere piekspanning gemeten kunnen worden. Deze ontstaat door
versteviging van het materiaal tijdens stilstand. Dit proces wordt wel aangeduid met thixo-
tropie. Deze hogere piekspanning is niet van toepassing op de stromingsberekeningen welke
in dit rapport behandeld worden. De schuifspanning welke gemeten wordt na overschrijding
van een eventuele piekwaarde is gelijk aan ty of Cu-

Invloed van drnk en temperatunrop de consistentie van het mengsel
De relatie tussen de luchtdruk en de dichtheid van de lucht wordt gegeven door de ideale
gaswet:

RT
p=p-

M
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met: p = ab$Qlute druk
p= dicljtbeidgas
T =abs91l.ltetemperatuur IK]

De gasconstante Ris:R:;;;8314,3 JfKlkmol
De moleculaire massa van lucbt (welke normaliter uit N2+02 bestaat in een molverbouding
van 3.76:1, Westerdijk 1973, pg39) is: M=29. Bij 1 bar atmosferische druk (=100000 Pa), bij
293 K, is de dicbtheid van de lucht 1.189 kglm3

• Het gasvolume is aldus een functie van de
temperatuur ende druk

v; .alm PI T;tm P--=--=----
Pl.alm T Palm

Hierbij wordter van uitgegaan dat de druk in de gasbeUetjes gelijk is aan de gemiddelde druk
in de. grondbrij ', Met·· behulp van bovenstaande relatie kan voor een variërende druk de
verandering van het gasvolume berekend worden. Daarmee veranderen de volumetrische gas-
concentratie, en de schuimkwaliteit. Via de relaties van Reichenbach e.a. 1986··zouden dan
consistentie-veranderingen berekend kunnen worden. Echter de consistentie is a priori al erg
onnauwkeurig. Het is belangrijk te zorgen dat het grondaandeel en luchtaandeel zodanig zijn
dat de kwaliteit maar weinig verandert bij drukvariaties, en dat de grondbrij in devkwalitèits-
range' 0.52<Q<0.9 zit.

Conclusies reologie grondbrij

• Bij een vergelijkbare conditionering van de zandlagen als in andere EPB-tunnelboringen
waarbij schuitngebruikt is zal de zwichtspanning of schuifsterkte van de grondbrij circa
15 kPa bedragen. Het volumetrisch aandeel vaste stof zal 50 à 55% bedragen, het
volumetrisch aandeel lucht 10 à 15%. Het resterende aandeel is vloeistof. De hoge weer-
stand tegen vervormingen komt waarschijnlijk door het hoge aandeel discontinue fase
(zand deeltjes + luchtbellen).

• Uit de literatuur ontstaat de indruk dat er gestuurd wordt op een specifieke reologie van
de grondbrij.

• Er wordt aanbevolen de drukgradiënt van de schuim-stroming in de toevoerleidingen van
de TBM te. meten. Dit is een .eerste vereiste om de reologie van de grondbrij beter te
kunnen voorspellen (daarbij dient wel rekening gehouden te worden met het eventueel
optreden van een weerstandsverminderende waterfilm langs de buiswand), Tevens dient,
onder laboratorium condities, de invloed van de verdunning van de dragervloeistof met
grondwater op de reologische eigenschappen onderzocht te worden.

• Ten aanzien van de stromingsparameters van degroadbrij (K en n) zijn, zonder verdere
meetwaarden, geen goede voorspellingen te doen. Er wordt aanbevolen reologiemetingen
uit te voeren op geschalmde zand-water-lucht mengsels (rotoviscometerproeven en
leidingviscometrîe), Het is niet nodig dit bij hoge druk te doen. De verhouding <;z, Cw, Ci

dient met de condities in de TBM overeen te stemmen.
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priUcties
Op~asisivanbovenstaandeoverwegingen ..worden. ten aanzien. van de consistentie van. de
~brii /onderstaande predicties gedaan' .•.In de Bijlagen 6, •..7 •ee•.·8 ..'worden ..de .integrale
v~penin~ellVande •stroming menging en transportprocessen voorde ••meetdwarsdoor-
sn~fM.Q2,MQ4enMQ5gegeven.Deze"oorspeHingenzijngebaseerdopdeptedicties in
hO(l:fdstukS .••.~. bijbehorende reologie 1<811. daarmeeuitdezetmaattnetingenuit de literatuur
on~l~ndworden. Voor de zwichtspanning(ofcll) wordt aldus een waarde van 1.5 kPa
aan~n()men. De andere viscositeitskenm~rkenzijn arbitrair gekozen .•\Toor. de trage stroming
d09rdeTBM. is naar verwachting. de zwichtspanning •de meest belangrijke parameter .omdat
de,fschuifsnelbeden klein zullen zijn. Voor MQ5 is voor dezwichtspanning(encu ..waarde)
defdraineerde schuifspanning van .de aangeboorde grond genomen, omdat de grond erg
weillig met schuim verdundzal.w()rden (zie hoofdstuk 5).

Predicties consistentie

6.2 Invloed wijze van mengen op consistentie mengsel

M.·4
0.256
15
038
0.001
0.21
0.199
0.286
0.514
0.486
0.714
1650

371000
1500
1500
100
1

1500

M.S
0.178
15

0.502
0.001
0.384
0.143
0.432
0.425
0.575
0.568
1560

291000
7000
7000
100
1

7000

De consistentie van het mengsel is afhankelijk van de mate waarin gronden schuim worden
gemengd. Daarom zijn de vormgeving van het snijrad en de plaats van de instroomopeningen
van het schuim belangrijk. In deze paragraaf wordt een kwalitatieve analyse gemaakt van de
mengselvorming voor het snijrad.

Injectiepunten schuim
Er bevinden zich 8 schuiminjectiepunten op de voorzijde van het snijrad, zie figuur 6.5a. Op
ieder van de vier stationaire mengstaven in de mengkamer bevindt zich ook een injeetiepunt,
zie figuur 6.5b. Er bevinden zich verder nog twee injectiepunten op de avegaar, daar zijn
geen tekeningen van.
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Afschuiving ell injectie van schuim
De stroming v~degrondbrij is laminair. De sterkste menging treedt op in lokale afschuif-
zones. De mettginggeschiedt· dan via strekking .en opdelen van de grondmassa in kleinere
delen (Saito e.à 1986). Maatgevend zijn.de afschuifsnelheid. de afmetingen van de afschuif-
zone. detijdsdijurvan afschuiving en devolumestroom door de afschuifzoae; De afschuiving
vindt plaats opdevolgende plaatsen in de TBM:
o Tussen defrontplaatvanhet snijraden hetboorfront.
o Buitenomtreksnijrad.
o Transitie-zoneachtetzijde snijrad en mengkamer.
o Mengstaven inde mengkamer.
o Intrede a.vegaar (de schroef steekt circa 1min:de mengkamer)
o Stroming inde avegaar tussen de bladtip en de buitencylinder.

Er zijn twee verschiHendeafschuif ...mengprocessente onderscheiden.
o Het richting van de grondstroom en de afschuiving zijn gelijk (tussen frontplaten en

boorfront). Bij passage door deze zones treedt menging op.
o De richting van de grondstroom en de afschuiving staan loodrecht op elkaar. In dit geval

worden inhomogeniteiten van het mengsel 'uitgesmeerd'. Bij de transitie snijrad-meng-
kamer en bij de intrede van de avegaar wordt de grond gestrekt en in banen 'afgesmeerd',
figuur 6.6.

In de TBM vindt er zowel een menging van de grond met het schuim plaats als een
onderlinge menging van de aangesneden grondlagen.

Mengen van gelaagde grond
Direct na het snijden van de grond wordt deze opgenomen in de al aanwezige grondbrij .
Iedere grondlaag zal dan nog niet tot de laatste korrel opgebroken zijn. Dat geschiedt pas na
passage van de verschillende afschuifzones. In de berekening van de samenstelling van de
grondbrij in de mengkamer hoeft niet eerst iedere grondlaag apart met schuim verdund te
worden.

Menging in afschuifzones boorfront
In de ruimte tussen de frontplaat van het snij rad en het boorfront vindt de eerste menging van
grond en schuim plaats. figuur 6.7. Door het gronddebiet door deze afschuifzone te
vergelijken met het aangesneden gronddebiet kan een kwalitatieve indruk verkregen worden
van mengmogelijkheden.
Het debiet door een afschuifzone tussen boorfront en snijrad is (per eenheid van breedte):

Q=hAu
2

met: !i.u = to r

Het debiet van deze Couettestroming tussen rad en boorfront is:

R

J ar 1 2
Qc = h:::::....ar = - OJhD front

r=O 2 16

De verhouding van het debiet van de Couettestroming tussen rad en boorfront en het
ontgraven debiet is:
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1 wh
=--

verhouding volgt of allegrond behandeld kan worden in de afschuif zone (x> 1). De
circa deze afsehuifzone.
3 en. een spleethoogte van 0.10 m. is de verhouding van deze

kan bij deze instellingen in principe in deze afschuifzone

behandelingsduur van de grond in de afschuifstroming is:

te 2yh4Dfront

o.
= fractie gesloten boorfront

van de grondbrij in de afschuifzone is bij benadering: Se = !J..u!J..tc : De
elongatie van de grondbrij is:

=x!J..e

Deze elongatielengte .moet vergeleken worden met de stroom lengte van de grondbrij door het
snijrad. De verhouding !J..E I h, geeft de mate van onderlinge verwijdering van naburige
deeltjes weer.

Menging in afschuifzones bij mengstaven in mengkamer
In de mengkamer vindt een aanvullende menging plaats door aan het snij rad bevestigde
staven. Deze passeren naburig geplaatste stationaire staven. Bij passage is hun spleetafstand
is 0.15 m. Hier treedt ook afschuiving en menging op. Het is nu belangrijk het debiet te
schatten dat door deze mengstaven 'behandeld' wordt.

De bewegingssnelheid van de mengstaven is:

l.!st! = 0Jrstf

Er zijn 7 bewegende staven en 4 stationaire staven. Het volume van de afschuifzones bij de
stationaire staven is (de lengte van de afschuifzone wordt verondersteld gelijk te zijn aan de
diameter van de staven):

Het gronddebiet door een schuifzone is:
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De debietverhouding van de grond behandeld door de afschuifstroming tussen de staven en
de ontgraven grond is:

XSI =
Qstf

1l 2
VI4Drroni

De gemiddeld~behandelingsduur van de grondbrij tussen de staven is (daarbij wordt er
rekening gehol.lden met het korte bestaan van de afschuiving: enkel bij passage van de
mengstaven):

De elongatie is: Se = Ustf Atstf
De gemiddelde elongatie is: !iE = x stf Ae
Deze elongatie moet vergeleken worden met de gemiddelde stroomlengte in de mengkamer.
De verhouding !iE I hmeng is een maat voor de onderlinge verwijdering van naburige deeltjes

ten gevolge van de mengstaven.

Verblijf tijd grondbrij en vereffening onregelmatigheden
De verblijftijdvan degrondbrij in de mengkamer is belangrijk ten aanzien van het vereffenen
van onregelmatigheden in hetgrondaanbod.
Het volume van de mengkamer is:

De gemiddelde verblijftijd van de grond in de mengkamer wordt gegeven door:

Vmeng
111meng = ----

1l 2
VI 4 Djronl

De verblijftijd in de mengkamer is langer dan in de snijradkamers en de avegaar. De kortste
verblijftijd is kleiner dan de verblijftijd volgens bovenstaande formule. De kortste verblijftijd
ondervindt materiaal dat aan de onderzijde aan de mengkamer aangeboden wordt. Dit wordt
vrijwel direct in de avegaar opgenomen. De langste verblijftijd ondervindt materiaal dat
bovenin de mengkamer aangeboden wordt. De verblijftijd van dit materiaal is circa twee maal
de gemiddelde verblijftijd.
Een korte verandering van grondeigenschappen aan het front, wordt gedurende een tijdsduur
gelijk aan de maximale verblijftijd geleidelijk aangeboden aan de avegaar. Dat komt doordat
de grondbrij uit het boorfront, welke meegesleept wordt door het snijrad, afgesmeerd wordt
op de grond in de mengkamer. De grond beweegt langzaam naar de avegaar toe. De afge-
smeerde 'verstoring' wordt zodoende geleidelijk opgenomen door de avegaar.
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Pridicties
Eert kwantificering van de invloed van de menging op de reologische eigenschappen is niet
mogelijk. Kwalitatief kan gesteld worden dat inhomogeniteiten en gelaagdheid zoveel
mogelijk vermeden kunnen worden bij hogere toerentallen van het snijrad. De debietverhou-
din. (x) van de Couettestroming bij het boorfront en het gronddebiet is een goede maat om te
beoQrdelen of alle grond in principe gemengd kan worden. De predicties voor de menging
zijn gegeven in onderstaande tabel.

Predicties men in

0.7 0.7
427 427
958 958
152 152
0.83 0.83
0.13 0.13
3.83 3.83
0.05 0.05

Deêebietverhoadingen x en XsI en de elongaties zijn rechtevenredig met het toerental van het
snijrad. Er wordt geconcludeerd dat de menging ten gevolge van de mengstaven in de
meagkamer veel minder is dan in de afschuif stroming aan het boorfront.
Bijde meetinstrumenten op het drukfront is een redelijk homogene grondbrijte verwachten.

6.3 Weerstand stroming door snijrad

De TBM heeft een relatief gesloten front. Het gesloten deel vormt circa 0.7 van het totaal-
oppervlak van het boorfront. Dit betekent dat de grond weerstand zal ondervinden bij de
stroming naar. de mengkamer. Voor de grootte van deze weerstand wordt een .predictie
gedaan met behulp van twee modellen: voor 'extrusië' en voor 'squeezing' van grond.

Extrusie
Een (I) methode is dat er vanuit gegaan wordt dat de grondbrij door de gaten in een stilstaand
snijrad moet worden geduwd. Volgens deze extrusie theorie (Hili, pg 186), definitieschets
figÛur 6.8a, is bij 70% reductie van de doorstroomopening hetdrukverschil tenminste:
Ap=4k

Voor plain-strain condities geldt:

2k=-cJju

met Cu = schuifsterkte
De cu-waarde kunnen we gelijkstellen aan de zwichtspanning in paragraaf 6.1.

Squeezing
Een andere benadering is het toepassen van 'squeezing' theorie. Daarmee worden de
spanningen welke ontstaan bij het wegpersen van materiaal tussen twee platen berekend,
definitieschets figuur 6.8b. Normaliter is bij squeezing de druk in het midden van de plaat het
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hoogst. Echter door de beweging van de frontplaat verschuift de hoogste druk meer naar de
voorrand van~~ze .piaat. De hoogste druk, volgens de theorie in het midden van de plaat,
wordt gegeven (loor(benadering van drukverdeling volgens sliplijntheorie voor squeezing bij
een ruw plaat0l'pervlak, Johnsonen Mellor):

12w
G = 2k(0.11 +--)

22h

Bij een roterend snijrad volgt dan dat de gemiddelde drukval over het 7001tlgesloten

graafschild benaderd wordt door: lip:::: 0.7 CTmax.
. 2

Berekening d"'~kval over snij rad
Met een cu-w~rdevan 1.5 kPa (uit de zetmaat) kan voor beide gevallen het benodigde
drukverschil berekend worden:
• Voor de extrusietheorievolgt dan: lip = 4.6cu = 6.9 kPa
• Bij een roterend snij rad volgt volgens de squeezing theorie, bij een karakteristieke lengte

van lm (=w), en een karakteristieke spleethoogte van 0.1 m (=2h), bij de voorrand van de
plaat: O'max=35 kPa. Volgens deze theorie is het drukverschil tussen de voor en achterzijde
van het graafschild gemiddeld 12 kPa.

De totale axiale kracht op het graafschild is dan (bij cu=1.5 kPa):

1t 2
F = 4 Djrontlip

F=49.3 kN (extrusie theorie)
F=85.7 kN (squeezing theorie)

Volgens de squeezingtheorie zal er sprake zijn van lokale drukverhogingen. Deze draaien met
het graafwiel mee, en resulteren in drukvariaties op het boorfront. Deze drukvariaties worden
wellicht op de ingegraven waterspanningssensoren in het grondpakket geregistreerd.

Opmerking:
Het maakt wel iets uit welke theorie gevolgd wordt, maar uiteindelijk gaat het om het intern
bezwijken van de grond, en dat zit in beide theorieën. In de modellen speelt de
naderingssnelheid van het graafschild en het boorfront geen rol. Dat komt door de rigid-
plastic benadering van het materiaal. Voor een eerste berekening van de drukval over het
snij rad is dit geoorloofd. Voor gemengde cohesieve grond, met een cu-karakter, de klei in
MQ5 (cu=7 kPa, gedraineerd) bijvoorbeeld, worden de bovenstaande spanningen en
reaktiekrachten circa 5 maal groter.

Predicties
De predicties voor de drukval over het snijrad zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 6.5
Parameter
drukval over schild: s ueezin
drukval over schild: extrusie

MQ4
12
6.9

MQ5
57
32
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6.4/Weerstand stroming door mengkamer

Op grond van de consistentie van de.grondbrij wordt een predictie gedaan voor de drukval
ov~ndetll~llg~amer die benqdigdisvoor de stroming "an hetsnijmd naar. de avegaar. Inde
~~~lling •••wf)rdt•••\litge~ .•van•••een••••v()()I11itbewegendelIlachine.met•.een ...stilstaallû •.•snijrad.
Metdehoofdvijzels wordt de grond door dem~ngkamergedrukt. Er treedteensq~eezingop
van de grond tussen het ontgravingsfront en de drukwand. In principe. kan l-D squeezings-
theQrie aangewend worden. De rekenmethode is gebaseerd op sliplijntheorie voor ideaal
rig@-plastic·materialen. Uit de rekenmethode volgen de drukken op de meetpunten van het
drukschot.

6.4.1··.Sti:itisehedruk ten geyolgevan eigengewicht grond brij

In .~resqueezingstheorie(met beweging langs ruwe oppervlakken) maken de sliplijnen hoeken
van/O en 90 graden met bet oppervlak. Bijeen volledig plastisch materiaal is de normaal-
spaining dan in deze beide richtingen gelijk. Bijeen vertikale oriëntatie van het squëezings-
proçes. neemt •de vertikale normaalspanningscomponent .heteigengewicht van het materiaal
op. Door deze specifieke eriëntatie van de sliplijnen is de horizontale normaalspannings-
component gelijk aan de vertikale. De normaalspanning op het drukfront ten gevolge van het
eigengewicht van degrondbrij,wordt aldus:
Pstat = Po+ Pbri.Jg(zO - z)
met: subscript 0 = druk bij ingang avegaar

Hieiin is verondersteld dat de dichtheid in de mengkamer uniform is.

Bijeen glad drukfront staan de sliplijnen onder 45 graden met het drukfront De horizontale
normaalspanning op het drukfront is dan 'ty minder dan volgens bovenstaande theorie (komt
overeen met 90 graden draaiing in Mohr diagram).

6.4.2 Dynamische druk (druk ten gevolge van squeezing grondbrij)

Model squeezing grond door mengkamer:
De I-D squeezingstheorie is aangepast voor de convergerende afstroming naar de avegaar
Het middelpunt van de avegaar bevindt zich onder het middelpunt van het snijrad. De
onderlinge afstand is (b). De afstand van de buitenrand van de mengkamer ten opzichte van
het middelpunt van de avegaar wordt in een poolcoördinaten systeem aangegeven. De afstand
tot de buitenrand is:
R = bcosO+ ~b2 cos' O+r22 _b2

De convergerende stroming naar de avegaar wordt beschreven via taartvormige stroombanen,
figuur 6.9. Voor ieder taartpuntsegment moet om squeezingstheorle toe te passen de
snellteidstoename van de grond overeenstemmen met·.die in de mengkamer. Dat kan
gerealiseerd worden door de spleethoogte virtueel aan. te passen, en een functie van de
afstand tot de avegaar te maken. De virtuele spleethoogte is aldus:
h r--=-

Bij. iedere spleethoogte h kan de bijbehorende normaalspanningsgradiënt volgens
squeezingtheorie toegepast worden. Deze gradiënt is (afgeleid uit Johnson & Mellor, niet
geldig bij het begin en einde van de plaat):
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Ba 1
-=2k-a- 2h

Het verschi! van de normaalspanning bovenin de mengkamer en de normaalspanning onderin
bij de ingang vttn de avegaar volgt uit bovenstaande vergelijkingen (de ingang van de avegaar
is 1 mboven de:onderzijde van de mengkamer):

Rr
0" -0" =k •.·~ in-

I" I"0h •....
rand· ro

Voor de stromi~g van bovenuit de mengkamer (ro=O.5 m, R= 8.5 m, brand=lm ,cu=1.5 kPa) is
dit drukverschil bijvoorbeeld 42kPa. Dit is enkel ten gevolge vansqueezing. Het
eigengewicht is er niet in verdisconteerd.

Ten gevolge",an het squeeziagsproees alleen zullende hoogste drukken bovenin de
mengkamer ontstaan.· Een dergelijke situatie wordt ook door Krause 1987 .geschetst. Echter
Kranse baseert zich op petentiaaltheerie, Deze is echter niet van toepassing op plastisch
materiaal.

In Maidl e.a.1996. zijn tijdsreeksen weergegeven van drukken gemeten op het drukfront
(Taipei Metro 1992: EPB +Bentoniet injectie, geen foam). De druk bovenin is bet hoogst.
Door Kawaeda 1992 worden eveneens drukken op het drukfront gerapporteerd. De hoogste
druk treedt op onderin de mengkamer. Kennelijk doen zich in de praktijk twee oplossingen
voor. Als het squeezingsproces domineert treedt de hoogste druk bovenin de mengkamer op.
Als de statische drukverdeling overheerst treedt de hoogste druk onderin op.

De modellering van het drukverloop in de mengkamer is niet geverifieerd. De meetgegevens
van Ammerláàn, en de drukschotmetingen van Kaweada 1992 zouden daartoe gebruikt
kunnen worden.
De predicties voor het drukverloop en drukken op het drukschot zijn gegeven in onderstaande
tabel. Daartoe zijn gebruikt de predictie van de drukken op as-hoogte bij bet boorfront, de
predictie van de drukval over het snijrad, de predictie van de samenstelling van de grondbrij
en de predictie van de consistentie van de grondbrij .

Predicties

drukschot
eenheid MQ2 MQ4 MQ5

=0 =0 =0
80.7 79.3 74.9
145.0 142.4 134.6
43.7 43.7 204.0
31.3 31.3 146.1
=0 =0 =0

236.4 291.8 216.7
304.7 358.7 233.8
337.7 390.6 147.4
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Uit deze berekeningen wordt geconcludeerd dat in MQ2 en MQ4 de statische drukverdeHng
overheerst, terwijlin MQ5 het squeezingsproces domineert (hoogste. drukken opasl1oogte en
tx>f~ninmengkamer). De oorzaak isdat voor MQ5 een zwichtspanning van 7kPatoegepast
wm-4t,terwijl inMQ2en MQ4.deze 15kPa· is.

6.5j)rnkverloopÎ11de avegaar

In~êavegaar vindt een drukaffiouwplaáts vandevethoogde druk. in de mengkamer, naar de
amlpsferische drt1kbij de uitstroming. Dedrukafbouw iseen.·functie van de reologie van de
grQPdbrij,·toerentalvan de avegaarenhetdebiet.

Eri~ een stromingsmodel ••nodig .onl de .drukafbouw inde avegaar ~ berekenen.•ln de
lit~futuurzijnde volgendemodeUenaang~troffen:
1 ... Een.Pllntkorrelmodel, in van Schaik1994, en 1972 Univ. Twente: Dezeis gebaseerd op

celltrifugaa1krachten bij. een snel·. ronddraaiende avegaar .••••De ·••avegaar. is vertikaal
opgestel(i.

2 Een beladen granulair avegaar model, in van Schaik 1994. Deze bevat zandtransport
met dewandwrijving als functie van de normaalspanning, ..de. normaalspanning wordt
uit passieve (of actieve) gronddruk berekend. Vertikale oriëntatie avegaar, .:geen
cohesie.

3 Een energiebalansmodel, in Ammerlaan 1994 (= model Dirk Lager, GD): Dit is
gebaseerd op de stroming van een plastisch materiaal en een aanvullend
stromingsmode! voor de annulaire stroming van een Bingham~vloeistof· tussen de
bladtip en de buiswand.

De eerste twee modellen zijn qua fysica niet van toepassing voor de condities bij de.Botlek.
Het derde model zou in principe wel gebruikt kunnen worden. Voor het huidige onderzoek is
echter gekozen een model op te stenen op basis van krachtenevenwicht, omdat dit aan de
basis ligt aan iedere stroming waarop uitwendige krachten uitgeoefend worden.

Avegaar model
Het model is van toepassing op zowel ideaal rigid-plastic materiaal (cu) als een spiraal-
vormige stroming van niet-Newtonse vloeistoffen. Het avegaarmodel is beschreven in bijlage
9. Een definitieschets is gegeven in figuur 6.10. De grootte en richting van schuifspanningen
is een functie van het toerental en stroomsnelheid. Het drukverschil over de avegaar wordt
berekend uit het momentevenwicht van de grondbrij en de axiale krachtenbalans.

Een voorbeeld van de rekenresultaten met dit avegaarmodel is gegeven in figuur 6.11 en 6.12.
Dithetreft enkel het drukverschil tengevolge van de stroming (dus exclusief statische druk).
De getalswaarden van de inputparameters van deze berekening zijn:

L =16m, Ou= 1m, Di=0.3 m, S=O.635m, ty =1500 Pa, K = 100 Pa s, n:;:::l.
Hetberekende drukverschil is genormaliseerd met de zwichtspanning. De figuren kunnen ook
gebruikt worden voor andere getalswaarden van dezwichtspanning, vooropgesteld dat de
verhoudingKJty gelijk is, en dat de afschuifsnelheid-exponent n gelijk is.
Uitde figuren volgt dat bij een vethoudingsgewijs·laag toerental de avegaar een behoorlijke
drukval kan opnemen. Bijeen verhoudingsgewijs hoog toerental entstaater een onderdruk
aan de instroomzijde, dan heeft de avegaar een zuigende werking. Bij relatief hoge debieten
kan de grond door de avegaargeperst worden. Dan treedt de hoogste drukval op. Bij deze
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hoge debietenkomt het visceuze karakter tot uiting: het drukverschil neemt toe met het
debiet.

Predicties
De dichtheid van de grond in de avegaar is iets kleiner dan inde mengkamer door expansie
van de lucht in/de grondbrij. Dit effect is meegenomen in de predictie. Voor de berekende
dichtheid wordt uitgegaan van de gemiddelde druk in de avegaar. In de predictie wordt er
verder van uitgegaan dat de reologische kenmerken van de grond gelijk zijn aan die in de
mengkamer. AM de band van het rekenmodel, beschreven in de bijlage, wordt een zodanig
toerental geko~n .-.lalde berekende druk aan de uitstroomzijde gelijk aan de atmosferische
druk is. De predicties zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tbl67 P d' . d k Iaeese. re ·lctles ru va over ave~ aar
parameter eenheid MQ2 MQ4 MQ5
input:toerentafavegaar .•fömwfmin 1 13.77 14.71 16.89
gemiddelde absolute druk in avegaar ·fkPal 219.1 245.4 124.0
debiet avegaar [m3/s} 0.0918 0.100 0.105
reologie: tv [Pa] 1500 1500 7000
reologie: K Wa sn] 100 100 100
reologie: n H 1 1 1
volume lucht, midden avegaar f-l 0.186 0.274 0.281
volume water, midden avegaar [- 0.348 0.260 0.362
volume zand, midden avegaar r- 0.466 0.467 0.357
porositeit, midden avegaar f- 0.534 0.533 0.643
virt, Kwaliteit. grondbrii, midden avegaar f-l 0.652 0.74 0.638
gemiddelde stroomsnelheid in avegaar [m/s] 0.128 0.140 0.147
slipsnelheid stromingtov bladtip (VsliD) [mis] 0.65 0.71 0.74
drukval over avegaar (enkel reologie) fkPa] 159.6 216.9 -17.4
drukval over aVegaar (incl.plaatshoogte ) fkPal 237.3 290.3 46.7
drukval over bladtip [kPa} -1.2 -3.2 19.3
absolute druk bij uittrede avegaar [kPa] 100.4 100.3 100.6
koppel avegaar fkNml 23.4 20.3 132.3

In MQ2 en MQ4 houdt de avegaar de grond tegen. In MQ5 'zuigt' de avegaar de grondbrij
aan.

6.6 Rotatieweerstand van bet snij rad

Het koppel op het snijrad wordt bepaald door de krachten op de snijelementen enerzijds en de
wrijving tussen het dichte rad en het mengsel anderzijds. Het snijkoppel wordt voorspeld in
het kader van de predicties van de krachtenbalans en wordt hier niet nader beschouwd. Er
wordt een predictie gedaan voor het koppel dat wordt geleverd door de wrijving tussen het
rad en het mengsel.
Daarbij wordt nagegaan op welke plaats de grond afschuift. Indien de grond stilstaand wordt
verondersteld, waardoorheen een rad draait, vindt er afschuiving van de grondbrij plaats
langs het staal.. Dit geeft een schuifkracht langs het rad. Daarnaast wordt de weerstand van
uitsteeksels welke door de grond malen beschouwd. Een andere benaderingswijze is dat de
grondbrij meedraait met het snijrad, waarbij de grond afschuift langs de wanden van de
mengkamer. Debezwijkpatronen zijn schematisch weergegeven in figuur 6.13.
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Gri~fschnd
Hei koppel ten gevolge van wrijving langs het graafschild bestaat uit de integraal van de
schHifspanningen:

R

M= 21l Jr2Tdr
r=O

De schuifspanning is afhankelijk van de zwiehtspanning, van de viscositeit van het grondbrij
enyan de stromingscondities. Bij pure afschuiving ontstaat een zogenaamde afschuifstroming
ovefde spleet tussen het boorfront en het schild. De schuifspanning is dan bij een Binghamse
bel1Mering van de viscositeit:

Aldus is het koppel t.g,v. de Couette stroming:

1l 3 1 1 ai R
Mjront = -Drad(-Tc +-K---)

4 3 8 hspfeet

Eenzelfde relatie geldt voor een eventuele afschuifstroming aan de mengkamerzijde. Echter
danis de spleethoogte veel groter.

Mengkamerzijde snij rad
De vraag is welk proces domineert: rotatie van de grondbrij in de snijradkamers met het rad
of stroming van de grondbrij om de spaken? Dit kan beoordeeld worden door vergelijking
van desbetreffende stroomsnelheden.

Aan de mengkamerzijde bewegen de spaken door de grond brij. De grond stroomt wellicht om
de spaken. Dit lijkt, in het geval van een plastische grond-karakterisering, op een 2-D extrusie
door een sleuf, figuur 6.13. De staphoogte is de dikte van de spaak, en de hoogte van het vrij
aanstromend materiaal is gelijk aan de breedte van de mengkamer. Volgens Hili (pg 185) is
in een vergelijkbare situatie de drukval circa: Apspaak=0.5*2k = 0.5*2 'ter (20 % reductie
doorstroomopening). Het koppel op de spaken is dan:

R .

M 2 r 2 -l nspaak .n3
spaak = nspaak 1lJ r t!.pspaak ar = --1lv rad Tc

r=O 12

Het aantal spaken in de Botlektunnel is nspaak=4. Er dient in principe nog wel rekening
gehouden te worden met de dikke centrale naaf, (kortere graafarmen aan de buitenrand van
het snijrad, een naaftrommel met 4 versterkingaribben voor de spaken). Maar aangezien deze
op een korte straal aangrijpen mag dit verwaarloosd worden.

Weerstand mengstaven
Er zijn 7 meebewegende cilinders op het snij rad gemonteeerd om de menging in de
mengkamer te verbeteren. Deze zitten op een straal van 3.25 m. De diameter van deze staven
is circa 0.15 m. Bij veronderstelling dat de Cd waarde van een bol gelijk is aan die van een
staaf volgt uit Wan en Wang 1994:
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723trKD~AU + g1CDslaven T y

Cd = 1ZD2 (AU)2
P slaven

4 2

Het koppel benodigd om de staven door de grondbrij in de mengkamer te trekken is:

De predicties voor het koppel van het snij rad zijn weergegeven in onderstaande tabel. Daaruit
wordt geconch,l(Jeerd dat het koppel benodigd voor squeezing van de grond om de spaken
heen veel groter is dan de afschuiving van de grond in de mengkamer. De predictie voor het
totale koppel ten gevolge van het draaien van het snijrad door de grond is aldus de som van
het koppel benodigd voor afschuiving van de grond tussen het boorfront en het graaf schild,
de afschuiving van de grond aan de mengkamerzijdeen de stromingsweerstand van de
mengstaven welke uitsteken in de mengkamer. De bijdrage van squeezing om de spaken is
niet meegenomen in de predictie van het totale koppel.

Predicties ko
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7.

PREDICTIE BENODIGD MEETBEREIK MEETINSTRUMENTEN

Op basis van de predicties wordt geconcludeerd dat het meetbereik en de meetnauw-
keurigheid van de meetinstrumenten in de volgende ranges dienen te zijn:

• totaaldrukopnemers op het drukschot
1 tot en met 4 bar absolute druk, nauwkeurigheid: 2 kPa

• totaaldrukopnemers op de avegaar:
1 tot en met 4 bar absolute druk.,nauwkeurigheid: 2 kPa

• waterspanningsmeters op het drukschot, op 12 uur, 3 uur en 6 uur
1 tot en met 4 bar absolute druk, nauwkeurigheid: 2 kPa

• torvane-apparaat:
Met het torvene-apparaat wordt de schuifsterkte Cu gemeten. Deze is gelijk aan de
zwichtspanning 'ty. De benodigde meetrange is vanaf circa 0.2 kPa bij een te hoog
luchtvolume van de grondbrij. tot circa 10 kPa bij slappe grondlagen welke met weinig
schuim verdund zijn.
Een aanvullend alternatief, weliswaar bij atmosferische druk, is de bepaling van de
zetmaat van de grondbrij. Het meetbereik van de zetmaat is circa: 0.1 < c,« 1.2 kPa, zie
Bijlage 10, de nauwkeurigheid van deze meetmethode is echter gering.

• Monsternameapparaat:
Met het monsternameapparaat worden de volumieke massa van de grondbug en de
samendrukbaarheid gemeten. De predicties voor meetrange en nauwkeurigheid zijn
gegeven in paragraaf 5.4.2 en 5.4.3.

• waterspanningsmeters voor het boorfront
De predicties voor de meetrange en nauwkeurigheid van de waterspanningsmeters voor
het boorfront is gegeven in paragraaf 5.4.1.

• Opmerking:
Tijdens de uitvoering van de predicties werd bekend dat er ook meetgegevens van het
schuimdebiet ter beschikking zullen komen. De predictie voor het schuimdebiet,
gerekend bij de druk in de mengkamer, volgt uit vermenigvuldiging van het gronddebiet
met de FIR ratio, zie bijlage 6-8.
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8.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

8.1 Conclusies

Het aangebrachte schuim zal voor het boorfront het poriënwater slechts ten dele verdringen
in het pleistocene zand. In andere grondsoorten is er nauwelijks verdringing. Dit betekent dat
de afname.van de doorlatendheid door toevoeging van het schuim beperkt is.

Ook voor een EPB-scbild worden wateroverspanningen in de grond verwacht zoals bij de
Tweede Heinenoordtunnel gemeten.

Het in rekening brengen van de invloed van wateroverspanning bij het berekenen van de
minimale boorfrontdruk leidt tot een significant hogere minimaleboorfrontdruk in vergelij-
king met een berekening waar geen rekening gebouden worden met deze invloed.

Voor de bedoelde werking van de EPB-methode zijn zetmaatwaarden uit praktijkprojecten
gebruikt als richtlijn voor de kwantificering van de gewenste reologische eigenschappen.
Voor kleigronden is deze methode niet bruikbaar. Het is echter een zeer gebrekkige methode,
en is ontoereikend voor nauwkeurige voorspellingen.

De mengprocessen van grond en schuim vinden plaats in enkele lokale afschuifzones. Deze
bevinden zich bij bet boorfront, tussen het snijrand en mengkamer, bij de mengstaven in de
mengkamer, en bij het 'aansnijden' van de grondbrij in de mengkamer door de avegaar. Er
kunnen geen kwantitatieve uitspraken over de menging gedaan worden. Eenhoger toerental
van het snijrad is gunstiger omdat de grond dan vaker door de afschuifzones bij het boorfront
passeert.

Het transport van grond door de mengkamer is een 3-D proces. De standaard 2-D squeezing
theorie is aangepast voor deze specifieke 3-D situatie. Het is niet nodig gebleken, de
aanvankelijk voorgestelde, methode van Dewhurst en Collins te gebruiken. Bij passage door
zandgrond is de bezwijkweerstand van de grond relatief laag. De statische drukverdeling
overheerst dan, en de hoogste druk treedt onderin de mengkamer op. Bij een hoge bezwijk-
weerstand van de grondbrij overheerst het squeezingsproces, de hoogste drukken treden dan
bovenin de mengkamer op.

Er is een avegaarmodel opgesteld dat gebaseerd is op krachtenevenwicht van de grondbrij in
de avegaar. Het is geschikt voor rigid-plastisch materiaal alswel voor boog visceuze
vloeistoffen.
De avegaarmodellen welke toegepast zijn in de CUR/COB-onderzoekscommisie M341
'horizontaal werkende diepwandfreesmachine' , zijn niet geschikt gebleken voor toepassing
bij EPB-tunneling, omdat deze een andere fysica als uitgangspunt hebben (aanvankelijk was
voorgesteld uit te gaan van deze avegaarmodellen).

Uit de literatuur volgt dat bet risico bestaat dat er zich een zeer dunne vloeistoffilm langs
gladde oppervlakken vormt. In alle processen waarin wandwrijving een rol speelt zal dit de
wrijving aanzienlijk verminderen (daardoor zou de drukafbouw in de avegaar gevaar kunnen
lopen). De fysische processen waarin het intern bezwijken van de grondbrij bepalend is,
worden hierdoor echter amper beïnvloed (de squeezing van de grond door de mengkamer
bijvoorbeeld).
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8.2 Aanbevelmgen

Metingen

De aanbevolen, benodigde meetrange en gevoeligheid van de meetinstrumenten is gegeven in
hoofdstuk 7,

Er wordt aanbevolen .ook de drukval over de schuirntoevoerieiding, als functie van het
schuimdebiet en schuimdruk te meten (zie conclusies),

Er wordt aanbevolen zetmaatmetingen op de vrijkomende grondbrijuit te voeren, Tevens is
het aan te bev~len torvane-proeven op deze vrijkomende grondbrij uit te voeren. Daarmee
kunnenverschUlen tussen de stromingseigenschappen van de vrijkomende grond en .van de
grond in de mengkamer beter gekwantificeerd worden,

Indien bij de analyse van de grondbrijmonsters gelet wordt op gelaagdheid, kan hieruit een
indruk ontleend worden van de effectiviteit van de menging,

Evaluatie metingen

Aan de hand van de predicties zijn de meest relevante fysische processen en meetmogelijk-
heden geïdentificeerd, In de predicties is de huidige stand van de fysische inzichten en des-
betreffende modelvorming samengevat.

Bij de evaluatie van de metingen wordt op basis van eerdere ervaringen, aanbevolen de dan
meest recente.kennis toe te passen, en niet enkel de modellen uit deze predicties te toetsen.

De berekeningsmethode met een drukregeling door dikstofpompen verdient uitbreiding,
indien deze pompen bij de boring toch noodzakelijk blijken te zijn,

Voordat een definitieve evaluatie van de fysische inzichten aan de hand van de meetgegevens
plaatsvindt, dienen de meetgegevens goed uitgewerkt te zijn, en dient bij iedere meting een
goede samenhang aanwezig te zijn tussen meetsignalen en andersoortige meer handmatige
gegevens,

Nadere modelvorming

Uit de predicties volgt dat de voorspelling van de stronringseigenschappen van de grondbrij
erg moeilijk is, en er vooralsnog enkel een orde grootte geschat kan worden. Er is een nadere
modelvorming nodig, waarbij laboratoriumproeven onontbeerlijk zijn.

Er is onderzoek nodig naar de invloed van de samenstelling van de grondbrij
(schuimkenmerken en menging met grondbestanddelen) op de reologie. Daarbij moeten er
met name bij hoge zandconcentraties (vlak bij ontstaan van korrelspanningen) en bij hoge
virtuele schuimkwaliteiten proeven gedaan worden.

Er wordt aanbevolen grond-schuim-mengproeven in gesimuleerde afschuifstromingen uit te
voeren, In deze mengproeven moeten de afschuifstroming bij het boorfront en de bewegende
mengstaven in de mengkamer gesimuleerd worden.
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De invloed van de samenstelling van de grondbrij op de vorming van een eventuele glij film
die~t vastgesteld te worden. Dit door middel van laboratoriumproeven in een gesloten
lei4ingsysteem. Er dient daarbij met name naar de invloed van aangeboorde kleibestanddelen
enschuimadditieven gekeken te worden.

Er kunnen meer geavanceerde modellen voor de stroming, menging en stabiliteit opgesteld
worden. Een goede reologische karakterisering is daarbij als input nodig.
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I

I

j

Pnljectnaam:

SUb-lltel

Berekening llotlak_eIdM02

Gegevens Vlm de tunnel

Niveeu bovenzijde tunnel:

NIveau ondelZijde tunnel:

Olameler boring:__ g

llleaivekl (llodem-)ni •••• u:

Dekking:
Dekklngldi __ ng:

1'__ stijghoogte (ev!. -rstandl:

stljglloogle \lP h'" niveau van de tunnel:
Volumegewicht gm-..r.

Volumeg_evl. _ar.

Volumegewicht tijdens hII\_:

Volumeg_ schone slurry:

Minimaal banodlgde regeldruk

Part. vlllllgheldslactor komilispanning:

Part. veiflgheldsfactor korreIspanning:

Part. veiligheidsfactor walal$panning:

Jans....,z enlof Prater

Maximaalloela_ SlaundlUk:

Mlnimaalllenodigda sleundlUk:

SleundnJk e.e.v, neutrale gronddnJk

waterspanning

Werken enderl_k

Warken onder kwart luchtdruk:

Warkan onder haWluchldnJk:

werken onder volledig I_k:

Opdrijven

Dikle lining:

Soort. g_lining:

Elf.spanning kruin tunnel:

Soort. gewichl grondlaag tunnel:

o

-5

~.10

~1,15
Q

-20

-25
o 100

Pro)ednummer

.12.70 m 1.0.V. NAP

-22.50 ml.o. v. NAP
9.80 m
4.50 m
4.80 m t.o.v, NAP

17.30 m

1.77

CO 387590

Berekanlngswljze

Maxi~ toelaatbaar op basis van verticaal evenwicht. (geen passieve grondreaetie.)
Minimaalloelall\baar vOlgens Jancsacz (granulaire grond) en _ (cohesleve grond)

2.38 m t.e.v, NAP

0.12 m t.e.v. NAP

Ill.00 kNlm'

10.00 kNlm'

16.5 _,

15.8 kNlm'

Jancsacz

Prate,
Beide berekeningswijzen

R•••••_ optunneldakn_

Grondgogevens en bslllstlngsn

g_g glOl1llsoort bovenzijde ondeIzijde gamma_dllXlg gamma_nat " c'
[nummOJl [mt.o .•. NAPl [m t.e,v. NAPl (kNIm'l [kNIm'l n (kN1m'l

1 OA 4.6 -1.0 17 19 30 0 0.800

2 17 -1 -3.2 18 19 30 0 0.800

3 leA -3.23 -11l.0 18 19 35 0 0.412
4 15 -10 -15.0 18 19 37 0 o.m
5 leA -15 -16.7 18 19 35 0 0.412
6 17 -15.7 -15.6 18 19 30 0 0.800
7 32 -18.6 -50.0 18 20 35 0 0.428
8 zand -50 -35.0 18 20 32.5 0 0._
9 zand -35 -40.0 18 20 32.5 0 0._
10 zand -40 -100.0 18 20 32.5 0 0._

NB. Voor granulalre grond e = 0 invoeren (ile"'kaning volgens mll\bode Janeseczl

BelastIng aan hII\ maaiveld: o kNIm' (spanningssp_g handmatig invoen>nl

_ou!
Velligheid:

Rasullalen op kwarthoogte Resuilalen op tun_ivaau Resullalen op _uonderziJde tunnel

G_grond:

G_lining:
GewlchI vraler.
Veirlgheld:

1921 kNlm

249 kNlm

754 kNlm

2.88

2121

IDrukken t.p.v boorfrontl

200 300
OnJkken In kPa

---Grondspanning

..- Waterapannlng

- - - • - - Ko!Telspanning I
--- kOmllispannlng I

- Mmimale steund!1Jk
---KWart IuchIdlUk
, ._~~ .••• HaWIuchIdruk '

800

bijJagel.xls



Projectnaam:

Sub-tilel

Berekening BolI.k _aid MQ4

Projectnumm.r. CO 387590

Berek.nlngswljze

Maximaal toelaatbaar op basis van verticaal evenwicht, (geen passieve grondreactie)
Minimaal toolaatbasr volgens Jancsecz (granulaire grond) en Prater (colleslev. grond)

Gegevens van de tunnel

Niveau bovenzijde tunnot.

NIveau onderzijde tunnet

Diameter boring:

Slreal boring

Maaiveld (bodem-)nlv.au:

Dekking:

Dekking/diameter vemoudlng:

Freatlsclle stijghoogte (evt. rivierwatersland):

Stljghoogte op het niveBu van d.lunn.t

Volumegewicht grondWater.

Volumegewicht evt. rivierwater.

Eigenschappen sluny

Volumeg_ tijdens het boren:

Volumegewicht achono slurl)':

Velligheids factoren

Minimaal benodigd. regeIdI\Ik

Part. veiligheidsfactor korrelsponning:

Part. veitigheidsfactor korrelspanning:
Part. veiligheidsfactor waterspanning:

Janscecz enlof Prater

_aal toelaatbare &loondruk:

Minimaal benodigde stoondruk:

$loondruk o.b.v. neutrale gronddruk

Wat.rspannlng

_.n onder luchtdruk

Werken onder kwart luchtdruk:
Werken onder haU luchtdruk:

Wel1<enonder voHedlg luchtdruk:

Opdrijven

Dikte lining:
SOOrt,gewicht linlng:

Eff,spanning kruin tunnel:
SOOrt.gewicht grondlaag tunnel:

-16

-18

~ -20
z,;
~ ~22

i
.!I!
0-24

-26

-28
o 100

Grondgegevens en _allngen

-18.00 mto.v.NAP grondieag grondsoort bovenzijde onderzijde gamma_droog g.mma_nat " e' Ko

-27.90 ml.o.v.NAP [numme~ (m!.o.v.NAP] (m I.o.v. NAP! IkNIm'l (kNlm'l Ij (kNIm']

9.OO m

4.90 m 1 OA 4.0 0.0 17 19 30 0 0.500

4.00 m t.e.v, NAP 2 17 0 -9.5 18 19 27.5 0 0.538

22.00 m 3 18118A -9.48 -14.0 18 19 34 0 0.441
2.24 4 16117 -13.98 -17.5 17 17 25 0 0.577

5 9131 -17.45 -18.3 15 15 25 0 0.577

6 32 -18.32 -80.0 18 20 35 0 0.426

7 32 -80 -50.0 18 20 35 0 0.426

e zand -80 -35.0 18 20 32.5 0 0.483

2.38 mt.o.v.NAP 9 zand -35 -40.0 18 20 32.5 0 0.483

0.24 mt.o.v.NAP 10 zand -40 -100.0 18 20 32.5 0 0.483

10.00 kNlm'

10.00 kNlm'
NB. Voor granulaire grond ez 0 Invoeren (berekening volgens m_e JancsoC2)

Belastlng aan hot maaiveld: 0 kNlm' (spannlngssprelding handmatig Invoeren)

16.5 kNfm3

16.5 kNIm'

Janesecz
Praler

Beide b.rakeningswijZen

Blow ou!

Veiligheid:

Resullaten op tunnaidaknlvellu ResuHlaten op tunnolasniveou ResuHlaten op ni •••• uond."ijde tunnelReauHlaten op kwarthoogte

0.35 m

24 kNlm'

223.18 kPa

kNIm'

Gewicht grond:

G_llnlng:

Gewicht water.

Veiligheid:

23912187 kNIm

249 kNIm

754 kNlm

3.23

!Drukken tp.v boorfrontl

- . - • Walersponning

- •• - - • Korrelspanning

- .• - MinJmale sleundruk

--- Kwart luchtdruk
! ." ••••••• HaU luchtdruk

200 300 400
Drukken in kPa

700500 500
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Mo9I boorlrontslabilil.il

Meer lagen model PraI"'J(Iil<secz

8oII&k meetveld MQ5

Projectnummer.

Ge_ van de tunnel

NIveau bovenzijde lunnel:

Ni ••••• onderzijde tunnel:

Dlameler boring:

Straal boring

Maaiveld (bodem-)niveau:

Oekklng:

Dekklngldiameler _ding:

-10.10

-19.90

9.80

4.90

3.80

13.70

1.40

mt.o.v.NAP
mt.o.Y.NAP

m
m
mt.o.Y.NAP

m

F_ stijghoogte (evt. riv_erstand):

S1flllhoogte op hel nlv•• u van delunnel:

Volumegewlcht gn>_or.

VolumegewichtevI. rivierwater.

E1lJ'll1l1Cl>ilppen.Iuny

3.11

0.09

10.00

10.00

m t.e.v, NAP

ml.o.v.NAP

kNlm'

kNlm'

VolumegowlchltlJd""" hel bo",n:
Volumegewlcht _ s1uny:

15.6 kNlm'

15.6 kNlm'

Velllghelds factoren

_aal benodigde _Idruk

Part. V<liligheldsfactor klll'l1ll.panning:

Pari. veilIgheid.factor korrel.panning:

Part. veilIgheid.laclor waterspanning:

Jancsecz
Praler

Beide bemeningswijzen

Resultaten op tunneldakniveau
.lansceczenJof-'
Maxlmaal toalalllba'" st.undruk:
_aal benodigde steundruk:

CO 367590

BemenlAg.wljze

Maximaal toelaatbaar op basis van verticaal evenwicht, (geen passieve grondreactie)
Minimaal toalaatbaar volgen. Jancsecz (granulaire grond) en Praler (cohesleve grond)

GfOndgegeven. en belastingen

grondlaag grondsoort bovenzijde onderzijde gemme_droog gamma_nal " c' xe
InummSll [m t.e,v, NAP) [m t.e.v, NAP] [kNlm'l [kNIm'l 11 [kNIm']

1 OA 3.6 0.3 17 19 30 0 0.500

2 17 0.26 -7.0 18 19 25 0 0.577

3 15116 -6.96 -10.3 15 15 23 0 0.609

4 17 -10.28 -12.4 18 19 25 0 0.577

5 16 -12.4 -14.0 18 17 25 40 0.577

6 18 -14 -16.6 18 19 32 0 0.470

7 16 -16.56 -17.1 18 17 25 40 0.577

6 9'131 -17.1 -18.2 18 15 25 60 0.577

9 32 -18.18 -60.0 18 20 35 0 0.426

10 zaná -60 -100.0 18 20 32.5 0 0.463

NB. Voor granulaire grond c = 0 invoeren (berekening volgens methode Jancsecz)

Belesting aan hel maaiveld: o kNIm' (spanningsspreldlng handmatig invoeren)

Blowaut

Veiligheid:

Rasuitaten op kwarthOOgte Resultaten op tunnelasniveau Resuilsten op nlvoauondenljd. tunnel

steundruk o.b.v. _Ie gronddruk
Waterspanning

_ onder luchtdruk

Werken onder kwart luchtdruk:

Werken onder half luchtdruk:

Werken onder volledig luchldruk:

Opdrijven

Diklelinlng::

SOOtt.gowlchIlining:

Elf.spannlng kruin tunnel:

SOOtt.gowlchl grondlaag lunnel:

-2

-4

-6

~ .IJ

'"~-10
1.12

-14

·16

·18

-20
o

0.35 m

24 kNim'

144.86 !<:Pa

18.23 kNlm'

Gewicht grond:

Gewichtlinlng:

Gewicht water.

Veiligheid:

16071420 kNlm

249 kNlm

754 kNlm

2.21

o
~ t.p.V boorfrontl

---Grond.pannlng
. Waterspanning

- • - - - • Korrelspanning
- - - Gereduceerde korrelspanning
_..• - Mlnlmalesteundruk

---Kwart luchtdruk
---- Half luch1druk

60 100 150 200 250
Drukken In !<:Pa

300 360 450400

bijlage3.xls



PIojeçlnaam: Model boolfrontstabilileit

S'-e;
ee-ng BolIek _eld MQ5

GeglMaM wn de tunnel
Niveau bovenzijde tunnel:

Niveau _Ijde tunnel:

Diamet •••.boring:

StnIoIbOIing

Maalvel<l (bodern-)nlveau:

Dekking:

OekkIngIdiameter verhouding:

F__ stijghoogte (evt. rlvlelwaterstand):

Stijghoogte op het niveau van de tunnel:

Volumegewicht grondwater:

Volumegewlcht evl. rivierwater.

~s1uny

Volumegewlcht tijdena het boren:

Volumegewicht schone sluny:

VeIlIghelds factoren

Minimaal benodigde _!druk

Part. veiligheidsfactor korrelapsnnlng:

Part. veiligheidsfactor korrelspannIng:

Part. veiligheldsfactor wat•••.•pannlng:

Janscecz en/of P•••ter

Maximaal toelaatbare stsundruk:

Minimaal benodigde steundruk:

S\eundruk o.b.v. neutrale gronddruk

Waterspanning

werken onder luchtdruk

Wo",en onder kwart luchtdruk:

We",en onder half luchtdruk:

Werken onder volledig luehldruk:

Opdrijven

Dlldelinlng:

Soort. gewicht Ilnlng:

EIf.spanning kruin tunnel:
SOort. gewicht grondlaag tunnel:

o
-2

-4

-6

~ -8
.;:3 ~10
1-12

-14

-16

-18

\

,
/1
\),:-20

o 50

Projectnummer. CO 387590

llo_mllSwijze

Maximaai toelaatbaar op basis van verticaal evenwicht. (geen passieve grondreaetie)
Minimaal toelaatbaar volgens Jancsecz (g•••nulal•• grond) en Praler (coheoleve grond)

Grnndgegevens an belastingen

-10.10 m t.e,v. NAP grondlaag grondsoort bovenzijde onderzijda gamma_droog gamma_nat " c' Ka Ka_3d(Jlln<

-19.90 mt.o.v.NAP [numme~ [m t.o.v. NAPl [m t.o.v. NAP] \l<Nlm'l [kNIm'l [1 \l<NIm'J

9.80 m

4.90 m 1 CA 3.6 0.3 17 19 30 0 0.500 0.221

3.50 m t.e,v, NAP 2 17 0.26 -7.0 18 19 25 0 0.577 0.277

13.70 m 3 15116 -6.95 -10.3 15 15 23 0 0.609 0.308

1.40 4 17 -10.28 -12.4 18 19 25 0 0.577 0277

5 16 ·12.4 -14.0 18 17 25 0 0.577 0.277

6 16 -14 -16.8 16 19 32 0 0.470 0.221

7 16 -16.56 -17.1 18 17 25 0 0.577 0.277

8 9'131 -17.1 -18.2 18 15 25 0 0.577 0.277

3.11 mt.o.v.NAP 9 32 -18.18 -50.0 16 20 35 0 0.426 0.176

0.09 m t.e.v, NAP 10 zand .5Q -100.0 18 20 32.5 0 0.463 0.195

10.00 kNlm'

10.00 kNlm'

NB. Voor granuiaire grond c=-O Invoeren (berekening volgens methode Jancsecz)

Be1aalingaan het maaiveld: 0 kNlm' (spannIngsspreidIng handmalig Invoeren)

15.8 kNlm'

15.6 kNlm'

Jancsecz
Prater

Belde berekeningswijzen

Blow out

VeilIghaId:

Resultaten op tunneldaknlveau Resultaten op nivoauonderziJde tunnelResuhaten op kWlllthoogte Resultaten op tunnelasnlvuu

0.35 m

24 kNlm'

144.86 kPa

16.23 kNlm'

1420 kNlm

249 kNlm

754 kNlm
2.21

1507Gewicht grond:

Gewicht IInlng:

GewIcht water.

Veiligheid:

IDrukken t.p.v boorfrontl

!---GrondSPanning
Wat •••.•panning

• - - •• - Korrelsplllnning
- - - Gereduceerde korrelspanning :
- ~ - - Minimale steundruk
---Kwart 'lIChtdruk
_ ••• _- Half luchtdruk

100 450lSO 200 250
Drukken In kPa

300 3SO 400

bijlage4.xls
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BIJ:LAGE 5 Predicties verhouding korrels/water/lucht in de mengkamer
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~

~

I
Cl-
~

A B C D E F G H I J K L !J:'''t'J
1 vereer, sChUim !MQ2 !MtJ4 MtJo S ~-Q.
2 18 18A 17 32 32 17 16 18 16 9/31 32

Cl> _.
~t"l

3 n insitu (-) 0.4 0.38 0.58 0.38 0.38 0.58 0.6 0.38 0.6 0.6 0.38 ~ g.o til

4 n eind (-)
- 0.48 gs0.48 0.58 0.48 0.48 0.63 0.65 0.48 0.65 0.65 0.48

5 rho (kg/m"3) 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 12650
c: sr:::s _.

6 diameter (m) 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 ·"·'S.'8·'·'·'·"'·""""""'" 'l:ttf' "'.'.'."",',..<1.'" IV ••••
i.ij

7 boorsnelheid (mIs) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
....

1E-06
- El

8 k !m/s) 0.00001 1E-07 0.0003 0.0003 0.00001 2E-09 0.00001 2E-09 1E-09 0.0003 Cl>:::s
9 verschildruk (kPa) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 oa

Cl>

10 vt (m"3) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <'
0

11 % verdr. 0.42 0.04 0.00 13.14 13.14 0.29 0.00 0.44 0.00 0.00 13.14 3
v2 (m"3)

- S'12 1.15 1.19 1.00 1.19 1.19 1.14 1.14 1.19 1.14 1.14 1.19 (IQ

13 verd.porlën w (m"3) 1.66E-03 1.66E-04 1.66E-05 4.99E-02 4.99E-02 1.66E-03 3.33E-07 1.66E-03 3.33E-07 1.66E-07 4.99E-02 s
14 v2+verd.poriënw (m"3) 1.16 1.19 1.00 1.24 1.24 1.14 1.14 1.19 1.14 1.14 1.24 ~
15 rhe-slurry (kg/m"3) 1723 1697 1693 1655 1655 1490 1452 1695 1452 1452 1655 til

"0

16 gew=rho"'vol kg 1.99E+03 2.02E+03 1.69E+03 1.97E+03 1.97E+03 1.69E+03 1.66E+03 2.02E+03 1.66E+03 1.66E+03 1.97E+03
0:.l

17 Volume puur schuim (m"3) 0.15551 0.19247 1.7E-05 0.24224 0.24224 0.1368 0.14286 0.19397 0.14286 0.14286 0.24224
18 expansie r 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 •...
19 schuim h.% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -0\
20 additief (m"3) 0.00052 0.00064 5.5E-08 0.00081 0.00081 0.00046 0.00048 0.00065 0.00048 0.00048 0.00081 N

ClO

21 Schuim vol.gem (mA3) 0.155 0.242 0.168
22 rhoJlem (k!1/mA3) 1687 1655 1559
23 volumes MQ2 100 MQ4 MQ5 100
24 Ipositie as tunnel" (m) -17.4 -17.4 -17.4 -17.4 -22.7 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8
25 Diameter tunnel (m) 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
26 bovenkant laag (m) -10 -15 -16.7 -18.6 -5 -5 -12.4 -14 -16.56 -17.4 -18.18
27 onderkant laag (rn) -15 -16.7 -18.6 -50 -30 -12.4 -14 -16.56 -17.4 -18.18 -50
28 Opp. Laag (mA2) 15.17 15.71 18.48 26.07 75.43 15.17 14.74 24.67 7.36 6.04 7.45
29 Percentage totaal 20.11 20.82 24.50 34.57 100.00 20.11 19.54 32.71 9.76 8.01 9.87
30 sign 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 1
31 H1/R 1.000 0.490 0.143 0.245 1.000 1.000 0.490 0.163 0.359 0.531 0.690
32 H2IR 0.490 0.143 0.245 1.000 1.000 0.490 0.163 0.359 0.531 0.690 1.000
33 beta 1 0.000 1.059 1.427 1.323 0.000 0.000 1.059 1.407 1.203 1.011 0.810
34 beta 2 1.059 1.427 1.323 0.000 0.000 1.059 1.407 1.203 1.011 0.810 0.000 0

35 Obi 0.000 25.425 34.273 31.774 0.000 0.000 25.425 33.777 28.894 24.285 19.438 Q
0

36 Ob2 25.425 34.273 31.774 0.000 0.000 25.425 33.777 28.894 24.285 19.438 0.000 sr
Cl>...

37 Di 0.000 10.253 3.395 5.701 0.000 0.000 10.253 3.867 8.048 10.799 11.991 -\0
38 D2 10.253 3.395 5.701 0.000 0.000 10.253 3.867 8.048 10.799 11.991 0.000 \0

\0

39 01 0.000 15.172 30.878 26.073 0.000 0.000 15.172 29.910 20.845 13.48'( 7.447
40 02 15.172 30.878 26.073 0.000 0.000 15.172 29.910 20.845 13.487 7.447 0.000
41 Opp schijf 15.172 15.706 18.478 26.073 75.430 15.172 14.737 24.675 7.358 6.040 7.447
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Predicties stroming, meng- en transportprocessen in de meet-
dwarsdoorsneden MQ2

samenstelling grondbrij,
Foam Injection Ratio
Foaming ratio
gemiddelde in-situ porositeit grond:
voortgangsnelheid

zand
grondwater
lucht
dragervloeistof schuim

paragraaf 5.2
[-I :
[-] :
[-I :

fm/sj:
[kg/sj:
[kg/sj:
[kg/sj:
[kg/sj:
[kg/kg]:
cl [-]:
cw [-I:
cz [-]:

por [-]:
Q [-]:

[kg/m3]:
[Pa] :

as-hoogte mengkamer
as-hoogte mengkamer
as-hoogte mengkamer
as-hoogte mengkamer

kwaliteit brij, as-hoogte mengkamer
in mengkamer, as-hoogte rho

as-hoogte aan boorfront

en 6.1
0.167
15.00
0.43

0.0010
113.2793
31.1366
0.0442
0.7869
0.282
0.136
0.369
0.494
0.506
0.631
1680

317000

consistentie grondbrij, paragraaf 6.1
H-B parameters n.a.v. samenstelling grondbrij

tauy [Pa]:, K [PasAn], nI-I: 1500 100 1.00
vane in mengkamer [pa]: 1500
kegel Abrams rml: 0.000

invloed menging, par. 6.2
toerental snijrad: [omw/min]: 1.00
fractie gesloten schild: [-]: 0.70

tussen spaken snijrad [sj: 427
in mengkamer [sj: 958
in avegaar Is]: 152

rhouding in afschuifzones boorfront, x [-I: 0.83
in mengstaven, xst [-]: 0.13

relatieve elongatie, dE/hsnij [-I: 3.83
: relatieve elongatie dE/hmeng [-I: 0.05

weerstand stroming door snijrad,
drukval over schild; squeezing
drukval over schild; extrusie

paragraaf 6.3
[Pa]: 12257.72
[Pa]: 6900.00

weerstand stroming door mengkamer, paragraaf 6.4
bovenin mengkamer, statisch deel [Pa]: 0
as-hoogte mengkamer, statisch deel [Pa]: 80740
ingang avegaar ,statisch deel [Pa]: 145002
bovenin mengkamer, squeezing deel [Pa]: 43713
as-hoogte mengkamer, squeezing deel [Pa]: 31309
ingang avegaar ,squeezing deel [Pa]: 0

absolute druk bovenin mengkamer [Pa]: 236406
absolute druk as-hoogte mengkamer [Pa]: 304742
absolute druk ingang avegaar [Pa]: 337695

zijn gelijk aan waterspanningen

Predictie drukverloop avegaàr, paragraaf 6.5 + Bijlage 9
L, Duitw, Dinw, Spoed [m]: 16.00 1.00 0.30
toerental avegaar [omw/min]:

druk in avegaar, absoluut [Pa]:
avegaar, midden avegaar [m3/s]:
tauyhb [pa], K [PasAn], nI-I: 1500.00 100.00

lucht, midden avegaar: cl [-]:
water, midden avegaar: cw [-I:
vaste stof, midden avegaar: cz [-I:

midden avegaar: por i-I:
schuim, midden avegaar: Q [-I:

stroomsnelheid in avegaar fm/sj:
stroming t.o.V. bladtip Vslip fm/sj:

stroming bij bladtip [rad]:
stroming bij bladtip [rad]:

over avegaar (enkel reologie) [Pa]:
over avegaar (incl. plaatshoogte) [Pa]:
over bladtip [Pa]
druk bij uittrede avegaar [Pa]

avegaar [Nm]

I 0Et.FT HYDRAUUCS / GeoDeIft

0.63
13.77

219063
0.0918
1.00
0.186
0.348
0.466
0.534
0.652
0.1284
0.65

-0.982
2.16

159631
237266
-1204
100430
23402



Predicties mengselvorming en transport

snij rad, paragraaf
boor schild
mengkamerzijde
spaken door grondbrij
mengstaven door grondbrij

snij rad, som 1, 2 en 4

11628

6.6
[Nm}
[Nm]
[Nm]
[Nm]
[Nm]

379281
370573

1478421
271230

1021085

oktober 1999

WL IDELFT HYDRAUUCS I GEoDELFT



Predicties stabiliteit, mengsel vorming en transport
Botlek:spoortunnel
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BIJLAGE 7: Predictie stroming-, meng- en transportprocessen in
meetdwarsdoorsnede MQ4

Predictie samenstelling grondbrij,
inp*t: Foam Injection Ratio
inp#t: Foaming ratio
inp*t: gemiddelde in-situ porositeit grond:
inpUt: voortgangsnelheid
mas$astroom zand
mas$astroom grondwater
massastroom lucht
maSllastroomdragervloeistof schuim
wat~rgeha1te
vol~e lucht, as-hoogte mengkamer
v04Ume water, as-hoogte mengkamer
volijmevaste stof, as-hoogte mengkamer
poi~siteit, as-hoogte mengkamer
vir,t:.kwaliteit brij, as-hoogte mengkamer
di~theid in mengkamer, as-hoogte rho
dr$iiop as-hoogte aan boorfront

paragraaf 5.2
[-J:
[-I :
[-J:

Cm/sj:
[kg/sj:
[kg/sj:
[kg/sj:
[kg/sJ:
[kg/kg]:
cl [-J:
cw [-]:
cz [-J:

por [-]:
Q [-]:

[kg/m3J:
[Pa] :

en 6.1
0.256
15.00
0.38

0.0010
123.8681
24.8038
0.0795
1.2086
0.210
0.199
0.286
0.514
0.486
0.714
1650

371000

preáictie consistentie grondbrij, paragraaf 6.1
inpUt geschatte H-B parameters n.a.v. samenstelling grondbrij
re~logie tauy [Pa]:, K [PasAnJ, n[-J: 1500 100 1.00
weE:!:#standvane in mengkamer [Pa]: 1500
zet~at, kegel Abrams [mJ: 0.000

Predictie invloed menging, par. 6.2
inp~t: toerental snijrad: [omw/minJ: 1.00
inpüt: fractie gesloten schild: [-I: 0.70
verl:>lijftijdtussen spaken snijrad [sJ: 427
verblijftijd in mengkamer Is]: 958
verblijftijd in avegaar [sj: 152
debietverhouding in afschuifzones boorfront, x [-J: 0.83
debietverh. in afschuifzones mengstaven, xst [-]: 0.13
snijrad: relatieve elongatie, dE/hsnij [-]: 3.83
mengkamer: relatieve elongatie dE/hmeng [-I: 0.05

Pre<;iictieweerstand stroming door snijrad,
gemiddelde drukval over schild; squeezing
gemiddelde drukval over schild; extrusie

paragraaf 6.3
[PaJ: 12257.72
[Pa]: 6900.00

Predictie weerstand stroming door mengkamer, paragraaf 6.4
druk bovenin mengkamer, statisch deel [PaJ: 0
drUk as-hoogte mengkamer, statisch deel [PaJ: 79314
druk ingang avegaar , statisch deel [Pa]: 142442
druk bovenin mengkamer, squeezing deel [PaJ: 43713
druk as-hoogte mengkamer, squeezing deel [PaJ: 31309
druk ingang avegaar , squeezing deel [PaJ: 0
totale absolute druk bovenin mengkamer [PaJ: 291832
totale absolute druk as-hoogte mengkamer [PaJ: 358742
totale absolute druk ~ngang avegaar [PaJ: 390561
totäalspanningen zijn gelijk aan waterspanningen

Pre~ictie drukverloop avegaar, paragraaf 6.5 + Bijlage 9
inp~t: L, Duitw, Dinw, Spoed [mJ: 16.00 1.00 0.30
input: toerental avegaar [omw/min]:
gemiddelde druk in avegaar, absoluut [Pa]:
debiet avegaar, midden avegaar [m3/sJ:
reologie tauyhb [Pa], K [PasAnJ, n[-J: 1500.00 100.00
vo.Lume lucht, midden avegaar: cl [-]:
volume water, midden avegaar: cw [-J:
volUme vaste stof, midden avegaar: cz [-I:
por~siteit, midden avegaar: por [-J:
virt. kwaliteit schuim, midden avegaar: Q [-J:
gemiddelde stroomsnelheid in avegaar [m/sJ:
slipsnelheid stroming t.o.V. bladtip Vslip [misj:
richting stroming bij bladtip [radj:
richting stroming bij bladtip [radj:
drukval over avegaar (enkel reologie) [PaJ:
dru~val over avegaar (incl. plaatshoogte) [PaJ:
druKval over bladtip [PaJ
absolute druk bij uittrede avegaar [PaJ
koppeL avegaar INmJ

WL I DELFT HYDRAUUCS / GeoDeift

0.63
14.71

245416
0.1002
1.00
0.274
0.260
0.467
0.533
0.740
0.1402
0.71

-1.070
2.07

216865
290290
-3219
100270
20315
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mengselvorming en transport

snij rad, paragraaf

door grondbrij
menqst.aven door grondbrij

som 1, 2 en 4

J1628

6.6
[Nm)
[Nm)
[Nm)
[Nm)
[Nm)

379281
370573

1478421
271230
1021085

oktober 1999
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BIJLAGE 8: Predictie stroming-, meng- en transportprocessen in
meetdwarsdoorsnede MQ5

I

I

Predictie samenstelling grondbrij,
input: Foam Injection Ratio
input: Foaming ratio
input: gemiddelde in-situ porositeit grond:
input: voortgangsnelheid
massastroom zand
massastroom grondwater
massastroom lucht
massastroom dragervloeistof schuim
watergehalte
volume lucht, as-hoogte mengkamer
volume water, as-hoogte mengkamer
volume vaste stof, as-hoogte mengkamer
porositeit, as-hoogte mengkamer
virt. kwaliteit brij, as-hoogte mengkamer
dicl'ltheidin mengkamer, as-hoogte rho
druk op as-hoogte aan boorfront

paragraaf 5.2
[-I :
[-I :
[-I :

[mts]:
[kg/sj:
[kg/sj:
[kg/sj:
[kg/sj:
[kg/kg]:
cl [-J:
cw lr l :
cz [-]:

por [-]:
Q t-i.

[kg/m3]:
[Pa] :

en 6.1
0.178
15.00
0.50

0.0010
99.4940
37.3187
0.0433
0.8387
0.384
0.143
0.432
0.425
0.575
0.568
1560

291000

Predictie consistentie grondbrij, paragraaf 6.1
input geschatte H-B parameters n.a.v. samenstelling grondbrij
reologie tauy [Pa]:, K [PasAn], ne-I: 7000 100 1.00
weerstand vane in mengkamer [Pa]: 7000
zetmaat, kegel Abrams rml: 0.000
Predictie invloed menging, par. 6.2
input: toerental snijrad: [omw/min]: 1.00
input: fractie gesloten schild: [-I: 0.70
verblijftijd tussen spaken snijrad [sj: 427
verblijftijd in mengkamer [sj: 958
verblijftijd in avegaar [sj: 152
debietverhouding in afschuifzones boorfront, x i-I: 0.83
debietverh. in afschuifzones mengstaven, xst [-I: 0.13
snijrad: relatieve elongatie, dE/hsnij [-I: 3.83
mengkamer: relatieve elongatie dE/hmeng [-I: 0.05
Predictie weerstand stroming door snijrad,
gemiddelde drukval over schild; squeezing
gemiddelde drukval over schild; extrusie

paragraaf 6.3
[Pa]: 57202.71
[Pa]: 32200.00

Predictie weerstand stroming door mengkamer, paragraaf 6.4
druk bovenin mengkamer, statisch deel [Pa]: 0
druk as-hoogte mengkamer, statisch deel [Pa]: 74973
druk ingang avegaar , statisch deel [Pa]: 134645
druk bovenin mengkamer, squeezing deel [Pa]: 203992
druk as-hoogte mengkamer, squeezing deel [Pa]: 146109
druk ingang avegaar , squeezing deel [Pa]: 0
totale absolute druk bovenin mengkamer [PaJ: 216708
totá1e absolute druk as-hoogte mengkamer [Pa]: 233797
totale absolute druk ingang avegaar [Pa]: 147361
totaalspanningen zijn gelijk aan waterspanningen

Predictie drukverloop avegaar, paragraaf 6.5 + Bijlage 9
input: L, Duitw, Dinw, Spoed Cm]: 16.00 1.00 0.30
input: toerental avegaar [omw/minJ:
gemiddelde druk in avegaar, absoluut [Pa]:
debiet avegaar, midden avegaar [m3/s]:
reologie tauyhb [Pa], K [PasAn], n[-]: 7000.00 100.00
volume lucht, midden avegaar: cl [-]:
volume water, midden avegaar: cw [-]:
volume vaste stof, midden avegaar: cz [-I:
porositeit, midden avegaar: por [-]:
virt. kwaliteit schuim, midden avegaar: Q [-I:
gemiddelde stroomsnelheid in avegaar [mts]:
slipsnelheid stroming t.o.V. bladtip Vslip [mts]:
richting stroming bij bladtip [rad]:
richting stroming bij bladtip [rad]:
drukval over avegaar (enkel reologie) [Pa]:
drukval over avegaar (incl. plaatshoogte) [Pa]:
drukval over bladtip [Pa]:
absolute druk bij uittrede avegaar [Pa]:
koppel avegaar [Nm]:

0.63
16.89

124006
0.1053
1.00
0.281
0.362
0.357
0.643
0.638
0.1473

0.74
-0.758
2.38

-17428
46710
19297
100650
132253
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Predictie rotatieweerstand snij rad, paragraaf
1 rotatieweerstand boorschild
2 rotatieweerstand mengkamerzijde
3 rotatieweerstand spaken door grondbrij
4 rotatieweerstand mengstaven door grondbrij
rotatieweerstand snij rad, som I, 2 en 4

6.6
[Nm]
[Nm)
[Nm)
[Nm)
[Nm)

1734501
1725792
6899298
1133630
4593923
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BIJLAGE 9 Basisvergelijkingen avegaarmodel

Geometrie:
Eendefinitieschets van de avegaar is gegeven in figuur 6.10. De bladhoek is u. De bladhoek
is een functie van de afstand tot de hartlijn van de avegaar. De spoed is S. De bladhoek wordt
gegeven door:

S Rtga=---
1l'Du r

Kinematica:
De $nelheid van de grond vlak bij de buitencilinder van de avegaar wordt beschreven door:

U.~ OJ ~" (~) + V.'P (:::::)

met: Uw = snelheid grond bij de buitenwand
D, = diameter buitencilinder
Vs1ip snelheid grond to.v. de bladtip, gericht in de spoedrichting (bij normale

bedrijfsteestand positief)
co = rotatiesnelheid avegaar (radis) (bij normale bedrijfsteestand negatieve

waarden !)
Ut bladhoek bij bladtip

De richting van de stroming aan de buitencilinder is (Deze is tegengesteld aan de richting van
de wandschuifspanning):

V.~liPsin al
tgf3=-----

Du V
012+ slip cosa,

met (3= richting van de stroming aan de wand van de buitencilinder
Hieruit kan de slipsnelheid expliciet geschreven worden:
V o, tgf3 1
slip = 012 tga, - tgf3cosa,

Het volumetrisch gronddebiet wordt gegeven door (het gronddebiet door de annulaire ruimte
tussen de tip van het blad en de buitencilinder wordt verwaarloosd):

Q = Vslip sin a I ; (D; - Di
2
)

met: Di = diameter binnencilinder avegaar
Substitutie van de slipsnelheid geeft:

Q = Ol Du tga, tgf3 1l' (D2 _ D2)
2 tga, -tgf3 4 u I

De richting van de stroming (3 dient met de impulsbalans berekend te worden.

Krachtenbalans in dwarsrichting:
Het krachtenevenwicht in een dwarsdoorsnede van de avegaar volgt uit een evenwicht van
het koppel van schuifspanningen op de bladen en op de buitencilinder. Tevens zijn
verschillen in normaalspanning dO' (positief aan motorzijde) over voor- en achterzijde van de
bladen meegenomen. Deze ontstaan doordat er grond tussen de bewegende bladtip en de
buitencilinder stroomt. Het koppel op de grondbrij wordt gegeven door:

WL I DELFT HYDRAUUCS/ GeoDeift
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1Ctn2 1C 3 3 VsliP 1 2 2
Twu COSp-LilJ.•.•.•...•u +-(Du - D; ) Tb1ad -1-1 +-8(Du - D; )ÖCT= 0

2> 6 Vslip 8

In bovenstaande vergelijking is de schuifspanning op de as verwaarloosd. Bij een ideaal
plastisch mat~iaal is bij overschrijden van de critische schuifspanning de schuifspanning
constant (en k9rrelspanningen nul) in dat geval is de richting van de stroming aan de. wand p
onafhankelijkvan de stromingseigenschappen van de grond.

Krachtenbalaas in axiale richting:
De axiale kraçhtcomponent ten gevolge van de schuifspanning op het blad ontstaat door een
ontbinding v~ de schuifspanning in langsrichting (sinus component) en het in rekening
rekening bren.en van het oppervlak van het gedraaide bladoppervlak (cosinus component).
De axiale kraitt welke 1 zijde van het blad aan schuifspanning opneemt is:

R slha 8
Fr = 21CJr ...! tdr = -2 (DIJ - D; )Tb1adcos ar>
De axiale krai~t opgenomen ten gevolge van het normaal spanningsverschil over het blad is:

R<
Fa = 21CJráD'dr = ; (D; - D;2)öCT

r

De krachten balans in axiale richting is:
1t 2 2 L L .

(P;n - Pu;,) 4{Du - D; ) = 28Fr -8Fa + r.. smp1CDuL

Oplossing basisvergelijkingen:
De vrije variabele is het verschil in normaalspanning over het blad. Ten gevolge van dit
normaalspanningsverschil wordt er grond tussen de bladtip en de buitencilinder geperst, deze
volumestroom wordt echter verwaarloosd in de berekening. De richting van de stroming aan
de wand van de buitencilinder is:

tgp=
coD:(l- 2

; •• Q Du tga, + 1

Uit het evenwicht van het koppel van de grondbrij volgt:

1- D;3

ÖCT -41CCOSP Twu 4 D: Tblad- = ------- -----------
Tc 1- D;2 Tc 3 (1 D;2 ) Tc

D2 - D2 tga,
u u

opmerking: rekentechnisch is het beste cos 13 te berekenen via: cos p = Itg~ 1
tgPI ~1+ (tgp)2

Het drukverschil over de avegaar (exclusief eigengewicht grondbrij) wordt berekend met:

P;n - Puit = 4..!:.- (-.!.. 1D V.slip + sin P2 ) _ L ÖCT
Tc D, 1C1+_; IVsliPI 1- D; 1CDiga, Tc

D D2
u u
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Het~oppel (dimensieloos gemaakt) dat de schroefas moet leveren is:
••••• ..3 V. 2

~ =~ïr(l_ DI ). rb/ad ~+.!.~(1- Di )80'
D3> S· ·6 D3 I I 8 D D2ure· u r r Vs/ip u u r r

Altt).l'natief:stroming door annulaire ruimte:
De4rukval benodigd voor het doorslippen van de grond door de annulaire ruimte tussen de
bla4~ip (denkbeeldige cilinder met diameter gelijk aan de spiraalbaan beschreven door de
bla~tip) en de buitencilinder van de avegaar is:

:i:i:

i- 'Pin Puil
;;

re
=4~ 1 r

a, 1- Dtip re
Du

Dit,rukverschil is groter dan volgens de vergelijkingen van de 'avegaar-theorie'.

UittJreiding met visceuze eigenschappen grondbrij :
Deieologie van de grondbrij in de avegaar kan beschreven worden met het Hershel Bulkey
model. De wandschuifspanning is een functie van de zwichtspanning ('tc), de
viscositeitsparameter (K) en de exponent (n):

i du
r=rc +K(d7.r
Deschuifspanningsverhoudingen in de impulsbalansvergelijkingen van het avegaarmodel
worden hiermee bij benadering:
tb/Jd K 8Vs/ip n- .•-•• = f(rc,K,Vslip,Du -DJ = l+a-( )
re re Du-Di

met 0.= integratiecoefficient schuifspanningen over blad (0.=2/3)

r wu f K 81U win- .•= (rc,K,Uw,Du -DJ= 1+-(--)
re re Du -Di

De snelheid van de grond ten opzichte van het blad van de avegaar, en de snelheid van de
grofi;dbij langs de buitencilinder zijn respectievelijk:

V·.----Q--slip- ïr .
sinee, -(D; - D(2)

4

IUwl = (aJ iu+V.lipcosat)2 + (Vs/ipsin at )2

Met substitutie van deze vergelijkingen in het avegaarmodel kunnen visceuze eigenschappen
van de grondbrij ook in rekening gebracht worden.

Pin - Puit
re

L 80'

ïrD"tgat re
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Het

avegaar
ontstaat er
Bij
hoogste

oktober 1999

de avegaar en het te leveren koppel zijn op basis van bovenstaande
voor de Bodek-avegaar: figuur 6.1 l.en 6.12. De getalswaarden

van deze berekening zijn:
0.3 m, S=0.635m, ty= 1500.Pa, K = 100 Pa s, n= I

isgenormaUseerd metdezwiehtspanning. De figuren kunnen ook
andere • getalswaarden van •de zwichtspanning, vooropgesteld dat

de reologie-exponent n gelijk is.
bij een verhoudingsgewijs laag toerental (t.o.v. het gronddebiet) de
drukval kan opnemen. Bij een verhoudingsgewijs hoog toerental
aan de instroomzijde, dan heeft de avegaar een zuigende werking.

grond door de avegaar geperst kan worden. Dan treedt de
Bij deze hoge debieten komt het visceazekarakter tot uiting: het
met het debiet.
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,

BI~AGE 10Wiskundige relatie tussen zetmaat en schuifsterkte

De parameters bij de uitgangssituatie van de zetmaatproef zijn (het grondmonster zit nog in
deç9ritainer). Hoogte: H=O.3 [m], Diameter bovenzijde: Dt,=O.1 [m], Diameter onderzijde:
Do+Q.2 [mlo De parameters na uitzakking van degrondmoot zijn: Zakking bovenzijde
(?aat):.x [m], Diameter grondmoot onderzijde: D [m], Het volume van de grondmoot is:

V~i(H-x).!!-.(D2 +D D+D2)
•••••••. 12 b b

De [iemiddelde normaalspanning op het bodemvlak is:

G"lr ~~
De~latietussen zetmaat en normaalspanning op het grondvlak is weergegeven in figuur ....
Ind.~n verondersteld wordt dat deze normaalspanning uniform over de bodem verdeeld is,
dan: is voor een perfect rigid-plastic materiaal volgens de Mobr-eirele methode, de interne
scü,ifspanning: 't= 1/2crn

Va.ij enkele proeven van van der Woede, 1996, aan geconditioneerde grondbrijen zijn
zetijlaatwaarden en zwichtspanningen bekend. De zwichtspanning is met een shear-o-meter
geDleten. De zetmaat is bepaald met de kegel van Abrams. In onderstaande tabel zijn de
me~twaarden opgenomen, met tevens de berekende zwichtspanning volgens bovenstaande
the9rie (input: zetmaat en dichtheid mengsel)

Tabel Test zetmaat-model: gemeten data (van der Woude 1996) en berekende zwicht-
spanmng
meî).gsel gemeten gemeten dichtheid berekende

zetmaat zwichtspanning zwichtspanning
Icm] fkPal fkwm31 fkPal

zandRDS 7 1.3 1900 1.17
zand HDS D=50 24.5 0.12 1900 0.19
zand HDSD=80 8 0.95 1900 1.08
zarid!polymeergel 8 1.96 1700 0.97
zand polymeergel 26.5 0.16 1700 0.1 1
16$ wit
zand polymeergel 7.5 1.61 1700 1.01
100 gril
schuim/zand 8 1.0 1500 0.85
schuim 11 0.7 1500 0.71

WI. I DEtFr HYDRAUlJCS I GeoOelft
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drukverloop voor boorfront

Predicties Botlek
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Static Bubb'.
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Plasticiteitstheorie: bezwijkpatroon bij extrusie (uit Hili)
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Toestroming naar avegaar

Stroming naar avegaar
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rekenmodel avegaar
Botlek

1500

1000 .-

500

o

-500

-1000
o 100 300 400

Gronddebiet (m3/uur)
600200 500

~~ .. 11..... } Elilil.;.;..l

•. Oomw/mln •. 120mw/min

<> 1 omw/mln iIi 13 omw/mln

.••. 2 omw/mln •. 14 omw/mln
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