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5.8

AFZINKDETAILS

5.8.1

Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de hulpconstructies, die benodigd zijn voor het opdrijven,
transport en afzinken van tunnelelementen en direct invloed hebben op het ontwerp
van een tunnel.
Hoewel vrijwel al deze constructies door de aannemer worden ontworpen, is het
toch zinvol om deze zaken in de een hoofdstuk van SATO te behandelen. Vandaar dit
speciale hoofdstuk "Hulpconstructies t.b.v. afzinken". Dit document kan dan ook
gebruikt worden voor het toetsen van de door de aannemer gemaakte ontwerpen.
Als referentie voor onderliggende zaken is gekozen voor de toegepaste oplossingen
bij de Spoortunnel Rotterdam en de Tunnel onder de Noord, beide tunnels, waarbij
de Bouwdienst direct of indirect betrokken is geweest.
Dit document heeft niet de intentie om alternatieve oplossingen af te wijzen, echter
de belangrijkste zaken, waarop bij het ontwerp en de uitvoering gelet moet worden,
zijn hierin aangestipt en zullen voor de eventuele aangeboden alternatieve
oplossingen veelal identiek zijn.
Voor het berekenen van diverse zaken met betrekking tot het opdrijven, transport,
afzinken en onderstromen van tunnelelementen wordt verwezen naar de
afzinkprogrammatuur AFTEL, specifiek t.b.v. het afzinken ontworpen
computerprogramma's.
Het zou te ver voeren om alle verankerings-, afzink- en meetsystemen te beschrijven.
Deze zijn in de verschillende draaiboeken uitgebreid beschreven. Draaiboeken van
Tunnel onder de Noord en de Spoortunnel Rotterdam zijn bij de Bouwdienst
respectievelijk in Utrecht en Bouwdok Barendrecht op te vragen.
De volgende data zijn tijdens het opstellen aangehouden:
- definitief: maart 1993
- 1e herziening: december 2000 (dit betreft slechts een redactionele
herziening)
-

2de herziening: januari 2005 (kleine aanpassingen)
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5.8.2

Ballasten

5.8.2.1

Ballasttanks
Functies:
Berging van de vereiste hoeveelheden tijdelijke ballastwater in de bouwdok-, afzinken onderstroom- en gedeeltelijke afbouwfase om voldoende veiligheid tegen
opdrijven te waarborgen.
Toepassingen:
Zinktunnels
Detailontwerp:
Grootte tanks afhankelijk van:
- Opdrijvend vermogen tunneldoorsnede
- De minimale volumieke massa van de beton
- De maximale volumieke massa van het omringende water
- Scheepvaartkrachten
- Onderstroomkrachten
- Minimaal vereiste bodemdruk of oplegreacties
Overdimensionering in verband met mogelijke afwijkingen in aannames volumieke
massa noodzakelijk; in ontwerp als richtlijn 50% overwaarde aanhouden.
Positie tanks afhankelijk van:
- Optimalisatie voegmomenten en dwarskrachten
- Lay-out tunnelelement: in dwarsrichting liefst zo ver mogelijk uit elkaar
- Tanks over zodanig oppervlak verdelen dat vervanging van ballastwater door
vaste ballast (beton of grind) goed mogelijk is
Mogelijkheden positie tanks:
- Tanks van langswand tot langswand bij meer dan twee kokers
- Tanks tegen buitenwanden
- Losstaande containers / watertanks uit tuinbouw
- Raakvlak: positie vijzelpenconstructie.
Rekening houden met scheefstand tunnelelement in afzinkfase berging wordt
kleiner!
Kernzaken uitvoering:
Tanks eventueel voorzien van PVC-folie. Voorgevormde zak iets ruimer nemen dan
tank. Maatregelen nemen ter voorkoming van beschadigingen. In ieder geval altijd
een laagje water in tank laten staan en laagje zand of tempex onder de folie
aanbrengen.
Indien geen folie, alle naden afplakken met een gebitumineerd glasweefsel. Om
voegbewegingen te kunnen volgen het glasweefsel met ruimte aanbrengen.
Tanks vooraf testen op waterdichtheid.
Sparingen in de wanden ter plaatse van de tanks waterdicht maken; geeft vaak
problemen.
Duidelijk afleesbare, eenduidige meetinstrumenten toepassen voor het bepalen van
de vulling van de tanks.
De tanks dienen goed bereikbaar te zijn dmv bordessen, steigers etc.
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Conservering:
Niet van toepassing.

5.8.2.2

Slingerschotten
Functies:
Scheidingselementen ter voorkoming c.q. beperking van het uit zichzelf verplaatsen
van vrij water in tunnelelementen tijdens het opdrijven.
Toepassingen:
Bij lichte tunnelelementen die na het opdrijven nog verder afgebouwd moeten
worden. De normale ballasttanks, benodigd voor de afzink- en afbouwfase zijn
ontoereikend voor de benodigde bodemdruk tijdens de bouwdokfase.
Detailontwerp:
De hoogte van de schotten is afhankelijk van de grootte van de normale ballasttanks,
de benodigde bodemdruk en het maximaal opdrijvend vermogen tijdens de
bouwdokfase.
De schotten zoveel mogelijk waterdicht maken.
Conservering:
Niet van toepassing.

5.8.2.3

Waterballastsysteem
Functies:
Het ledigen en vullen van de ballasttanks en het ledigen van de zinkkamer en de
sluitvoeg
Toepassingen:
Zinktunnels.
Detailontwerp:
Leidingstelsel doorrekenen voor de benodigde vul- en leegtijden van de
ballasttanks.
Alle tanks dienen afzonderlijk bedienbaar te zijn.
De kopschotdoorvoeren aan de buitenzijde en de pompinlaat in de tanks voorzien
van korven om vervuiling van het systeem te voorkomen.
Kernzaken uitvoering:
Indien van twee tunnelelementen de doorvoeren tegenover elkaar zitten aan de
lengte van de korf denken (mogen elkaar niet raken).
De doorvoer zo laag mogelijk in verband met het ledigen van de zinkvoeg; in ieder
geval onder de onderkant van de kopschotdeur.
Denk aan de beluchting van de zinkkamer tijdens het leegpompen.
Een tweezijdige inlaat van het ballastsysteem verdient de voorkeur in verband met
het opvangen van calamiteiten.
Bij twee langsleidingen deze in dwarsrichting verbinden en voorzien van een
afsluiter, zodat dwarscorrectie mogelijk is.
Om sneller de zinkkamer te kunnen ledigen achter het kopschot via een
omloopleiding tijdelijk een extra pomp opnemen.
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Na het afzinken moeten de langsleidingen van de diverse tunnelelementen kunnen
worden doorgekoppeld om uiteindelijk al het water uit de tunnelelementen te
pompen. Ter plaatse van het landhoofd wordt dan veelal een verticale stijgleiding
aangebracht om het ballastwater op het oppervlaktewater te kunnen lozen.
Conservering:
Niet van toepassing.

5.8.2.4

Bescherm- / ballastschil
Functies:
Beschermen constructiebeton tegen vallende en/of krabbende ankers;
Vaste ballast ten behoeve van het aftrimmen van het tunnelelement als gevolg van
het verschil in aangenomen max. v.m. beton en werkelijke v.m. beton en
maatafwijkingen;
Eventuele optimalisatie van de voegmomenten door de beton met verschillende
diktes op de diverse moten aan te brengen.
Toepassingen:
Tunnels onder vaarwegen en aquaducten
Detailontwerp:
Aan de hand van de resultaten van de doorsnedeberekening en de toegepaste
wapening, wordt bij een minimale schildikte van 150 mm de veiligheid tegen een
vallend anker bepaald met het programma GENESYS ANKER (N≥ 1,0).
De beschermschil d.m.v. haarspelden verdeuvelen met de constructiebeton en
voorzien van een gepuntlast wapeningsnet.
Alternatief voor de beschermschil:
dekking vergroten ter plaatse van het dak en de afschuiningen (tendens 100 mm);
grotere dekking van grond c.q. grind of stortsteen
Conservering:
Niet van toepassing
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Achtergronden
Ballasttanks
De inrichting van tunnelelementen word bepaald door de keuze van de locatie en de
afmetingen van de ballasttanks. Indien de doorsnede van de tunnel uit meerdere
buizen bestaat en waarbij de buizen een geringe breedte hebben (bv metrobuis), kan
de gehele buisbreedte gebruikt worden als ballasttank. Door het plaatsen van een
aantal schotten in de buizen is het mogelijk een enorme ballast capaciteit te
reserveren voor het afzinken.
De schotten dienen gedimensioneerd te worden op een volledige eenzijdige
waterdruk, zodat het mogelijk is elk compartiment naar behoefte apart te vullen en te
legen. Bij de 2e Beneluxtunnel zijn de ballasttanks op deze wijze in de metrobuis en
de éénrijstrooks buis gemaakt.
De naden bij de dilatatievoegen zijn rondom afgeplakt. Het op deze manier afdichten
van ballast tanks kan voor veel lekwater zorgen. Aangeraden wordt om plastic folie
zakken toe te passen in de tanks. Deze dienen vooraf beproefd te worden op lekkage.
(dmv vol pompen en controleren.) Verlies aan ballastwater mag niet optreden
tijdens het afzinkproces, omdat dan bij het onder een helling gaan van het
tunnelelement, het water naar het laagste punt zal stromen. Op deze manier zouden
de afzinkkrachten te hoog kunnen worden (op bv de lieren) en het TE in onbalans
kunnen raken.
Bij het ontwerp van de ballasttanks dient rekening gehouden te worden met een
goede ballastuitwisseling van het ballastwater met het ballastbeton. Met de
volgende zaken dient rekening te worden gehouden:
- 30 cm vrijboord in zoet water
- evt. zouttrog in zinksleuf
- water uit zinkvoeg naar ballasttank
- schuinstand tot 5% van tunnelelement

Afbeelding 5.8.1, Binnenzijde ballasttanks
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Bij de Calandtunnel is als ballast tank een standaard product uit de tuinbouw
gekozen, dit is een ronde watertank. Dit was mogelijk gezien de redelijk beperkte
hoeveelheid ballastwater. Voordeel hierbij is dat er door de ronde vorm geen grote
momenten in de wanden ontstaan. Waardoor ze lichter zijn en dus makkelijker
aangebracht en afgebroken kunnen worden. Ze zijn opgebouwd uit gegolfde platen
en hebben gestandaardiseerde afmetingen en foliezakken. Om afschuiven/
wegglijden tegen te gaan is er een betonnen rand in de tank gestort.
Vooraf is een proefopstelling gemaakt waarbij de tank onder een extra helling werd
gezet. (6 i.p.v. 4,5%) De benodigde ballasthoeveelheid was bij de Calandtunnel 2
tanks primair (5530 kN) en 6 tanks aan de secundaire zijde. (18465 kN)
De afmetingen en capaciteit van de tanks waren: Dia 11.83m. hoogte 3,88m. en
capaciteit 363m3.

Afbeelding 5.8.2, Ballasttank (Calandtunnel / watertank uit de tuinbouw)
Bij de Zeeburgertunnel zijn de ballasttanks gevormd door “open”zeecontainers met
folie. Bij andere tunnels zijn tanks bestaande uit bekisting en folie tegen de
middenwanden geplaatst.
Slingerschotten
Bij de 2e Beneluxtunnel zijn ballast tanks gemaakt door tussenschotten over de hele
breedte van de tunneldoorsnede (metrobuis en buis met 1 rijstrook) te plaatsen. Op
deze manier kunnen tussenschotten ook fungeren als slinger-schotten indien dit
noodzakelijk is. (zie figuur 1) De ballasttanks dienen altijd uit verschillende
compartimenten te bestaan i.v.m de uitwisseling met ballastbeton.
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Waterballastsysteem
Bij de 2e Beneluxtunnel was het ballastleidingensysteem aangepast aan de
tankconfiguratie en bestond uit een vul- en uitpompopening voor ieder segment van
de tanks. De aannemer had ervoor gekozen om niet ieder segment van de tanks van
een eigen pomp te voorzien, maar om te werken met vier pompen zodat gelijktijdig
vier tanks naar behoefte konden worden leeggepompt. Het ballastleidingen systeem
was opgebouwd uit een standaard systeem van gekoppelde buizen.(ø100 mm) Dit is
in eerste opzet gevoelig gebleken, omdat er tijdens een weekeinde een koppeling
was gesprongen terwijl de hoofdafsluiter nog open stond, waardoor er veel water in
het betreffende element terecht was gekomen.

Afbeelding 5.8.3, Ballastleidingensysteem (Wijkertunnel/tanks vrij gehouden van
buitenwand))
Het principe is om de in- en uitlaten van het water door de kopschotten te geleiden.
Elke tank heeft zijn eigen vul- en leegpompleiding en een meetlat. De gevulde tanks
dienen met regelmaat op lekkage gecontroleerd te worden.
Omdat het vullen en ledigen van de tanks veel tijd kost , kan bij het vullen ook
gebruik gemaakt worden van het natuurlijk verval van water.
Voor het vol- en leegpompen van de tanks bij de Calandtunnel is een
leidingensysteem opgebouwd met centrifugaalpompen. Hierdoor kon met hoge
capaciteit water in en uitgepompt worden. Het basis idee was goed, het heeft echter
in de praktijk nog wel eens tot probleempjes geleid. Door kleine lekkages werd lucht
aangezogen waardoor de capaciteit van de centrifugaalpompen behoorlijk afnam.
Ook zijn een aantal koppelstukken gesprongen vanwege de enorme druk opbouw
van deze zware pompen. Het vullen van de tanks echter ging bijzonder snel en
aangezien het ballasten altijd het meest tijdrovende deel is van de afzinkoperatie is
een soortgelijk systeem wel preferabel, maar heeft extra aandacht (controle) nodig.
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Afbeelding 5.8.4, Ballastleidingensysteem Calandtunnel ( afsluiters, een
centrifugaalpomp en de in- en uitstroomleidingen)
Bescherm- / ballastschil
De functie hiervan is beschermen van constructiebeton tegen vallende en/of
krabbende ankers.
Er kan een extra schil van 100 a 150 mm dik beton op het dak worden gestort evt.
voorzien van een krimpnet. (Bij de hemspoortunnel is een schil van 100mm
toegepast.)
I.v.m krabbende ankers dienen ook de zijkanten van een tunnel afgeschuind te
worden.
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Tijdelijke fundaties
Tunnelelementen worden tijdelijk gefundeerd door middel van vijzelpen-, neus- en
kinconstructies en oplegtegels. Deze tijdelijke fase bevindt zich aansluitend aan het
afzinken tot en met het onderstromen van het tunnelelement.
De constructie van de neus- en kinoplegging is afhankelijk van de soort tunnel,
verkeers- of spoortunnel, en direct gerelateerd aan het aantal en de verdeling van de
kokers van het tunnelelement.
De vijzelpenconstructie bestaat veelal uit twee vijzelpennen. Bij lange
tunnelelementen of bij tunnelelementen met overvarende grote schepen verdient
het soms de voorkeur een viertal vijzelpennen toe te passen. In deze situatie worden
grote oplegreacties gevraagd om voldoende veiligheid tegen loskomen te
waarborgen.
Bovengenoemde vijzelpenconstructies dienen, afhankelijk van het gekozen
oplegsysteem, in ieder geval in langsrichting van het tunnelelement hydraulisch te
worden gekoppeld om een statisch bepaald systeem te verkrijgen.
De hydraulische koppeling van de vijzelsystemen van de oplegconstructies is
afhankelijk van de configuratie van die onderdelen. Omdat de neus- en
kinconstructies slechts kunnen worden gedimensioneerd op krachten tot ca. 2500 kN
is het aan te bevelen de neusvijzels hydraulisch te koppelen om ongewenste
krachten op de neuzen en kinnen te voorkomen. Hierbij mogen de vijzels van de
pennen in dwarsrichting van het tunnelelement vanzelfsprekend niet worden
doorgekoppeld.
De tot nu toe toegepaste maximale vijzelpendiameter bedraagt 400 mm en is
geschikt om 6000 kN over te brengen.

5.8.3.1

Oplegtegels
Functies:
Een tijdelijke fundatie van een tunnelelement in de periode van afzinken tot en met
het onderstromen. De uitgestuurde stempelpen van een element staat op een in de
tegel ingestorte staalplaat, zodat de oplegreacties aan de ondergrond kunnen
worden overgedragen
Toepassingen:
Zinktunnels.
Detailontwerp:
Grootte van de tegel is afhankelijk van de bodemgesteldheid, de geometrie van de
zinksleuf en de maximaal mogelijk optredende vijzelpenbelasting.
De sterkte van de tegel zodanig berekenen dat deze op twee tegenover elkaar
liggende lijnen aan de uiteinden van de lange zijden ter breedte van 1,00 m op de
ondergrond kan komen te rusten.
De grootte van de staalplaat is afhankelijk van het schuiftrajekt van het
tunnelelement tijdens het afzinken en de meetnauwkeurigheden van het plaatsen
van de tegel en het tunnelelement. Afmetingen ruim nemen; weinig meer
investering, doch veel minder problemen.
De tegels op vier punten voorzien van zogenaamde spuds ter voorkoming van het
ronddraaien over een hoekpunt tijdens het plaatsen van de tegel.
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Ingestorte onderdelen opnemen ten behoeve van het hijsen en inmeten van de tegel
tijdens het plaatsen.
Voor de gewichtsbesparing eventueel de bovenzijde buiten de staalplaat afschuinen,
hetgeen tevens een relatie heeft met de scheefstand van het tunnelelement in
lengterichting - niet raken van de tegel met onderzijde tunnelelement.
De staalplaat dient van hoogwaardiger staal te zijn dan de stempelpen i.v.m. het
voorkomen van trechtervorming in de staalplaat - grote wrijving.
Bij te grote zetting van een tegel na het plaatsen met als gevolg dat de uitstuurlengte
van de vijzelpen te groot wordt, kan een opzettegel worden toegepast. Deze wordt
dan op de reeds geplaatste tegel aangebracht.
Indien geen ruimte aanwezig is, om de prefab tegel te plaatsen kan ook gebruik
gemaakt worden van een ter plaatse gestorte tegel van onderwaterbeton (OWB).
Hiervoor dient na het ontgraven van de tegelput, eerst een laag grint gestort te
worden als uitvullaag tussen bodem en OWB. Hierna kan een kist geplaatst worden
en een prefab wapeningskorf met staalplaat. Na het verharden van het OWB kan de
staalplaat ingemeten en op de juiste hoogte gesteld worden. Als laatste kan de
ruimte tussen staalplaat en OWB geïnjecteerd worden met een groutinjectie.
Kernzaken uitvoering:
De geometrie van de tegel bepalen ten behoeve van het plaatsen; relatie hijsframe
en positie staalplaat dient in den droge te worden ingemeten en bekend te zijn in x,y- en z-richting.
Duidelijke merken op tegel aanbrengen ten behoeve van de richtingen voor het
plaatsen e.d.
Duikvriendelijke verbindingen toepassen ten behoeve van het plaatsen.
Plaatsingsnauwkeurigheid in de praktijk bedraagt ca. 250 mm incl.
meetnauwkeurigheid.
Plaatsingsnauwkeurigheid tunnelelement bedraagt in de praktijk ca. 50 mm, incl.
meetnauwkeurigheid.
Conservering:
Niet van toepassing.
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Stempelpennen
Functies:
Tijdelijke constructie ten behoeve van de fundatie van het tunnelelement in de
periode van afzinken tot en met het onderstromen. Tevens ten behoeve van het
verticaal op hoogte stellen van het tunnelelement vlak voor het onderstromen. De
stempelpen wordt door middel van vijzels op een van te voren geplaatste oplegtegel
neergelaten en belast door het innemen van ballastwater.
Toepassingen:
Zinktunnels.
Detailontwerp:
Positie stempelpen bij voorkeur in de buitenwanden (in inkassing); de reactiekracht
wordt direkt in de betonconstructie overgebracht.
Indien de plaatsing van de stempelpen ter plaatse van de buitenwanden onmogelijk
is, de pen óf in de binnenwanden situeren óf door middel van een
trekstaafverbinding aan de vloer verankeren (trekstaaf géén dywidag, maar
zachtstaal!!); eventueel doorstempelen tegen het dak. Deze oplossing kan toegepast
worden als het tunnelelement in een door damwanden begrensde zinksleuf wordt
afgezonken, waarbij door ruimtegebrek de oplegtegel niet onder de buitenwanden
kan worden aangebracht.
Zwaarte stempelpen en bijbehorende constructies afhankelijk van:
- Vereiste minimale oplegreacties
- Scheepvaartbelastingen
- Zoutfluktuaties
- Onderstroomkrachten
- Oplegreacties van volgend tunnelelement
Rekening houden met dwarskracht op stempelpen (uit scheepvaart en
stroomkrachten); veelal bepalen de maximale uitstuurlengte van de pen onder het
tunnelelement en de dwarskracht (geeft moment) de dikte van de pen.
Het manchet dient achteraf waterdicht te kunnen worden afgesloten en geinjekteerd.
Rekening houden met de borging van de stempelpen.
Extra wapening opnemen voor de krachtsoverdracht van de betonconstructie naar
de stempelpenconstructie.
Voorzieningen (b.v. Lentonankers) opnemen voor het aanstorten van de inkassing.
Bij lange tunnelelementen kan in langsrichting voor twee keer twee stempelpennen
worden gekozen; deze dienen in de operationele fase in langsrichting twee aan twee
hydraulisch te worden gekoppeld.
Kernzaken uitvoering:
Bij het gebruik van trekstaven met koppelmoffen er op letten dat de trekstaaf
voldoende ver is ingeschroefd!
Doorvoer (manchet ten behoeve van de stempelpen) in de vloer instorten - passing
pen /manchet vóór storten controleren - pen inclusief manchet samen instorten.
De trekstaven testen op 1,5 maal de werkbelasting.
Bij het stellen van het manchet letten op de stand van de constructie - de vijzelpen
dient in afgezonken positie verticaal te staan.
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Voor het afzinken (drijvende fase in bouwdok) het functioneren van de pen met
vijzelconstructie testen.
Extra wapening opnemen.
De vijzelpennen aflaten en verwijderen als het opvolgende tunnelelement is
onderstroomd.
Na het verwijderen van de vijzels, de stempelpen 0,5 m optrekken en doorbranden
of -gutsen - denk aan de waterdruk, pen kan spontaan omhoog gedrukt worden!
Na het doorbranden van de pen, de pen terugduwen in het manchet en hechten aan
het manchet - blindflens vastbouten en rondom waterdicht aflassen.
Door de aanwezige injectieopeningen de nog aanwezige holle ruimte in het manchet
met grout vullen.
Conservering:
De met beton in aanraking komende delen:
- zinkcompound 60 µm
Afdekplaat en uit de constructie stekende deel van bovenflens:
- zinkcompound 40 µm
- HS-coating op epoxybasis 150 µm
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Neus- en kinconstructies
Functies:
Een tijdelijke oplegging van een tunnelelement in de afzinkfase tot en met de
onderstroomfase. Centreert het af te zinken tunnelelement t.o.v. het voorgaand
tunnelelement in dwarsrichting. Een tunnelelement voert zijn reactiekracht af naar
de ondergrond via de neusconstructie, de kinconstructie van het voorgaand
tunnelelement en de stempelpennen met oplegtegel van het voorgaand
tunnelelement.
Toepassingen:
Zinktunnels.
Detailontwerp:
De zwaarte van de betonnen neus- en kinconstructie is afhankelijk van:
- vereiste minimale oplegreactie
- scheepvaartbelasting
- zoutfluctuaties
- onderstroomkrachten
- stroomkrachten
Altijd twee neus- / kinconstructies toepassen tenzij dit niet mogelijk in verband met
de tunnelelement-constructie.
Op de kinnen stalen penconstructies monteren.
Aan de neuzen wordt aan één zijde een stalen vangconstructie en aan de andere
zijde een schuifplaatconstructie gemonteerd.(Indien aan beide neuzen een
vangconstructie wordt gemonteerd, kunnen deze vangen, indien er slechts kleine
maatvoeringsafwijkingen aanwezig zijn, grote krachten ontwikkelen in dwarsrichting
op de neus en kin).
Een zodanige staalconstructie ontwerpen dat deze eenvoudig achteraf verwijderd
kan worden.
In de staalconstructies dient plaats te zijn voor hydraulische vijzels.
Er dient een dwarskrachtverbinding in de constructie te worden opgenomen, zodat
de dwarskracht van het tunnelelement naar de vijzelpennen van het voorgaand
tunnelelement kan worden afgevoerd (belasting uit scheepvaart, aanvulling en
stroom).
De vang minimaal 150 mm breed maken.
De platen op de neuzen en de pennen op de kinnen zodanig plaatsen dat het
tunnelelement tijdens het afzinken afgezet kan worden terwijl nog voldoende
speling aanwezig is tussen de tijdelijke afdichting (Gina) en de stalen omranding van
het voorgaand tunnelelement (> 250 mm).
In verband met de grote hoeveelheid wapening in de neus en de kin, deze zéér
nauwkeurig detailleren.
Kernzaken uitvoering:
Er zit zeer veel wapening in de betonnen neuzen en kinnen: het betonmengsel hierop
aanpassen ; plastisch met superplastificeerder met evt. fijn grind.
Zorgen dat de bovenzijde van de pennen glad en afgerond is in verband met het, in
latere fase, schuiven tijdens het aantrekken van het tunnelelement.
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Zeer nauwkeurige metingen uitvoeren op de positie van de stalen pen- en
vangconstructie van twee aangrenzende tunnelelementen (x-, y- en z-meting); meten
ten opzichte van de ideale as van een tunnelelement. Daarna de constructie pas
ondersabelen.
Tijdens het afzinken, direct nadat de zink-kamer is geopend, de vijzels plaatsen en
hydraulisch koppelen. Tot dat tijdstip moet de totale belasting door één neus/kin
opneembaar zijn. Een tunnelelement dient opgelegd te zijn op een driepunts
oplegging om torsie in het tunnelelement te voorkomen c.q. beperken. Om van de
twee neus-/kinconstructies één oplegging te maken dienen de beide vijzels
hydraulisch te worden gekoppeld. In dit geval zullen de momenten in dwarsrichting
door de vijzelpennen worden opgenomen.
Neus en kin na het afzetten van het tunnelelement slopen in verband met het
verkrijgen van een rechte dilatatievoeg.
Conservering:
Niet van toepassing.
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Achtergronden
Algemeen
In de meeste gevallen worden de tunnelelementen bij het afzinken tijdelijk
gefundeerd op een neus-kin constructie (primaire zijde) en oplegtegels (secundaire
zijde). Nadat het element is afgezonken en geplaatst is op de primaire en secundaire
oplegging en de extra ballasttanks vol water zitten , start men met het
onderstromen. Daarna kan het volgend element afgezonken en onderstroomt
worden. Wanneer dit gereed is kan de vijzelpen van het vorige element ingetrokken
worden en rust het element op het zandbed.
Bij een aantal elementen van de 2de Benelux tunnel is geen tijdelijke fundatie
gebruikt , maar zijn deze elementen direct op een grintbed afgezonken.
De reden hiervoor was dat de grote scheepvaartkrachten waarop de constructie
berekend diende te worden, niet opgenomen konden worden door de gebruikelijke
vijzelpenconstructie
(hier zouden 4 vijzelpennen benodigd zijn). Door het element direct op een grintbed
af te zinken kon de stabiliteit wel gegarandeerd worden.

Afbeelding 5.8.5, Aanbrengen van een grindbed.
(2e Beneluxtunnel)
Een nadeel van deze grintbedmethode t.o.v. het gebruik van vijzelpennen is, dat er
niet meer gecorrigeerd kan worden na het afzinken. Bij het gebruik van vijzelpennen
kan er verticaal en horizontaal nog gecorrigeerd worden tot het moment van
onderstromen.
Er dient rekening gehouden te worden met slibafzetting op het grintbed. De zinksleuf
dient voor het afzinken gecontroleerd te worden en eventueel gezuiverd te worden
van slib. In het grintbed van de Beneluxtunnel zijn ruimtes open gelaten, zodat een
betere drukverdeling mogelijk was van het tunnelelement en meteen een ruimte
werd gecreëerd voor eventuele slibafzetting
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Scheepvaartkrachten en stroomsnelheden bepalen o.a. het ontwerp van de tijdelijke
fundaties. Na het afzinken tot na het aanvullen van de tunnelelementen hebben
scheepvaartkrachten vrij spel op het tunnelelement. Het is dan ook van groot belang
deze krachten nauwkeurig te bepalen. Anderzijds kan soms in overleg met de
vaarwegbeheerder restricties aan de snelheid van schepen worden gesteld om
zodoende, de scheepvaartkrachten te beperken.
Voor info scheepvaartkrachten zie de volgende rapporten:
- Rapport “Afgezonken tunnelelementen: krachten door overvarende schepen en
stroming”door WL Delft hydraulics, projectnummer Q2550 (4133-2001-1009)
- Rapport “CFD modelling of ship-tunnel interactions”inclusief “supplementary
note” en “supplementary note II”door Computational Dynamics (Germany)
Limited (4133-2003-1001).
- Rapport “Validatieproeven krachten op afgezonken tunnels door passerende
schepen” door WL/Delft hydraulics, projectnummer Q2550 (4133-2003-1002).
Naar deze rapporten wordt verwezen in het document Kennisplan 2003-2005
Constructies document nr. 4133-2003-1003.
Een voordeel van de grintbedmethode is dat geen vijzelpennen meer nodig zijn en
er niet meer onderstroomt hoeft te worden. Er zijn dan geen in te storten leidingen
meer ten behoeve van het onderstromen en geen vulleidingen meer op de oren.
Een nadeel is dat de toegestane toleranties bij het grintbed gehaald moeten worden
en dat men een kritiek tijdspad heeft i.v.m. de aanslibbing op het grintbed..
Oplegtegels
Normaal gesproken is een oplegtegel een prefab betonnen plaat die dmv bv een
drijvende bok geplaatst wordt in een vooraf gegraven tegelput in een zinksleuf. De
oplegtegel is een vierkante gewapend betonnen tegel met een staalplaat voor de
oplegging van de vijzelpen. In de berekening van de tegel worden diverse
excentriciteiten en scheefstanden voor de belastingen meegenomen a.g.v.
plaatsingstoleranties (zowel voor de tegel als voor het tunnelelement). Vaak is de
draagkracht van de ondergrond bij bezwijken maatgevend voor de tegel. Ook dient
er een voorspelling gemaakt te worden van de te verwachte zettingen van de tegel,
na het afzetten van het tunnelelement op de tegel. Deze voorspelling wordt
meegenomen in de bepaling van de hoogte waarop de tegel wordt geplaatst. De
tegelputten worden separaat gebaggerd na het gereedkomen van het baggerwerk
voor de zinksleuf en daarna weer met een grindaanvulling op de juiste hoogte
gebracht.
Bij de Calandtunnel zijn in de gestempelde zinksleuven geen prefab tegels gebruikt.
Deze zouden zeer moeilijk te installeren zijn geweest. (gestempelde zinksleuf en
ontlastsleuven aan de landzijde) Hier heeft men een tegel gemaakt van gewapend
onderwater beton. De wapeningskorf is hierbij met een speciaal ponton, wat onder
de stempels door kon, geplaatst. Na het storten van de OWB is de staalplaat op
hoogte gesteld en is de ruimte onder de staalplaat geïnjecteerd.

5.8 - 24

Specifieke Aspecten TunnelOntwerp / versie 2005

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat Bouwdienst

Tunneldetails

Afzinkdetails

Afbeelding 5.8.6, Wapeningskorf met stelplaat oplegtegel
Vijzelpennen
Vijzelpennen worden in een inkassing in de buitenwanden geplaatst, dit om de
vijzels tussen pen en beton te kunnen plaatsen. De vijzelpennen worden uitgevoerd
als massieve stalen pennen van een hoge staalkwaliteit, C45, met een diameter van
400 mm(2de Beneluxtunnel). Extra aandacht dient te worden besteed aan de
afronding van de onderkant van de pen en aan de dichtingen. Er dient (forse)
bijlegwapening geplaatst te worden in de buitenwand om de horizontale belasting in
de betonconstructie in te leiden.
Voor het afzinken zijn de vijzelpennen voorzien van een dwarsbalk, waarop twee
vijzels en een borging geplaatst konden worden (dit om te voorkomen dat tijdens
het opdrijven en transport de vijzel pen eruit valt of omhoog komt). Bij de 2de
Beneluxtunnel heeft de aannemer ervoor gekozen om te werken met twee 315 tons
vijzels. Tussen de vloer en de dwarsbalk waren twee kleine vijzels aanwezig om de
pen te borgen en de benodigde vooruitslag te kunnen geven vlak voor het afzinken.
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Afbeelding 5.8.7, Vijzelpennen met borging en dwarsbalk in sparing buitenwanden
Bij de Calandtunnel is gebruik gemaakt van pennen met een diameter van 300mm.
De minimale vijzeluitslag was 280mm (nominaal 300mm) en maximaal 640mm.
De horizontale krachten die op een element werken(secundaire zijde) worden
opgenomen door de wrijving die optreedt tussen de stempelpennen en de staalplaat
op tegels. Als wrijvingscoefficient wordt in dit geval 0,3 genomen.
Na het plaatsen worden de vijzelpennen afgebrand en wordt de opening dichtgelast.
De nis in de buitenwand wordt daarna dichtgestort.
Neus- en kinconstructie
Aan het ontwerp en uitvoering van de neus- en kinconstructie worden hoge eisen
gesteld. Naast een grote geconcentreerde belasting die opgenomen dient te worden
(veel wapening, speciaal beton) is er ook nog de nauwkeurigheid die bepaald hoe
het element er in de eindsituatie erbij ligt. (maatvoering pen en vangconstructie.)
De minimaal op te nemen verticale belasting op de neusoplegging dient minimaal
1000 kN te zijn en de horizontaal belasting 500kN.De neus en kin constructie wordt
na het afzinken dmv Dywidag staven gekoppeld om “losraken” te voorkomen.
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5.8.4

Voegconstructies

5.8.4.1

Kopschotten
Functies:
De tijdelijke waterdichting van de kopse einden van een tunnelelement, zodat een
doosconstructie wordt gevormd, die kan drijven.
Toepassingen:
Zinktunnels.
Detailontwerp:
In te storten onderdelen in het kopschot:
- waterdichte deur
- eventueel mandeksel t.b.v. duiker
- tasterdoorvoeren aan secundaire zijde
- tasterplaten aan primaire zijde
- ballastleidingdoorvoeren
- ontluchtingspijp
- kabeldoorvoeren
Onderdelen van het kopschot:
- aanslag vloer: kraanrail o.i.d.
- aanslag dak
- kopschotstijlen met veelal aangelaste deuvels
- betonwand
De zwaarte van het kopschot is afhankelijk van de maximale waterdiepte in
afgezonken toestand van het tunnelelement en stroom tijdens het transport; bij
transport over zee rekening houden met golfbelasting.
Het kopschot dient t.p.v. het landhoofd veelal als HW-kering, zodat hierover
afspraken met het aanliggende Waterschap o.i.d. gemaakt moeten worden.
Stekken rondom in vloer, dak en wanden opnemen.
Bij de keus van de deurbreedte rekening houden met de breedte van de zinkkamer.
Stekankers (b.v. Lenton) opnemen in de vloer i.v.m. de deuvelconstructie in de
zinkvoeg (zie SATO hoofdstuk Zink- en sluitvoegen).
Deuren tegenover elkaar op gelijke hoogte stellen en zij dienen 180° draaibaar te
zijn.
Alternatieven: Stalen- en prefabschotten
Kernzaken uitvoering:
Bij het stellen van de stijlen zorgen dat een goede aansluiting gewaarborgd is tussen
stijl en aanslag; eventueel vastlassen met hechtlas.
Bekisting aanbrengen aan de achterzijde van de flens van de stijlen. Het kopschot
wordt dan een flensdikte dikker.
Zorgen dat een juist betonmengsel wordt toegepast: goed plastisch met
superplastificeerder.
Halverwege de hoogte van het kopschot stortluiken toepassen.
Denk aan een juiste verdichtingsmogelijkheid in de ruimte onder de waterdichte
deur.
Door middel van een uitgekiste driehoek t.p.v. de bovenste stortluiken zorgen dat
met behulp van een overhoogte een goede aansluiting met het dak wordt verkregen.
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De overmaat aan beton weghakken en de stortnaad tegen het dak gedeeltelijk
uithakken en repareren met een cementgebonden reparatiemortel.
Stortnaden, scheuren, conusgaten en aansluitingen op ingestorte onderdelen
nadien afplakken met een gebitumineerd glasweefsel.
Het slopen van het kopschot in de afbouwfase mag pas plaats vinden als twee
actieve waterkeringen aanwezig zijn (tijdelijk afdichting - Gina en permanente
dichting - Omega of een kopschot aan de juiste zijde belast).
Conservering:
Niet van toepassing.

5.8.4.2

Aantrekcilinder
Functies:
Het bewerkstelligen van een eerste, geringe indrukking van de tijdelijke afdichting
(Gina), zodanig dat de aanvoer van water door de nog aanwezige spleet tussen de
tijdelijke afdichting en de stalen omranding van het voorgaand tunnelelement
kleiner is dan de pompcapaciteit van de pomp achter het kopschot, die de zinkkamer
moet ledigen.
Detailontwerp:
De maximaal te leveren kracht bepalen aan de hand van:
- stijfheid Gina-profiel
- tolerantie en scheefstand kopvlakken
- toelaatbare afwijking van het secundaire einde van het tunnelelement
- wrijving vijzelpen-staalplaat en neus-/kinconstructie
Duikvriendelijke verbindingen ontwerpen
Kernzaken uitvoering:
Na het monteren op het tunnelelement (onder water), het volledig uitsturen en
intrekken van de cylinder testen.
Alternatief:
d.m.v. ingeschoren of enkele langsdraad
Conservering:
Stralen SA 2,5
2 lagen primer 50 µm
2 lagen high build, polyurethaanbasis 70 µm

5.8.4.3

Ginabescherming
Functies:
Het beschermen van het tijdelijke afdichtingsprofiel (Gina) tijdens het transport en
verhalen van het tunnelelement; veelal in combinatie met een duwbootframe tijdens
het transport.
Toepassingen:
Zinktunnels.
Detailontwerp:
Het duwbootframe ontwerpen op de duwkracht van de betreffende duwboot
inclusief het effect uit de dynamische belasting.
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In verticale richting rekening houden met de bewegingen en krachten van de
duwboot onder invloed van golven e.d.
De bescherming dient redelijk eenvoudig en snel te kunnen worden verwijderd.
De bescherming eventueel drijvend uitvoeren.
De constructie doorzetten tot ca. 1,50 m onder de waterlijn.
Conservering:
Niet van toepassing.

5.8.4.4

Wiggen
Functies:
Bewerkstelligen dat de voorspankracht ten gevolge van de waterdruk op de
kopschotten in langsrichting van het tunnelelement aanwezig blijft tijdens het legen
van de sluitvoeg. Hierdoor blijven de tijdelijke afdichtingen (Gina's) van de
aangrenzende tunnelelementen samengedrukt.
Toepassingen:
Zinktunnels.
Detailontwerp:
De grootte van de over te brengen kracht is afhankelijk van de grootte van de
waterdruk op het kopschot van de tunnelelementen ter plaatse van de sluitvoeg.
In het ontwerp er van uit gaan dat 75% van het oppervlak van de wiggen aan de
krachtsoverdracht deelneemt.
Hulpconstructies ontwerpen voor het plaatsen (zoeker) en het ondersteunen van de
wiggen.
De vlakken van de wiggen die zorgen voor de krachtsoverdracht tegen de
tunnelelementen voorzien van 4mm dik hardboard.
De wiggen zover mogelijk van elkaar af situeren: mogelijkheden zijn: t.p.v. de
buitenwanden of de binnenwanden. Gesitueerd in de buitenwanden, dienen deze ter
plaatse te worden verbreed (zie SATO hoofdstuk Zink- en sluitvoegen).
Kernzaken uitvoering:
De vlakken van de tunnelelementen waartegen de wiggen komen te rusten zo vlak
mogelijk maken; zonodig met een reparatiemortel uitvlakken.
De wigvlakken van de beide aangrenzende tunnelelementen inmeten in het
elementstelsel.
Per stel wiggen één wig vooraf maken; de tweede wig pas storten als de sluitvoegbreedte bekend is.
Na afzinken een directe afstandsmeting ter plaatse van de wigvlakken uitvoeren.
De tweede wig met een laag plastic als tussenlaag tegen de eerste wig, in den
droge, volgens de ingemeten maten, storten.
Na het plaatsen van de wiggen op hoogwater een volledige duikercontrole uitvoeren
op het aanliggen van de wiggen.
De in de binnenwanden geplaatste wiggen verwijderen als het betonwerk in de
sluitvoeg van de vloer en de buitenwanden voldoende is verhard.
Conservering:
Niet van toepassing.
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Sluitvoegliniaal
Functies:
Na het plaatsen van het laatste tunnelelement t.p.v. de sluitvoeg, de dwarsligging
van de beide aangrenzende tunnelelementen t.o.v. elkaar en de lengte van de
sluitvoeg te kunnen meten.
Detailontwerp:
Draad/duikervriendelijke constructie.
Een zodanige constructie dat een dubbele meting uitgevoerd kan worden en zodanig
dat grove fouten herkend kunnen worden.
Kernzaken uitvoering:
Positie markante punten voor latere sluitvoegmeting in den droge inmeten in
tunnelelementstelsel.
Conservering:
stralen SA 2,5
2 lagen primer 50 µm
1 laag high build, polyurethaanbasis 50 µm

5.8.4.6

Sluitvoegbekisting
Functies:
Na het afzinken van alle tunnelelementen het tijdelijk waterdicht afsluiten van het
laatste deel van de tunneldoorsnede (1,0 à 1,5 m sluitvoeg) om in den droge de
betonconstructie te kunnen afbouwen.
Na het storten van de sluitvoeg:
Het overnemen van de langskracht uit de wiggen in de normaaldoorsnede
Verzorgen van de water- en gronddichting in de eindfase
Detailontwerp:
Sterkte bekisting is afhankelijk van de waterdiepte en de onderstroomkrachten.
Zwaarte en positie van de bevestigingsmiddelen zijn afhankelijk van stijfheid
rubberprofiel (Wale-fender) en gewicht kist, in combinatie met eventueel de
bekistingsdruk uit het betonstorten.
Zorgen voor een gladde aansluiting rubber beton; in de vloer te realiseren d.m.v.
een staal profiel (houten bekisting weglaten).
De schotten t.p.v. de aansluiting op de tunnelelementen voorzien van delta-vormige
rubberprofielen (Wale-profiel).
De waterdichte aansluiting van de schotten onderling (wand, vloer, dak) vraagt
bijzondere aandacht.
Indien mogelijk sluitvoegbekisting uitvoeren met drijfkisten om het gewicht onder
water te beperken.
Op een veilige plaats op het dakschot een afsluiter monteren om achteraf waterdruk
tussen de beton en de stalen bekisting te kunnen bewerkstelligen.
Indien weinig gronddekking (tot 1,0 m) en gesitueerd in de vaargeul zorgen dat het
dakschot en de bovenste delen van de zijschotten achteraf verwijderd kunnen
worden.
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Indien het tunnelelement t.p.v. de sluitvoeg uitwendig geen rechthoekige doorsnede
heeft, de driehoeken uitvullen met prefab betonblokken tot een rechthoekige
doorsnede; denk aan de waterdichtheid. Voorkeur: direct de constructie storten in
een rechthoekige doorsnede.
Breedte sluitvoegschot t.b.v. afdichting dimensioneren op theoretische
sluitvoegmaat +/- afwijkingen tijdelijke afdichtingen (Gina's), maattoleranties en
afzinktoleranties.
Een deuvel opnemen om horizontale verschuiving van de tunnelelementen
onderling te voorkomen.
In de betonconstructie aan de buitenzijde van wanden en dak van de aangrenzende
tunnelelementen ankerbussen instorten voor de bevestiging van de
sluitvoegbekisting.
Rekening houden met een variatie van de sluitvoegbreedte (15 à 30 cm), afhankelijk
van nauwkeurigheid van lengtemetingen en afzinktemperaturen.
Indien mogelijk, in verband met de scheepvaart de ruimte tussen dak en bekisting
vergroten, zodanig dat personeel hierin kan werken - deze ruimte door middel van
een schacht met de buitenlucht verbinden.
Kernzaken uitvoering:
Handelingen onder water zoveel mogelijk beperken!!
Alle van te voren ingestorte bevestigingsmiddelen zodanig merken, dat de positie
onder water door duikers is te herkennen.
Inmeten kopse kanten sluitvoegzijde van de beide aangrenzende tunnelelementen
i.v.m. de tolerantie m.b.t. breedte sluitvoeg.
Indien tijdelijke betonnen driehoeken worden toegepast, dienen deze tijdens het
transport goed te worden beschermd.
Ingestorte onderdelen t.b.v. bevestiging sluitvoegbekisting inmeten en toetsen aan
gewenste positie.
Betonoppervlak rondom aansluitvak controleren op korte knikken; evt. met
reparatiemortel/kunstharsmortel uitvlakken.
Uitstekende dil. voegband aan het tunnelelement tijdens opdrijf-, transport- en
afzinkfase beschermen.
Sluitvoegbekisting t.b.v. vloer na afzinken van voorlaatste tunnelelement op de
bodem van de ter plekke verdiepte zinksleuf plaatsen.
De benodigde lange lengtes wapening voor het plaatsen van de wiggen t.b.v. de
onderzijde en voor het plaatsen van het dakschot t.b.v. de bovenzijde van de
sluitvoeg in de voeg brengen.
Met betrekking tot het betonstorten van binnenuit het tunnelelement:
- Ten behoeve van het storten van het dak van de sluitvoeg een proefstort
uitvoeren. Hieruit komt de betonsamenstelling, m.n. de zetmaat en de h.o.h.
afstand van de betondoorvoerpijpen naar voren.
- De aanwezigheid van een betontechnoloog op het werk tijdens het storten is een
noodzaak.
- Elektronische verklikkers tussen de toevoerpijpen t.b.v. de hoogte van het
betonoppervlak is aan te raden.
Conservering:
Niet van toepassing.
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Afpersen permanente afdichting (OMEGA)
Functies:
Controle op de waterdichting van de permanente afdichting (Omega) bij maximaal
optredende omstandigheden in de toekomst.
Toepassingen:
Zinktunnels
Detailontwerp:
In de vloer van het tunnelelement een leiding instorten, die de verbinding vormt
tussen de ruimte tussen de tijdelijke en de permanente afdichting en de dagzijde van
het tunnelelement.
Eveneens aan de dakzijde een soortgelijke leiding opnemen.
Na het monteren van het permanente afdichtingsprofiel de voeg vullen met water.
Het aanwezige water op een druk brengen, die overeenkomt met de hoogst mogelijk
voorkomende waterstand, verhoogd met 1,00 m en de afsluiters afsluiten.
Na 12 uur een manometeraflezing doen.
Na 36 uur een tweede manometeraflezing doen.
De tweede aflezing mag niet meer dan 0,05 ato lager zijn dan de eerste.
Indien grotere afwijking, de lekkage opsporen en verhelpen. Daarna opnieuw testen
tot de afname minder is dan 0,05 ato in 24 uur.
Na afloop voeg legen en leidingen afdichten.
Hoe achteraf, in de gebruiksfase van de tunnel, lekkage van de voeg eenvoudig te
kunnen constateren, is beschreven in SATO hoofdstuk Zink- en sluitvoegen.
Kernzaken uitvoering:
Zorgen dat de ingestorte leidingen t.b.v. het testen niet voor de ingelaste plaat
uitsteken i.v.m. beschadiging tijdelijke afdichting.
Goed af te lezen, met juiste schaalverdeling uitgeruste manometer toepassen.
Zorg dat de leidingen tijdens opdrijven tot aan het legen van de zinkvoeg afgedopt
zijn.
Ter orientatie:
Lekkages kunnen verschillende oorzaken hebben:
- Achterloopsheid van de stalen omranding, afvoer via de roestvast stalen leiding.
- Tijdelijk afdichting is lek, echter de permanente afdichting niet: bij hoog
aangelegde voegen kans op bevriezing van het aanwezige water - controle door
middel van afpersvoorzieningen - daarna permanente zoutwateroplossing
aanbrengen.
- Tijdelijk en permanente afdichtingen zijn lek - lekwater afvoeren via roestvast
stalen leiding (zie SATO hoofdstuk Zink- en sluitvoegen)
Conservering:
Leidingen t.b.v. testen: geen
Leiding t.b.v. controle achteraf: roestvast staal
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Achtergronden
Kopschotten
Bij afzinktunnels zijn de kopschotten uitgevoerd met een systeem van stalen balken
en een betonnen plaat (~ 250mm dik) die in het werk gestort wordt. Normaal
gesproken wordt er niet gerekend met samenwerking tussen de betonnen stijlen en
de betonnen plaat, maar met een losse betonnen plaat gesteund door stalen
steunen.
Doordat het kopschot als een soort schijf in het element zit gaat het een deel van de
belasting uit de primaire oplegging afdragen. Hier dient het kopschot op getoetst te
worden en eventuele extra schuifwapening bij de wandaansluitingen toepassen.
Bij alle kopschotten heeft men moeten injecteren om ze waterdicht te krijgen.
Bij de 2de Benelux was ervoor gekozen om dubbele doorvoeren voor ballastwater en
twee deuren per kopschot toe te passen i.v.m. de breedte van het element. (48 m`)
Een aandachtspunt bij de kopschotdeuren zijn de afdichtingrubbers. Bij de 2de
Benelux bleken na het inunderen kopschotdeuren te lekken a.g.v. het verkeerde
afdichtingrubber. (verkeerde shore hardheid) Een speciale habitat(duikklok) werd
gemaakt om de rubbers te vervangen.

Afbeelding 5.8.8, Kopschot (2e Beneluxtunnel)
Met de volgende punten dient rekening gehouden te worden:
- wel of niet deuvels op de stalen balken
- afplakken stortnaden van het kopschot
- het instorten van een injectieslang tegen het dak
- het afplakken van centerpennen van de kopschotkist
- maatregelen en inspectie om het lekken van het kopschot te voorkomen.
Aantrekcilinder
D.m.v lieren wordt een tunnelelement op zijn afzinklocatie gepositioneerd. Om het
rubber neusje van de Gina ingedrukt te krijgen wordt elke tunnelelement dmv een
aantrekcilinder tegen zijn voorganger aangedrukt.
Duikers bevestigen de aantrekcilinder op het dak. De trekkracht om het neusje
voldoende in gedrukt te krijgen is ca 50 ton. Hierdoor ontstaat de waterdichte
afsluiting tussen Gina en stalen plaat. De Gina wordt ongeveer 7 cm ingedrukt.
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Hierna wordt de zinkvoeg ontlucht en kan het water uit de zinkvoeg in de
ballasttanks worden gepompt. De waterkracht drukt nu tegen het secundaire
kopschot. De Gina wordt door deze druk nog eens zo’n 8 cm ingedrukt.

Afbeelding 5.8.9, Aantrekcilinder Calandtunnel
Ginabescherming
Een Gina-bescherming is noodzakelijk voor elke tunnel die afgezonken wordt. Het
voorkomt beschadigingen van het neusje door kabels van lieren, sleepboten etc. De
bescherming wordt van hout gebouwd en loopt door tot net onder de waterlijn.
Tijdens het inunderen,opdrijven en transport dient deze bescherming aanwezig te
zijn.
Ook het W9UI-profiel in de sluitvoegkraag moet beschermd moeten worden door
een houten constructie. Een grote beschadiging aan de W9UI is niet of nauwelijks te
repareren. De bescherming van het Gina- bescherming is nodig slechts tot 1,0 m
onder de waterlijn. De W9UI bescherming zou over de volle omtrek van de
tunneldoorsnede aangebracht moeten worden.
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Afbeelding 5.8.10,Bescherming Gina profiel
Wiggen
De sluitvoeg wiggen dienen zover mogelijk uit elkaar te liggen , bij voorkeur de
buitenwanden. De buitenwanden dienen dan verbreed te worden. (zie SATO)
De kracht uit de wiggen grijpen excentrisch aan op de buitenwanden die hier dan
ook op berekend/gewapend dienen te worden.
Als meewerkend oppervlak van de wiggen is bij de 2de Benelux tunnel 2/3 van de
hoogte en ¾ van de breedte genomen. (i.v.m. eventuele oneffenheden en afboeren
te kunnen opvangen.)
T.p.v. de tandconstructie is over de volledige aanslaghoogte van de wiggen een
staalconstructie in het beton opgenomen om de extra hoge krachten in te kunnen
leiden
De eerste wiggen worden prefab gemaakt. De aansluitende wig wordt pas gemaakt
als er een inmeting is geweest door duikers
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Afbeelding 5.8.11, Wiggen t.p.v. sluitvoeg
Sluitvoeg liniaal
Door middel van een sluitvoegliniaal is de ligging van de 2 elementen ter plaatse
van de sluitvoeg in te meten door een duiker. De lengte van de sluitvoeg en de
dwarsligging t.o.v elkaar wordt zo bepaald.
Deze meting is een noodzaak voor de maatvoering van de niet prefab te maken wig.
Tasterpennen:
In de kopschotten worden staalplaten ingestort t.b.v de maatvoering van de
zinkvoeg. In het andere kopschot is een buisje ingestort waardoor een pen gestoken
kan worden. Na het afzinken kan hierdoor de maat van de zinkvoeg worden bepaald
en er kan gecheckt worden op de x,y bepaling van het TE. Na het legen van de
zinkvoeg is er een snelle controle mogelijk over de indrukking van de Gina.
Vaak wordt, als kostenbesparing, de tasterpennen en –platen weg gelaten omdat er
vertrouwd wordt op de x.y meting.
Sluitvoeg bekisting
De bekisting van de sluitvoeg bestaat gewoonlijk uit 4 panelen. Na het plaatsen en
vastzetten van het bodemschot, volgt het dakschot en daarna de zijschotten. De
rubber D-fender zorgt voor de afdichting. Deze kan onder voorspanning gezet
worden door met trekstangen de schotten tegen het element te trekken.
Een verhoogde dakschot wat gebruikt wordt om vanuit de kist te storten, trillen etc is
niet meer bij de 2de Benelux en Calandtunnel toegepast. De oplossing met een
verhoogd dakschot geeft veel praktische problemen. (oa veiligheid werknemers en
vaarverkeer)
Mede door het gebruik van zelfverdichtend (of verdichtings arm) beton is deze
toepassing niet meer noodzakelijk. Het stortproces wordt d.m.v camera’s gevolgd.
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Afbeelding 5.8.12,Sluitvoeg
Afpersen permanente afdichting (Omega)
D.m.v een de afpersvoorziening kan gecontroleerd worden of de ruimte tussen
tijdelijke afdichting (Gina) en permanente afdichting (Omega) voldoende waterdicht
is. Hiervoor is een leiding ingestort die van de IPE omranding naar het
middentunnelkanaal loopt. Bij het transport is op de opening een moer gemomteerd
die na het afzinken in de zinkvoeg in den droge wordt verwijderd (vooraf aan het
plaatsen van het Omega-profiel)
Het afpersen gebeurd met een waterdruk van circa 2 meter meer dan de hoogst
bekende waterdruk Als er na 48 uur geen drukverlies of lekkage is opgetreden,
wordt het water er weer uit gepompt.
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5.8.5

Afzinkconstructies

5.8.5.1

Voorspanning
Functies:
Koppeling van de moten van een tunnelelement voor en tijdens de opdrijf-,
transport-, afzink- en onderspoelfase.
Toepassingen:
Zinktunnels
Detailontwerp:
Hoeveelheid voorspanning afhankelijk van horizontale en verticale buigende
momenten in de meest ongunstige fase tijdens het opdrijf-, transport-, afzink- en
onderspoelproces, rekening houdend met:
- zoutfluctuaties
- scheepvaartkrachten
- reactie opvolgend tunnelelement
- reductie door waterdruk op kopschot
Tijdelijke voorspanning met aanhechting is i.v.m. grotere veiligheid noodzakelijk.
Zorgen dat in de meest ongunstige situatie nog een drukspanning van 0,2 N/mm2 in
de dilatatievoeg aanwezig is.
Berekening dwarskrachtvoorziening en voorspanning in de voegen d.m.v. het
afzinkprogramma AFTEL uitvoeren.
Indien beëindiging van de voorspanning aan de kopzijde van het tunnelelement
wordt uitgevoerd, is er een grote kans op lekkage indien de voorspankanalen met
het naperssysteem worden geïnjecteerd.
De voorspankabels dienen binnen de dilatatievoegbanden te worden gesitueerd.
Bij beëindiging van de voorspanning halverwege de eindmoten, dient rekening te
worden gehouden met veel extra wapening i.v.m. het doorsnijden van de
hoofdwapening.
Kernzaken uitvoering:
De moten van een tunnelelement voorspannen voordat de rubbermetalen
voegstrook wordt geïnjecteerd.
Het injecteren dient te gebeuren na het opdrijven (of wanneer de oplegdruk van de
tunnelelementen op de bodem met 90 % is teruggelopen) en voor het transport van
de tunnelelementen.
Het tunnelelement pas aftrimmen als de injectiespecie een druksterkte heeft van
minimaal 20 N/mm2
Injecteren d.m.v. napersen is niet mogelijk als de voorspankasten reeds vroegtijdig
zijn gevuld, daarom een zeer fijn cement toepassen met geen of nauwelijks bleeding
De voorspankanalen na inbrengen van de voorspanning luchtdicht afsluiten en
vullen met VPI-poeder.
De voorspanstrengen na het afzetten op het zandbed in eindpositie doorslijpen of
doorboren, zodat de verschillende moten een kettinglijn kunnen gaan vormen.
Conservering:
Dagziende einden voorspaneenheden:
- injektiespecie verwijderen
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5.8.5.2

gritstralen; cementhuid sparing verwijderen
staal gritstralen SA 3
over ankerkop stalen afsluitdop op ankerplaat bevestigen; ruimte onder kop
vullen met epoxyteer
sparingen volzetten met spuitbeton

Bolders
Functies:
Tijdelijke bevestiging voor ankerdraden ten behoeve van het opdrijven,
transporteren, verhalen en afzinken van tunnelelementen .
Toepassingen:
Zinktunnels.
Detailontwerp:
Zwaarte van een bolder is afhankelijk van de optredende ankerkrachten in de
verschillende fasen van het afzinkproces.
De bevestiging aan de betonconstructie geschiedt door middel van ingestorte
ankers.
De ankers stellen met stelplaat of voorzien van vaste aangelaste plaat.
Indien nog ballastbeton op het tunnelelement moet worden aangebracht de ankers
op een verhoogd deel aanbrengen.
Veiligheid bolderconstructie is twee maal de maximale statische werkbelasting (op
Nederlandse rivieren excl. dynamica).
Bolders kunnen in twee verdiepingen zijn uitgevoerd met de daarbijbehorende
toelaatbare ankerkrachten.
Een tunnelelement heeft veelal een zestal (twee maal drie) bolders op de beide
uiteinden.
Bij de verankeringspositie van de bolders rekening houden met de verankering van
de bovenaanslagen van de kopschotstijlen en voldoende afstand tot de zijkant van
de beton.
Kernzaken uitvoering:
Bij de toepassing van bolders met twee verdiepingen er voor zorgen dat de juiste
draad op de juiste verdieping wordt aangebracht.
Conservering:
Ankers:
- Stralen S.A. 2,5
- Zinkcompound 40 µm
Overig:
- Stralen S.A. 2,5
- 2 lagen primer 50 µm
- 2 lagen highbuild, polyurethaan basis 70 µm
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Toegangsschacht
Functies:
Geeft voor personeel, kabels en klein materieel toegang tot een tunnelelement
onder water; is veelal gecombineerd met de aanwezigheid van een commandopost
met bijbehorende voorzieningen en het gebruik als meettoren.
Toepassingen:
Zinktunnels
Detailontwerp:
Korte schachten toepassen voor gebruik in het bouwdok en lange ten behoeve van
de afzinklokatie.
Sterkteberekening baseren op:
- stroombelasting
- windbelasting
- afmerende vlet
- belasting op top
Indien de toegangsschacht tevens wordt gebruikt als meetmast de
stijfheidsberekening baseren op een uitbuiging van de top van max. 5 mm t.o.v. de
nulstand.
De schacht dient een zodanige lengte te hebben dat in ieder geval geen water in het
tunnelelement kan lopen en een vrije zichtlijn voor het inmeten gewaarborgd is.
In de eindsituatie van het tunnelelement dient de toegangsschacht verticaal te staan.
Een waterdichte aansluiting bewerkstelligen met het tunnelelement door middel van
een ingestort manchet met waterdicht deksel in het dak.
Bevestiging en dichting door middel van een rubberring en bouten.
Ten behoeve van het inmeten van de schacht vóór het afzinken in het bouwdok reeds
meetpunten in het dak plaatsen en inmeten; direct na het plaatsen van de schacht de
relatie bepalen tussen die meetpunten en de meetpunten op de schacht.
Bij de positie op het tunnelelement rekening houden met de baan van de verhaal- en
afzinkdraden en zover mogelijk uit de as van het element. Ook dient rekening
gehouden te worden met eventuele stempels ed boven het water. (bv in geval van
een zinksleuf)
Een veiligheidskooi rond de aan de buitenzijde aanwezige ladder monteren.
Afdichten dakdoorvoer door:
- aan de binnenzijde een staalplaat waterdicht in de flens van het manchet te
lassen
- doorvoer vullen met beton of grind
- deksel afsluiten en schacht verwijderen
- indien grind, een injektie- en ontluchtingsvoorziening op de ingelaste staalplaat
aanbrengen, en de doorvoer injekteren
Kernzaken uitvoering:
Bij het zakken van het tunnelelement tijdens het afzinken dient het personeel uit
veiligheidsoverwegingen het tunnelelement te verlaten indien slechts één
toegangsschacht aanwezig is.
Conservering:
De met beton in contact komende vlakken:
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- stralen S.A. 2,5
- zinkcompound 40 µm
Overig:
- stralen S.A. 2,5
- primer, twee componenten op epoxybasis 60 mm
- grondverf - twee componenten - high build op polyurethaan basis

5.8.5.4

Meetmast
Functies:
Tijdelijke constructie, waarop aan de bovenzijde een meetpunt met reflector is
aangebracht, zodat in combinatie met een meetpunt op de toegangsschacht en een
aantal hellingmeters in het tunnelelement, de positie van een tunnelelement onder
water bekend is.
Toepassingen:
Zinktunnels
Detailontwerp:
Bij de sterkteberekening rekening houden met:
- stroombelastin
- windbelasting
- afmerende vlet
De stijfheid van de constructie is van belang voor de meetnauwkeurigheid van het
meetsysteem, onder afzinkomstandigheden dient de uitbuiging van de bovenzijde
kleiner te zijn dan 5 mm t.o.v. de nulstand.
Bevestiging door middel van ingestorte ankers.
Bij de positie op het tunnelelement rekening houden met de baan van de verhaal- en
afzinkdraden en zover mogelijk uit de as van het element.
Een veiligheidskooi rond de aan de buitenzijde aanwezige ladder monteren.
Conservering:
De met beton in contact komende vlakken:
- stralen S.A. 2,5
- zinkcompound 40 µm
Overig:
- stralen S.A. 2,5
- primer, twee componenten op epoxybasis 60 µm
- grondverf - twee componenten - high build op polyurethaan basis

5.8.5.5

Ophang- / hijspunten
Functies:
Het overbrengen van het afzinkgewicht van het tunnelelement tijdens de afzinkfase
via de hijsdraden naar pontons of de vaste wal (b.v. traverse op damwanden).
Toepassingen:
Zinktunnels
Detailontwerp:
Zwaarte constructie afhankelijk van afzinkgewicht tunnelelement.

5.8 - 42

Specifieke Aspecten TunnelOntwerp / versie 2005

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Tunneldetails

Rijkswaterstaat Bouwdienst

Afzinkdetails
Een veiligheid van 1,7 op het staal toepassen, waarbij het tunnelelement over de
diagonaal moet kunnen hangen.
Rekening houden met dwarskracht uit stroom en eventueel bewust uit loodstand
trekken van tunnelelement.
Voldoende afstand uit de voeg in verband met de spreiding van de hijskracht;
eventueel extra wapening ter plaatse van bovenzijde dak opnemen.
Laswerk ultrasoon en magnetisch laten onderzoeken.
Vooraf proefbelasten tot 1,5 x de max. mogelijke werkbelasting.
Kernzaken uitvoering:
Vooraf m.b.v. pasplaat ingestorte ankerpatroon op het tunnelelement toetsen.
Er dient op te worden gelet dat voldoende draad van de bout in het ingestorte anker
wordt gedraaid.
Conservering:
De met beton in kontakt komende vlakken:
- stralen S.A. 2,5
- zinkcompound 40 µm
Overig:
- stralen S.A. 2,5 (na het lassen)
- 2 lagen primer 50 µm
- 2 lagen high build, polyur.basis 70 µm

5.8.5.6

Ankerpunte
Functies:
Overdragen van ankerkrachten uit voorspanning ankersysteem en externe belasting
op het tunnelelement aan de ondergrond tijdens de opdrijf-, verhaal- en afzinkfase.
Toepassingen:
Zinktunnels, bouwdok en zinksleuf
Detailontwerp:
Mogelijkheden:
- Dodebedden
- Ankerpalen op vaste wal
- Ankerpalen op rivierbodem
- Ankers
Dodebedden: Stalen of houten damwand of kuubs betonblokken, voorzien van
achterliggende gording.
Bij ankerpalen op de vaste wal de bovenzijde voorzien van betonvulling.
Pennen of ringen aan paal lassen om de positie van de voorloper (ankerdraad) te
waarborgen.
Bij ankerpalen op de rivierbodem wordt veelal een speciale bovenkop toegepast,
waardoor onder verschillende hoeken getrokken kan worden. Indien geen speciale
kop wordt toegepast de paal ter plaatse van de inleidende draadkracht versterken.
Er bestaan vele typen ankers; de houdkracht is afhankelijk van de omliggende
grondsoort en het type anker (orde 4 à 8 maal het ankergewicht, indien goed
ingetrokken).
Veiligheid ankerpunten: twee maal de werkbelasting.
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Overige veiligheden:
- draden: 3,3 maal de werkbelasting
- sluitingen en sockets: 5 maal de werkbelasting
Kernzaken uitvoering:
Vóór het gebruik van ankerpunten onder water de bevestiging voorloperpaal door
duikers laten controleren.
Certificaten van draden of keuringsrapporten opvragen.
Visuele controle draden uitvoeren tijdens de operaties.
Bij het gebruik van polyproprekkers letten op de verbranding van binnenuit door
inwendige wrijving.
Altijd een trekproef op ankers en ankerpalen uitvoeren; algemeen proefbelasten tot
de werkbelasting.
Indien de draadbelasting hoger is geweest dan 2 maal de veilige werkbelasting de
betreffende draad afkeuren.
Conservering:
Niet van toepassing.

5.8.5.7

Fenderconstructies
Functies:
Zoeker bij het verhalen van een tunnelelement binnen een door dam- of
combiwanden gevormde zinksleuf; Tevens afstandhouder ter bescherming van aan
het tunnelelement bevestigde onderdelen en als energieabsorbeerder. Een
dwarsverhaalsysteem in een lange sleuf is bijna niet uit te voeren, zeker niet in het
geval van de aanwezigheid van een stempeling.
Detailontwerp:
Maximale dikte afhankelijk van ruimte tussen tunnelelement en zinksleufwand en
toe te laten spelingen.
Om de wrijving langs de wand te verminderen, buitenzijde voorzien van Hakorith.
Energieabsorbeerder door middel van rubberblokken.
Grootte stootkracht is afhankelijk van de maximaal mogelijk op te bouwen snelheid
in dwarsrichting in combinatie met de voortgangssnelheid en massa tunnelelement.
Om het gewicht van het fender te beperken, kunnen drijfkisten geformeerd worden
in de constructie.
Om beweging tussen fender en tunnelelement te voorkomen tijdens gebruik, achter
het fender, aan het tunnelelement aanslagen monteren.
Ter bevestiging (ophangen) op het tunnelelementen, ophangschoenen monteren.
Denk aan de spelingen van fenders bij óf gebogen tunnelelementen en/of gebogen
zinksleuf.
Neem voor diktebeschouwing heitoleranties en meettoleranties mee.
Kernzaken uitvoering:
Het inmeten van damwanden of combipalen is van groot belang om de positie te
toetsen aan de toegestane toleranties.
Op de afzinkpositie is het tevens van belang de verticale stand van de wanden te
kennen, als de fenders blijven zitten tijdens de afzinkoperatie.
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Conservering:
Stralen SA 2,5
Primer 50 µm
Higbuild, polyurethaan 70 µm
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Achtergronden
Voorspanning
Voorspanning wordt toegepast om de moten van een element te koppelen zodat het
element als geheel getransporteerd kan worden naar zijn eindbestemming.
De minimale druk in de dilatatievoegen dient 0,2 N/mm2 te zijn. Deze drukspanning
geld voor elk punt in de voeg. Bij de dimensionering van de voorspanning dient
rekening gehouden te worden met voorspanverliezen t.g.v. het verlagen van de
funderingsdruk tijdens inunderen en het dichttrekken van de voegen tijdens de
inundatie. Ook met het dompelen (duiken) van het element tijdens het transport
dient in de voorspanberekening te worden meegenomen.Dit duiken kan gebeuren
als er te weinig “clearance”tussen rivierbodem en onderkant TE is. Door de
waterstroom kan het TE onder water getrokken worden.
Gaan de transporten over zee dan dient men de minimale druk in de voegen groter
te maken. (bv 0,3 N/mm2) (bv Wijkertunnel)
De voorspankanalen dienen geïnjecteerd te worden met cementgrout. Dit dient te
gebeuren na het opdrijven en vóór het transporteren. (of wanneer bij het opdrijven
90% reductie van de oplegdruk op de bodem is opgetreden)
Tijdens het bouwen van een tunnelelement werken er veel krachten op de
verschillende stortmoten van dit element. Dit zijn krachten tgv ongelijkmatige zetting
op grintbed, hydratatiekrimp, kruip, temperatuursverschillen tgv zonbestraling enz.
Deze krachten komen grotendeels vrij als het element los komt van de bodem
(opdrijven). Vervormingen t.g.v het vrij komen van deze krachten concentreren zich
bij de mootvoegen, waardoor er grote krachten op de verbindingselementen van de
moten komen. Deze krachten kunnen zonder problemen opgenomen worden door
de voorspanstrengen, als deze over de volledige lengte van het tunnelelement
kunnen vervormen. Echter is de voorspanstreng ingebed, dan kan hij alleen ter
plaatse van de voeg vervormen. De kans bestaat dan, dat de voorspanstreng gaat
vloeien of zelfs afbreekt.
Het injecteren dient om te voorkomen dat een voeg open kan komen te staan.
(concentraties van een totale verlenging van de voorspankabels in één voeg bij bv
het onderstromen) Ook wordt op deze manier een lekweg via de kanalen voorkomen
en wordt het doorslijpen eenvoudiger.
De voorspanning wordt nl in de definitieve fase door geslepen. (of geboord) Er moet
dan aangetoond zijn dat het tunnelelement en de afzonderlijke moten voldoende
veiligheid bezitten tegen opdrijven. De funderingsdruk dient dan minimaal 2.0 kN/
m2 te zijn. Bij een individuele moot zou de funderingsdruk wat lager mogen zijn mits
dit gecompenseerd wordt door andere moten en de veiligheid van het gehele
tunnelelement niet in gevaar komt.
Het doorslijpen van de voorspanning gebeurd pas na het onderstromen en
aanvullen van de zinksleuf
Bolders
Het uitgangspunt bij het ontwerp van de bolders (en andere tijdelijke voorzieningen)
is dat deze altijd eerder dienen te bezwijken dan de permanente constructie. De
keuze van de bouten heeft dan ook invloed op de wapeningsconfiguratie (extra
wapening) van de permanente constructie. Een lage boutkwaliteit (bv 4.6) heeft dan
ook de voorkeur. Er zijn dan wel meer bouten nodig.

Specifieke Aspecten TunnelOntwerp / versie 2005

5.8 - 47

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Tunneldetails

Rijkswaterstaat Bouwdienst

Afzinkdetails

Afbeelding 5.8.13,Bolders
Toegangsschacht
De toegangsschacht wordt gebruikt na inunderen van de bouwput om in de
afgezonken positie toegang te hebben tot het element. Verder is het onderdeel van
het meetsysteem. Op de toegangsschacht worden reflectoren gemonteerd t.b.v. de
positiebepaling van het elemnt.
Vaak wordt een kleine toegangsschacht gemonteerd voorafgaand aan het
inunderen, om toegang tot het element te hebben. Tijdens transport is het vaak niet
mogelijk om met een lange toegangsschacht(ca 20 m’) te varen. (brug passages ed.)
Op de afzinklocatie worden de korte en lange schacht verwisseld.
I.v.m de ARBO wetgeving dient een keuze gemaakt te worden voor een tweede
mangat in het tunnelelement, zodat er altijd een alternatieve vluchtroute aanwezig is
mocht er met een van de toegangswegen wat gebeuren. Bij de huidige zinktunnels
(ref. tot 2003) heeft men één toegangsschacht steeds voldoende bevonden.
Aanscherping van de ARBO wetgeving/regels zou kunnen betekenen dat de
volgende tunnels in ieder geval met twee vluchtvoorzieningen gebouwd dienen te
worden. (Dit creëert wel weer een mogelijke lekweg.)
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Afbeelding 5.8.14,Toegangsschacht
Afbeelding 5.8.15,In te storten gedeelte en
verankering
toegangsschacht
Meetmast of meettoren
Een van de belangrijkste onderdelen tijdens het afzinken is de positiebepaling van
de tunnelelementen.Onderdeel van het gehele meetsysteem is de meetmast.
De meetmast is meestal een stalen vakwerkconstructie van ~20m. hoog.
Op de meettoren worden reflectoren gemonteerd, die naast de reflectoren op de
toegangsschacht, gebruik worden voor de positiebepalingin x, y en z-ricting.
Bij de 2de Beneluxtunnel heeft men gebruik gemaakt van een viertal reflectoren., die
op de uithouders van de meetmast en toegangsschacht waren aangebracht. Verder
is gebruik gemaakt van één inclinometer in het element. (meting dwarshelling)
De uithouders dienen robuust te zijn en zo veel mogelijk in het zicht te blijven. Bij de
2de Benelux was dit niet altijd het geval en gaf dan ook problemen. Ook het
toepassen van slechts één inclinometer (geen terugval optie) is niet aan te raden
i.v.m afwijkingen.
In de meeste gevallen wordt bij het afzinken van tunnelelementen gebruik gemaakt
van een onafhankelijke schaduwmeting. Doordat positiemetingen zelden vlekkeloos
verlopen en gezien de belangrijkheid van deze metingen, zijn de schaduwmetingen
nog steeds van groot belang. Doordat de meetsystemen een back-up moeten
hebben wordt door de opdrachtgever (RWS) geen schaduwmeting meer uitgevoerd.
Bij de 2de Beneluxtunnel en Calandtunnel is nog wel een schaduwmeting uitgevoerd
tbv eigen kennis en kunde.
De aannemer zinkt af op zijn eigen meetsysteem. Na het afzinken wordt door de
afgezonken tunnelelement en toegangsschacht een controle meting voor de x, y en
z-richting uitgevoerd.
(tolerantie x-richting is 35 mm.)
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Afbeelding 5.8.16,Monitor waarop positie
tunnelelement onder water
is te zien

Afbeelding 5.8.17, Installatie meettoren met
bok (Calandtunnel )

Ophang- / hijspunten
De ophang- of ophijspunten dienen voor het aanhaken van de lierdraden van het
afzinkponton of in geval van de Calandtunnel afzinktraverse.
De ankers dienen een trekkracht van 50 T. (Caland) tot 100T. te kunnen opnemen.
De ballasttanks worden tijdens de afzinkoperatie gevuld, zodanig dat het vrijboord is
overwonnen en er op ieder hijspunt 50 ton belasting staat.
Bij de berekening dient rekening te worden gehouden met eventueel zoutwater op
diepte.(Bij ieder element de dichtheid in een zinksleuf meten) Er moet in ieder geval
voldoende ballastwater ingenomen zijn om het element in één afzinkmanoeuvre af
te kunnen zinken. Bij ballasten tijdens de afzinkoperatie dient vermeden te worden
omdat dit te veel extra tijd kost, het afzinkproces vertraagd en de scheepvaart
onnodig belemmerd.
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Afbeelding 5.8.18,Hijspunten en
afzinktraverse

Afbeelding 5.8.19,Hijspunt

Ankerpunten
Voor het opdrijf- en afzinkproces zijn veelal ankerpunten nodig. Deze ankerpunten
kunnen zelf gemaakt worden in de vorm van ankerpalen, ankers of dodebed
(ankerconstructie op de wal). Echter zijn er vaak ook mogelijkheden om de lieren te
verankeren aan bestaande constructies zoals afmeerpalen, ducdalven of
brugfundaties.
Er dient ten allen tijden gecontroleerd te worden of de mogelijke ankerkrachten
opgenomen kunnen worden door de constructies.
Fenderconstructies
Een fenderconstructie dient als afstandhouder tijdens het afmeren of bv tijdens
inlieren in een zinksleuf, tijdens een afzinkoperatie.
Afhankelijk van de toleranties kan een geavanceerd blokrubber fendersysteem
ontworpen worden of kan een simpele rij van (vracht-)autobanden volstaan.
(Calandtunnel)
Een TE wordt dmv staalkabels met fenders verankerd. Er dient rekening gehouden
te worden dat korte ankerdraden geen rek hebben en enorme krachten naar zich toe
kunnen trekken.. Ankerdraden dienen bij voorkeur even lang te zijn en eventueel
voorzien te zijn van een rekker. (bij korte draden) Een rekker is gemaakt van nylon.
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5.8.6

Onderstromen

5.8.6.1

Onderstroomleiding / - punten
Functies:
Vooraf ingestorte pvc-leidingen of doorvoeren die bij het onderstromen van het
tunnelelement zorgen voor de verbinding tussen de onderzijde van de tunnel
(uitstroomopening) en de aan te koppelen leiding vanaf de perszuiger of grondpers
(instroomopening). Door deze leidingen wordt een zand-watermengsel onder het
tunnelelement gebracht ter verwezelijking van de fundatie van het tunnelelement in
de eindfase.
Toepassingen:
Zinktunnels.
Detailontwerp:
Bepaling van de positie van de uitstroomopeningen zodanig dat door overlapping
van de te vormen zandpannekoeken (aangebrachte afgeknotte kegel zand) een
onderstroompunt defect of verzand mag zijn en toch een goede fundatie wordt
verkregen.
De snijpunten van de pannekoekcirkels aan de buitenzijde dienen buiten het
tunnelelement te liggen.
De maximaal gewenste opwaartse kracht door het onderstromen bedraagt tussen
de 150 en 200 ton. Hierop de straal van de pannekoek baseren.
De leidingdiameter niet te groot kiezen in verband met de kans op verzanding (orde
Ø250 - Ø300 mm.)
De aansluiting van de instroomopening voorzien van een stalen ingestorte plaat met
de mogelijkheid tot bevestiging van de persleiding.
De positie van de onderstroompunten aan de uiteinden van een tunnelelement dient
in overeenstemming te zijn met de positie van het eerste punt van het aangrenzende
tunnelelementen.
Bij de aansluiting vanuit de binnenzijde van het tunnelelement een balafsluiter
toepassen met een mogelijkheid voor afdichten na het onderstroomproces door
middel van een stalen blindflens - waterdicht aflassen - holle ruimte volgrouten.
Aansluitmogelijkheden:
- Door middel van een aan de buitenzijde van het tunnelelement gemonteerde
langsleiding; systeem is kwetsbaar bij opdrijf-, transport- en afzinkproces; veel
afsluiters: twee per onderstroompunt; te bedienen door duikers, moeilijk
controleerbaar.
- Door middel van een verticale leiding, komend direkt vanaf perszuiger o.i.d.;
aansluiting op elke opening; veel duikwerk; flexibel systeem; bij veel
scheepvaartverkeer veel hinder!
- Door middel van een langsleiding in het tunnelelement en aangesloten op een
doorvoer met balafsluiter; potentieel lekgevaar; doorvoer door vloer zoveel
mogelijk voorkomen!
Keus is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse
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Kernzaken uitvoering:
Indien instroomopening aan buitenzijde van tunnelelement (zijkant), dan deze
minimaal 1,50 m vanaf onderkant tunnel houden in verband met de te vormen
zandrug langs het tunnelelement tijdens het onderstroomproces; voorkomen van
verzanding afsluiter.
Afsluiters herkenbaar maken voor duikers.
De opwaartse kracht van het onderstroomsysteem wordt gecontroleerd aan de hand
van de vijzeldrukken van de stempelpennen en de neus- en kinconstructie.
De grootte van de pannekoeken aan de buitenzijde van het tunnelelement
controleren met behulp van duikers en aan de hand van de verwerkte hoeveelheid
zand.
Conservering:
Onderdelen aan buitenzijde tunnel:
- stralen S.A. 2 1/2
- zinkcompound 40 µm
- HS-coating op epoxybasis 150 µm

5.8.6.2

Sondeeropeningen
Functies:
Doorvoer in de vloer van een tunnelelement ten behoeve van de mogelijkheid om
het aangebrachte zandpakket (fundatie) te kunnen controleren (aansluiting beton fundatielaag, aanwezigheid van slib, sondeerwaarden van zandpakket). Duur
onderzoek, dat veelal niet leidt tot aanvullende maatregelen bij negatieve resultaten.
Deze sondeeropeningen worden dan ook vaak achterwegen gelaten, ook al omdat
elke opening een potentiële lekweg is.
Toepassingen:
Zinktunnels
Detailontwerp:
Positie sondeerpunten aan de hand van onderstroomcirkels kiezen, zodanig dat een
goed inzicht van de fundatie wordt verkregen.
Doorvoerpijpen voorzien van waterdicht opgelast waterslot(en).
Keuze uit:
- methode G.D. met vooraf ingestorte doorvoeren
- methode Spoortunnel Rotterdam: onderzoek volgens G.W. Rotterdam door
vooraf ingestorte doorvoeren
- methode G.W. Rotterdam: het doorboren van de tunnelvloer achteraf
Kernzaken uitvoering:
Let op dat afdichting aan onderzijde met de neopreenrubber prop vóór het
inunderen wordt aangebracht.
Blindflens in bouwdok vastbouten.
De blindflens na het sonderen waterdicht aflassen en behandelen.
Conserving:
Met de beton in aanraking komende delen:
- stralen S.A. 2,5
- zinkcompound 80 µm
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Achteraf te monteren en af te lassen blindflens:
- stralen S.A. 2,5
- primer op epoxybasis 40 µm
- HS-coating op polyurethaanbasis 180 µm
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5.8.6.3

Afzinkdetails

Achtergronden
Onderstroming /-punten
Het onderstroomsysteem is een traditioneel systeem met ingestorte PVC-leidingen
in de vloer van de TE welke vanaf de zijkant van het element worden bediend.
Puntaansluitingen voor de oeverelementen en langsleiding aansluitingen voor de
kanaalelementen.
Bij de Calandtunnel zijn over de breedte van het element twee onderstroompunten
gebruikt met persstralen tussen de 10 en 13 meter. Persdruk 1600 kN (voor
afzinkberekening)

Afbeelding 5.8.20,Onderstromen (schematisering)
Ook bij de 2eBeneluxtunnel is gekozen om in de breedte van het tunnelelement twee
rijen onderstroompunten toe te passen. Gezien de breedte van de tunnelelementen
(48 m.) was dit net haalbaar binnen de maximaal haalbare persstralen voor het
onderstromen. De gekozen persstraal was ongeveer 13m en de onderstroompunten
lagen 11 m uit de rand van het element met een tussenafstand van 23,25m (in
breedterichting). In lengterichting lagen de onderstroompunten h.o.h. 6,67m
verspringend. Deze maat van 6,67m levert precies drie onderstroompunten per
moot van 20m op, of te wel 21 onderstroompunten per tunnelelement. De
onderstroompunten waren van één zijde onderstroomd, de oostzijde. In eerste
instantie zouden alle elementen onderstroomd worden, maar voor de wijziging naar
het grintbed waren alle leidingen reeds ingestort. In totaal zijn vier elementen direct
op een grintbed gezet.
De zettingen van een element op een grintbed zijn moeilijker in te schatten dan bij
het traditionele onderstromen. In het ontwerp dient men hier dan ook rekening mee
te houden. (grotere bandbreedte i.v.m benodigd profiel van vrije ruimte)
Het onderstromen dient per TE in één doorgaande tijd te worden uitgevoerd om
slibinsluitingen of afzetting te voorkomen.
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Sondeeropening
Zowel bij de 2de Benelux als bij de Calandtunnel zijn er geen sondeeropeningen
meer toegepast. Reden hiervan is dat de sondeerresultaten niet tot aanvullende
maatregelen zullen leiden. De start van het afbouwen van de zink en sluitvoegen
wordt bepaald aan de hand van de zettingsgrafieken in de eerste maanden na het
aflaten. (=90% van de voorspelde zettingen)
Sondeeropeningen kunnen ook een lekweg worden en zijn om deze reden ook een
risico.

5.8 - 58

Specifieke Aspecten TunnelOntwerp / versie 2005

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat Bouwdienst

Tunneldetails

Afzinkdetails

5.8.7

Bijzondere details

5.8.7.1

Ballasttanks (geïntegreerd in het element)
Functies:
Berging van de vereiste hoeveelheden tijdelijk ballastwater in de bouwdok-, en
afzinkfase om voldoende veiligheid tegen opdrijven te waarborgen.
Toepassingen:
Aquaducten.
Detailontwerp:
Grootte tanks afhankelijk van:
- Opdrijvend vermogen tunneldoorsnede
- De minimale volumieke massa van de beton
- De maximale volumieke massa van het omringende water
- Scheepvaartkrachten
- Onderstroomkrachten
- Minimaal vereiste oplegreacties
Overdimensionering in verband met mogelijke afwijkingen in aannames volumieke
massa noodzakelijk; in ontwerp als richtlijn 50 % overwaarde aanhouden.
Positie van de tanks aan de koppen van het element.
Ballasttanks compartimenteren.
Kernzaken uitvoering:
Tanks vooraf testen op waterdichtheid.
Sparingen in de compartimenteringswanden waterdicht maken.
Duidelijk afleesbare, eenduidige meetinstrumenten toepassen voor het bepalen van
de vulling van de tanks.
De tanks dienen goed bereikbaar te zijn.
Conservering:
Niet van toepassing.

5.8.7.2

Kopschotten (staal)
Functies:
De tijdelijke waterdichting van de kopse einden van een element, zodat een
doosconstructie wordt gevormd, die kan drijven.
Toepassingen:
Aquaducten /zinktunnels.
Detailontwerp:
Onderdelen opnemen in het kopschot (alleen bij zinktunnels):
- waterdichte deur
- eventueel mandeksel t.b.v. duiker
- tasterdoorvoeren aan secundaire zijde
- tasterplaten aan primaire zijde
- ballastleidingdoorvoeren
- ontluchtingspijp
- kabeldoorvoeren
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Onderdelen van het kopschot:
- aanslag vloer
- aanslag dak
- kopschotstijlen
- koppelbalken
- afdichtingsprofiel
- plaat
De zwaarte van het kopschot is afhankelijk van de maximale waterdiepte in
afgezonken toestand van het tunnelelement en stroom tijdens het transport; bij
transport over zee rekening houden met golfbelasting.
Het kopschot dient t.p.v. het landhoofd veelal als HW-kering, zodat hierover
afspraken met het aanliggende Waterschap o.i.d. gemaakt moeten worden.
Bij de keus van de deurbreedte rekening houden met de breedte van de zinkkamer.
Deuren tegenover elkaar op gelijke hoogte stellen en zij dienen 180° draaibaar te
zijn.
De afdichting tussen de beton en de staalplaat wordt tot stand gebracht door een
afdichtingsprofiel (hopperdoorprofiel).
Kernzaken uitvoering:
Bij het stellen van de stijlen zorgen dat een goede aansluiting gewaarborgd is tussen
stijl en aanslag.
Het afdichtingsprofiel een bepaalde voorspanning tegen de betonnen wand
aanbrengen en middels een klemverbinding, welke momentvast is aangebracht,
bevestigen op het stalen kopschot.
Als extra zekerheid voor de waterafdichting zijn de rubberprofielen afgekit met
butyleenkit.
Conservering:
Niet van toepassing

5.8.7.3

Toegangsschacht
Functies:
Geeft voor personeel, kabels en klein materieel toegang tot een element onder
water.
Toepassingen:
Aquaducten
Detailontwerp:
De toegang tot het element bestaat uit een centrale schacht, stalen buis f 1000, welke
is geplaatst in de ballasttank.
Op de toegangsschacht is geen waterdicht deksel geplaatst, omdat er geen
verbinding is met open water.
De schacht dient een zodanige lengte te hebben dat in ieder geval geen water in het
element kan lopen.
De toegang naar de toegangsschacht vanaf de wal is verzorgd door een drijvend
steiger.
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Kernzaken uitvoering:
Bij het zakken van het element tijdens het afzinken dient het personeel uit
veiligheidsoverwegingen het element te verlaten indien slechts één
toegangsschacht aanwezig is.
Conservering:
Niet van toepassing

5.8.7.4

Bescherming pneumatisch profiel
Functies:
Een tijdelijke bescherming van het pneumatisch profiel.
Toepassingen:
Aquaducten
Detailontwerp:
De beschermkap bestaat uit (bijvoorbeeld) een damwandplank met aangelaste
strippen, zodat deze juist over het pneumatisch profiel en de klemstrippen valt:
- Op het horizontale gedeelte wordt de beschermkap over het pneumatisch profiel
geplaatst.
- Het verticaal gedeelte van het pneumatisch profiel wordt de beschermkap
opgehangen op de bovenzijde van het landhoofd.
Kernzaken uitvoering:
Nadat het pneumatisch profiel getest en goed bevonden is, wordt het pneumatisch
profiel beschermd met een beschermkap.
Deze bescherming blijft aanwezig tot het moment van invaren van het element.
Voordat het element over c.q. langs het pneumatisch profiel vaart moet de
beschermkap verwijderd worden.
Direct na het verwijderen van de beschermkappen inspecteren duikers het
pneumatisch profiel op eventuele gebreken.
Conservering:
Niet van toepassing
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Achtergronden
W9UI-profiel
Hoewel het W9UI-profiel niet binnen het OTAO gebeuren valt , heeft het wel een
directe link. Het profiel is gevoelig voor beschadigingen (mechanisch ) en dient
derhalve tijdens het gehele OTAO-proces beschermd te worden.
(aanvaringen,draden)
De mate van corrosiebescherming dient afgestemd te worden aan de tijdsduur dat
het profiel na het opdrijven in het water ligt. Bij de Calandtunnel hebben de eerste
twee elementen (bouwcyclus van 3*2 elementen) meer dan een jaar in het water
(brak) gelegen. De staalplaat had een corrosiebescherming van 2 mu (electrolitisch
verzinkt) Een extra corrosiebescherming was dan ook noodzakelijk.
Het W9UI-profiel dient beschermd te worden tegen aanvaringen en mogelijke
beschadigingen in de verschillende fases van de bouw (vanaf het aanbrengen tot het
storten van de sluitvoeg.)
Het injecteren van het W9UI-profiel dient voor het inunderen te gebeuren. (in den
droge) Men kan dan met een epoxy hars injecteren. (epoxy met water geeft
kwaliteitsverlies)
Kwispelen
Bij het afzinken van een tunnelelement wordt de secundaire zijde op tijdelijk
vijzelpennen gezet. Na het plaatsen volgt er een positiemeting(x,y,z). Hieruit kan
volgen dat de secundaire zijde in de x-richting (dwarsrichting) buiten de toleranties
van 35 mm ligt. In dat geval moet de primaire zijde binnen deze toleranties worden
gevijzeld (kwispelen).
De kwispelvijzels worden gereed gelegd om direct aangebracht te kunnen worden
als kwispelen noodzakelijk is. De vijzeldrukken moeten nog zo minimaal mogelijk
zijn en het element moet nog aan de pontondraden hangen. De afzinkoperatie is dan
ook nog niet afgelopen en de stremming van de scheepvaart blijft.
Aanbrengen Omega profiel
Het aanbrengen van de Omega profiel gebeurd voordat de kopschotten gesloopt
worden. Dit is om ten allen tijde een tweede afdichting te hebben.
Het aanbrengen van deze afdichting (primaire waterafdichting) is zeer lastig als de
kopschotten aanwezig zijn. I.v.m. de ARBO technisch aspect is er een discussie op
gang gekomen om eerst de kopschotten te slopen, zodat er voldoende ruimte
ontstaat voor het aanbrengen van de Omega’s. Het aanwezige Gina-profiel is dan de
enige waterafdichting die de tunnel voor het vollopen van water moet behoeden.
Doordat in deze fase de tunnelelementen nog iets aan het zetten zijn, de Gina
meestal op termijn niet geheel lekvrij is en het slopen van kopschotten met geweld
gepaard gaat, is vooralsnog het inzicht om geen onnodige risico’s te lopen en twee
afdichtingen voor te schrijven voorafgaande aan het slopen van het kopschot.
Voor het aanbrengen van de Omega’s zou iets slims verzonnen kunnen worden.
Bij het plaatsen van de Omega is het volgende van belang:
- de voeg dient schoon te zijn. (geen vuil,slib of zand aanwezig)
- passende klemplaten
- thermisch verzinkte bouten en moeren
- geijkte luchtaanslag moersleutel
- controle op momentkracht
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-

controle lekkage (op druk brengen na het plaatsen)

Pen en Vang constructie
Bij de Calandtunnel is gebruik gemaakt van een pen en vangconstructie die zowel
trek als druk op kon nemen. (1000kN trek en 4000kN druk representatieve waarde)

Afbeelding 5.8.21,Pen en vang
Afzinkpontons
Bij de 2de Benelux zijn afzinkpontons gebruikt die op het dak zijn geplaatst. De
pontons zijn boven de TE gevaren voorafgaande aan het opdrijven. Bij het opdrijven
werden de TE tegen de pontons gelierd en lagen zo op het dak.
Bij de berekening van het vrijboord dient rekening gehouden te worden met het
gewicht van deze pontons. (~tot 400T.)
Een vrijboord van 150mm wordt onder normale omstandigheden noodzakelijk
geacht.
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Duwbootframe
Aan de primaire zijde van het element wordt een duwbootframe geïnstalleerd om
het element tijdens transport te verplaatsen. Het frame wordt vastgezet (met ankers)
op het element. De stalen omranding met Gina mogen niet beschadigd worden.
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5.8.8

Diversen

5.8.8.1

Lijst met technische begrippen
Aantrekcilinder
Een tijdelijke constructie om een geringe indrukking van de tijdelijke afdichting te
bewerkstelligen.
Afbouwen
Het afwerken van de tunnel.
Aftrimmen
Uitbalanceren van het drijvende tunnelelement.
Afzinken
Geheel van handelingen om het drijvende tunnelelement in de zinksleuf neer te
laten.
Ankerpunten
Bevestigingspunten van ankerdraden.
Ballasttanks
Een tijdelijke doorvormige berging in het tunnelelement t.b.v. het ballasten van het
tunnelelement in de bouwdok-, afzink-, onderstroom- en afbouwfase.
Bescherm-/ballastschil
Een achteraf aan te brengen betonnen schil boven op het tunnelelement.
Bolders
Een stalen constructie t.b.v. het bevestigen van draden boven op het tunnelelement.
Bouwdok
Een tijdelijke boueplaats welke omringd is door een waterkerende constructie en
gesitueerd naast een scheepvaartweg.
Fenderconstructie
Beschermings-/geleidingsconstructie van een tunnelelement.
Ginabescherming
Een tijdelijke constructie ten behoeve van het beschermen van het tijdelijke
afdichtingsprofiel (Gina).
Kinconstructie
Een tijdelijke betonnen oplegging met een penconstructie aan het secundaire eind
van het tunnelelement.
Kopschot
Een tijdelijke waterdichting aan het primaire en secundaire eind van het
tunnelelement.
Meetmast
Een stalen mast boven op het tunnelelement t.b.v. het kennen van de positie van het
tunnelelement onder water.
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Neusconstructie
Een tijdelijk betonnen oplegging met een vangconstructie aan het primaire eind van
het tunnelelement.
Onderstromen
Een zand-/watermengsel aanbrengen onder het afgezonken tunnelelement.
Onderstroomleiding
Een leiding welke ingestort is in de tunnelelementvloer t.b.v. het onderstromen van
het tunnelelement.
Ophang-/hijspunt
Een stalen oogbevestiging t.b.v. hijsdraden boven op het tunnelelement.
Oplegtegels
Een tijdelijke betonnen fundatie t.b.v. de stempelpennen
Slingerschotten
Tijdelijke scheidingswanden in een tunnelelement.
Sluitvoeg
Een voeg tussen de laatst afgezonken tunnelelementen c.q. de aansluiting met een
landhoofd.
Sluitvoegbekisting
Een stalen bekisting t.b.v. het waterdicht afsluiten van de sluitvoeg.
Sluitvoegliniaal
Een liniaal t.b.v. metingen in de sluitvoeg.
Sondeeropeningen
Een stalen buis in de tunnelelementvloer t.b.v. het sonderen.
Stempelpen
Een stalen pen t.b.v. het overbrengen van krachten van het tunnelelement naar de
oplegtegel.
Toegangsschacht
Een stalen toegangsbuis boven op het tunnelelement t.b.v. de toegang van
personen en klein materieel.
Waterballastsysteem
Een leidingensysteem t.b.v. het vullen en ledigen van de ballasttanks.
Wiggen
Een betonnen wigvormige constructie t.b.v. het voorspannen van de laatst
afgezonken tunnelelementen.
Zinkkamer
De ruimte tussen de kopschotten van de tunnelelementen.
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