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1 Voorwoord

1.1 Aanleiding

DeafdeUng Tunnelbouw van de Bouwdienst Rijkswaterstaat is werkzaam in het taakgebied met
betrekking tot in of onder de grond gelegen infrastructurele werken. Het betreft het ontwerp en
de uitvoering van diverse typen tunnels, aquaducten, onderdoorgangen, verdiepte en overkapte
wegen in de verschillende stadia van projectrealisatie, waarbij zowel de civieltechnische als de
installatietechnische discipline wordt behandeld.
Voor een goede taakuitoefening (nu en in de toekomst) is het noodzakelijk dat:
- de aanwezige knowhow op dit gebied behouden blijft én wordt uitgebreid;
- studies worden verricht naar nieuwe technieken en alternatieven in samenwerking met andere

afdelingen en instanties;
- de •kennis en de ervaring goed worden gedocumenteerd en op overzichtelijke wijze worden

gepresenteerd.

Dit heeft in de eerste plaats geleid tot het opstellen van het document Algemene Richtlijnen
Tunnel Ontwerp: ARTO.
In de tweede plaats heeft dit geleid tot het voorliggende document: Specifieke Aspecten Tunnel
Ontwerp: SATO.

Gezien de inhoud van dit document neem ik aan dat er nuttig gebruik van gemaakt kan worden
bij het ontwerp en uitvoering van ondergrondse infrastructuur.

Utrecht, juni 1997
Ir. F.F.M. de Graaf
Hoofd afdeling Tunnelbouw
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In 1991 is een plan van aanpak opgesteld om alle specifieke aspecten betreffende het ontwerp
en de uitvoering van:
- tunnels;
- aquaducten;
- onderdoorgangen;
- verdiepte +·overkapte wegen;
in beeld te brengen, de diverse oplossingen te inventariseren en alles op overzichtelijke wijze
vast te leggen en te presenteren.

Het resultaat is het SATQ-document
(Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp).

Het SATO-document bestaat uit de volgende onderdelen:

Deel 1
Deel 2

Deel 3
Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Basisdocument: inleiding op het ontwerp
Dwars- en lengteprofielen
- Tunnels voor (stads-) autosnelwegen
- Tunnels voor nlet-autosnelwegen
- Tunnels voor treinltramlmetro
Bouwmethoden
Rekenmethodieken
Aftel
Tunneldetails
5.1.1 Dilatatievoegen
5.1.2 Zink- en sluitvoegen
5.2 Betonconstructies
5.3 Prefab betonconstructies
5.4 Afbouw tunnels
5.5 Vliesconstructies
5.6 Funderingen en wandconstructies
5.7 Hulpconstructies t.b.V. afzinken
Kostenramingen
6.1 Systematische opzet kostenramingen
6.2 Kunstenwerkenboek
Tunneltechnische installaties

In behandeling

In behandeling
Voorliggend docu-
ment

Alle documenten zijn uitgebreid getoetst door diverse medewerkers van binnen en buiten de
afdeling tunnelbouw.
Het beheer van de SATO-documenten berust bij het technisch platform van de afdeling
tunnelbouw onder voorzitterschap van de heer B.P. Rigter.
Fotograaf: F. Tijtsma.
Gezien het specifieke karakter van deel 7 Tunneltechnische installaties, berust het beheer van
dit deel bij de afdeling Installatietechniek van de BouwdienstRijkswaterstaat (NIE).
Hiervoor is een procedurehandboek NIE geschreven. De auteur van dit stuk en het aanspreek-
punt voor deel 7 is de heer A. Bosch van de afdeling NIE.

1.2 Onderwerp
Dit document is de uitwerking van Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp SATO deel 7 met
betrekking tot de tunneltechnische installaties.
Het betreft een beknopte weergave van de gegevens die relevant zijn bij het ontwerpen van de
deelinstallatie die in het betreffende hoofdstuk wordt behandeld.
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1.3 Doelstelling
Door ..•middel van deze beknopte weergave wordt de elektro-mechanische ontwerper een
handleiding aangereikt met betrekking tot de onderwerpen die relevant zijn bij de totstandko-
ming.van·een deelinstallatiein relatie tot het civieltechnische ontwerp. De civieltechnische
ontwerper daarentegen kan bij de totstandkoming van zijn ontwerp door middel van deze
handl~iding rekening houden met voorzieningen die nodig zijn voor implementatie van deelin-
stallaties.

1.4 Verantwoording
De externe toetsing van voorliggend document is geschied door:
- Bouwdienst RWS, afdelIng DIU.
- BouwdienstRWS, afdeling NIE.
- Bouwdienst RWS, afdeling NIC.
- lEe v.o.t. Veenendaal.

Door middel van interviews met deskundigen en specialisten op het gebied van tunneltechni-
sche installaties, regionale directies en met de dienstkringen is informatie verzameld en inzicht
verkregen in de totale omvang en gewenste diepgang van de op te stellen documenten.
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2 Wenken voor het gebruik

2.1 "enNijzingen
Met· TSworden de technische stukken bedoeld, zoals omschreven in bijlage A. De nummering
voor figuren, tekeningen, grafieken en tabellen is als volgt opgebouwd:

figuur 36.C.1
HierbiJ is:

36 dedeellnstallatie
C het onderwerp
1 het nummer van de figuur.

Alle figuren, tekeningen, grafieken en tabellen zijn opgenomen bij betreffende deelinstallatie,
tenzij anders aangegeven.

2.2 Indelülg
Iedere pagina is opgebouwd met onderstaande bladindeling.

A

Elektro-Mechanische installaties

10. Energievoorzieningen

50. Brandblusinstallatie 90. Diversen

20. Tunnelverljçhting

8.

_ ••••••••• n _ ••••••••• u .•.••••••••••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c.

G. Versoberingen

D.

A. De hoofdinstallatie
B. De verdere onderverdeling van de hoofdinstallaties.
C. Onderwerpen.
D. Uiteenzetting van het onderwerp A tIm F, verdeeld over drie niveaus, nameUjk:

Begrip, essentie en opmerking bij de onderwerpen doel, ontwerp, beschrijving, omvang levering, werking en
raakvlakken.
Omschrijving, eis/gegevens en opmerking bij het onderwerp P.v.E.
Voorts zijn opgenomen: voorstellen tot versoberingen, onderwerp G, voor de desbetreffende hoofdstukken.
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LUST MET TECHNISCHE snJKKEN

De lijst met technische stukken is opgesplitst in 2 delen:
- deel 1 bevat technische stukken, waarnaar wordt verwezen;
- deel 2 bevat technische stukken, waarnaar NIET wordt verwezen. Deze technische stukken zijn echter wel bestudeerd ten behoeve

van de totstandkoming van dit handboek.

DEEL 1
Titel Datum uitgave Opgesteld door Verkrijgbaar bij

[1] Specificatie besteksinlichting, energiehuishouding. mei 1995 TEC TEe

[2] Basisontwerp E/M-installaties Wijkertunnel Rijksweg A22 juni 1990 TEC Bouwdienst Rijkswater-
staat

[3] Risico-analyse energievoorziening in autosnelweg- april 1993 TEC.
tunnels

[4] DeeJ..bestekWijkertunnel Rijksweg A22 E/M-installaties, november TEC Bouwdienst Rijkswater-
afdeling 1-10,Energievoorzieningen 1991 staat

[5] Standaardisatie van tunnelinstallaties. september P. Fournier Bouwdienst Rijkswater-
1995 staat

[6] Energievoorziening tunnels augustus 1992 L Swart Bouwdienst Rijkswater-
staat

[7] Onderzoek Energieverdeling Verkeerstunnels augustus 1993 Bureau Jongen Bureau Jongen

[8] Aanbeveling voor de verlichting van lange ver keers- 1992 NSWArnhern KEMA-NSW
tunnels.

[9] Rapport "Onderzoek tunnelverlichting". augustus 1993 Jongen. Jongen

[10] Tussenrapportage tegenstraalverlichting Velsertunnel. maart 1994 H.G. de Haan Bouwdienst Rijkswater-
staat.

[11] Deel-bestek elektro-mechanische installaties afdeling 1- november TEC TEC
20, tunnelverlichting. 1991

[12] Wijziging op deelbestek hoofdstuk 20, tunnelverlichting, mei 1994 TEC TEC
m.b.V. tegenstraalverlichting.

[13] Risicoberekening t.g.v. tegenstraalverlichting. augustus 1994 TEC TEC

[14] CENfTC169JWG6, Standard for the lighting of road maart 1995 CEN 80uwdienst Rijkswater-
traffic tunnels staat

[15] TegenstraaIverlichting wat is daar tegen? april 1994 L. Swart Bouwdienst Rijkswater-
staat.

[16] Richtlijnen vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels Januari 1995 Werkgroep Bouwdienst Rijkswater-
gelegen in autosnelwegen. staat

[17] "DeeJ..bestekWgkertunnel Rijksweg A22 Elektro-me- november TEC TEC (oud)
chanlsche installaties, afdeling 1-30,drainagepornpen en 1991
installaties ".

[18] Bestekswijziging afdeling 1-30, hoofdstuk 38 januari 1994 TEC TEC

[19] Programma van eisen inrichting Benuluxcorridor. februari 1995 BD RWS Bouwdienst Rijkswater-
staat

[20] "Inrichting autotunnels", cursus betonvereniging en augustus 1995 Betonvereni- Betonvereniging
centrum Ondergronds Bouwen .. ging

1



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeling Natte
Infrastructuur
Afdeling Installatietechniek

SATO deel 7
Tunneltechnische instaUaties

Versie 1
december 1997

Datum uitgave Opgesteld door Verkrijgbaar bij

[21] ReiatiematrïX EIM januari 1995 TEC TEC

[22] Notitie 'Versoberen Wgkertunnel technische installatie". maart 1993 L. Swart Bouwdienst Rijkswater-
staat

[23] Notitie van Hoeksma betreffende mogelijke versoberin- januari 1992 Hoeksma
gen EIM installaties.

[24] Nota versobering tunnelinstallatles juni 1992 P. Fournier Bouwdienst Rijkswater-
staat

[25] "Toetsing van de uitrusting van de Drechttunnel met oktober 1989 TNO TNO
betrekking tot de toelating van het vervoer van brandba-
re stoffen"

[26] Ventilatie van Autotunnels - Handboek met aan- juli 1992 KIVl werkgroep KIVI
bevelingen. 'Ventilatie

Autotunnels"

[27] Notitie W. Jansen omtrent plaats van ventilatoren in augustus 1992 W.Jansen Bouwdienst Rijkswater-
tunnels, profiel van vrije ruimte in tunnels en braadt staat

[28] Tunnel Zestienhoven, programma van eisen tunnel- oktober 1992 P. Fournier Bouwdienst RijkswBter-
installatie. staat.

[29] Notitie 'Vluchtgang ventilatieloverdruksysteem. juli 1993 A.J.J. vld Dool TEC

[30] Deel-bestek Wgkertunnel Rijksweg A22 Elektro- november TEC TEC
mechanische installaties, afdeling 1-40,VerkeersinstaUa- 1991
ties - Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswater-
staat incl.wijzigingen en aanvuUingen, def.

[31] Omschrijving vereenvoudiging verkeerssignaleringssy- april 1992 L. Swart Bouwdienst Rijkswater-
steem. staat.

[32] Verkeerskundige richtlijnen projectering verkeerssignale- april 1991 Grontmij infra- Bouwdienst Rijkswater-
ring en verkeerstechnische installaties op autosnelwe- structuur. staat.
gen.

[33] Autosnetwegsignalering, systeembeschrijving centrale 1991 Peek Traffic plc Peek Traffic plc
computer, versie MCSS+.

[34] Deel-bestek Wijkertunnel Rijksweg A22 Eiektro-me- november TEC TEC
chanische installaties, afdeling 1-50,brandblusinstal- 1992
laties, def.

[35] Risico-analyse van de brandblusinstallaties in tunnels. december TEC TEC
1990

[36] Commentaar op concept risico-analyse van de brand- april 1991 Hoeksma
blusinstallaties in tunnels.

[37] Risico-analyse brandblusinstallaties in autotunnels april 1992 TEC VERVALLEN

[38] Proposals for reducing tunnel operating costs. april 1994 P.Foumier

[39] Notitie 'Tunnel onder de Noord maart 1989

[40] Onderzoek CCTV-installatie juli 1993 Buro Jongen Buro Jongen

[41] Deel-bestek elektro-mechanische installaties november TEC TEC
afdeling 1-60,communicatie. 1991

[42] Altematieven EIM installaties Wijkertunnel eind 1992 TEC TEC, Zijn doorgevoerd in
CW

[43] Notities van P.W. V.d. Heuvel omtrent brandwerende juni 1991 P.W. v.d, Heu- Bouwdienst Rijkswater-
schuifdeuren in tunnels. vel staat.
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Code

.[44]

[45]

!l!!!
Deef..bestef( elektro-mechanische

installaties afdeling 1-70gebouwinslallatie

Deel-bestek elektro-mechanische installaties afdeling 1-
9O.Bestek BOD 252-03

november
1991

Datum uitgave Opgesteld door Verkrijgbaar bij

TEC

november
1991
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DEEL 2

Risico-analyee energievoorzieningen in autotunnels

Notitie "Tunnel onder de noord" op basis van overeen-
komst SS1362A

Onderhoudscontract Beneluxtunnel

Infomap rnetdlversenotities over ZEECOE

Tunnel zestlenhoven. programma van eisen.

Energie-onderzoekDrechttunnel RWS Dordrecht

Programma van eisen E/M-installaties Wijkertunnel

A1ternatievenEIM-installaties WQkertunnel

Tariefblad GEB en energieverbruik Heinenoordtunnel

Overzicht ~k-sheavingDrechttunnel

Notitie "Energysavings in tunnels"

Notitie Energievoorzieningsinstallatie

Notitieorntrent vermogen en energieverbruik in de Vel-
sertunnel

Notitie betreffende mogelijke versoberingen betreffende
EIM-installaties

Notitie betreffende aansluiting openbare nutsvoorziening

Aantekeningen omtrent energieverdeling in tunnels

Elektrische voeding en hoofdverdeelprincipes ten
behoeve van Verkeerstunnels in het kader van het
VERSO-programma

Conclusiesta.v. elektrische voeding en hoofdverdeel-
principes ten behoeve van verkeerstunneis

Proposals for reducing tunnei operating costs.

Specificatie bestekswijziging Iaagspanningsverdeelin-
richtingen

Correspondentie Wijkertunnel algemeen

Plan van aanpak tunnelverlichting.

Tegenstraalverlichting in tunnels

Notitie "Motivatie voor het budget pilot tegenstraaI-
verlichting Velsertunnel".

Notitie "Mogelijke (EM) versoberingen".

Notitie van Van Vliet betreffende tegenstraalverlichting.

Documentatie Dornmers.

Vergelijkend ontwerp tunnelverlichting ..

Onderhoudscontract Benelux tunnel (ZHV 3459)

Aanvalsplan Beneluxtunnel

Datum uitgave Opgesteld door Verkrijgbaar bij

april 1992

maart 1989

1989

1986-1990

oktober 1992

maart 1990

juni 1989

diversen

mei 1993

1987-1991

oktober 1992

april 1993

mei 1993

juni 1992

mei 1993

juni 1993

juni 1993

juli 1993

juni 1994

1990 - 1994

december
1992

1991

maart 1993

TEC

Dynaf

diversen

P. Foumier

NOVEMI
SVEN

RWS

TEC
GEB

Diversen

P. Fournier

M. Mees

Stoker

Tan

Bloemendaal

Bureau Jongen

Bureau Jongen

Bureau Jongen

TEC

Diversen

F. deRoo

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

BouwdienstRijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

GEB

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bureau Jongen

Bureau Jongen

Bureau Jongen

TEC

Bouwdienst Rijkswaterstaat

L. Swart

DA Schreuder SWOV

Bouwdienst Rijkswaterstaat

januari 1993

maart 1993

mei 1993

februari 1994 H. de Haan

febr/mrt 1979

4
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J. v. Vliet

Diversen

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Dommers leuchtentabrik.

Bouwdienst Rijkswaterstaat.
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Risico-analy$e energievoorziening in autosnelweg-
tunnels.

Situering ventilatoren in afgezonken tunnels.

Wijziging deelbestek, hoofdstuk 39 vluchtgangventilatie.

Notitie met betrekking tot ventilatie pompenkelders
volgens WOT9262 (referentie
93OOWNDDlMalB931 057).

TunnelVerkeersin$tallaties.

Zeeburgtunnel - tunnelVerkeersinstallatie samenspel
M.C.S.S. +

Autosnelwegsigoalering - technische .specificatie
signaalgevers3e generatie.

Rapport informatie analyse integratie tunnel verkeersin-
stallatie ESSO.- MCSS+.

Autosneiweg$lgnaiering, systeembeschrijving onderstati-
on, versieMCSS+.

Autosnelwegsignalerlng, soflware onderstation en
detectorstation, versie MCSS+.

Vereenvoudigingen binnen MCSS+ systeem en verban-
den tussen systemen.

Notitie "BeoordeUng slagbomen fabrikaat WPS"

Standaardisatie vansnelwegsignaleringssystemen.

Tek nr. DNT 00 05-met toeUchting bijk SS 1167

Onderzoek naar de hulpverlening bij een ongeval in de
Beneluxtunnel.

Beoordeling van de gevolgen van een brand op 11
augustus 1918 in de oostelijke buis van de Velsertunnel,
rapportnr: B-78'-337/62.3.0901-TNO/IBBC.

Brand in de Botlektunnel.

Brandwerende schuifdeur.

Rapport Noodzaak en gebruik van automatisch aange-
stuurde stationair blusgasinstallaties in Rijkswaterstaat
objecten.

Correspondentie Wijkertunnel algemeen

Deel-bestekelektro-mechanische installaties afdeling 1-
80 besturingsinstallaties.

Besturingsinstallaties tunnels.

Centrale bediening en bewaking van weggebonden
RWS-Objecten in Nood- en Zuid Holland.

Raarnstudle Sattline.

Datum uitgave Opgesteld door Verkrii9bear bij

april 1993 TEC Bouwdienst Rijkswaterstaat

apn11994 Ir. AJ.C. v Aart Bouwdienst Rijkswaterstaat

januari 1994 TEC Bouwdienst Rijkswaterstaat

juli 1993 TEC TEe

juli 1992 J. Verbrugge Bouwdienst Rijkswaterstaat.

1990 J. Verbrugge Bouwdienst Rijkswaterstaat.

mei 1992 Bouwdienst Rijkswaterstaat.

februari 1990 H. Hulzen, Bouwdienst Rijkswaterstaat.
o Kruidhof.

1991 Peek Traffic plc Peek Traffic p1c

1991 Peek Traffic plc Peek Traffic plc

A. Bosch Bouwdienst Rijkswaterstaat.

mei 1993 Bloemendaal Bouwdienst Rijkswaterstaat.

april 93 A. Bosch Bouwdienst Rijkswaterstaat.

mei 1989 Bouwdienst Bouwdienst Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat

november Berenschot
1986

oktober 1978 TNO-IBBC

november P. Foumier RWS
1987

december P. Hannes en
1992 J.P. Navez

januari 1994 Motec

'90 tlm 95 Diversen TEC

november TEC TEC
1991

juni 1992 J. Verbrugge Bouwdlenst Rijkswaterstaat
afd. NIES

augustus 1988 Philips

april 1993 N. Pantazopou- GTI
los en P. Wit-
hagen
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Versobering tunnels (VERSO)
Onderzoek besturingsinstallaties,

Functioneel ontwerp besturingsinstallatie, versie 3

Bestekswijziging "SattCon I SattLine" Wgkertunnel t.g,v,
Bestek BDN2398 (WOB).

Speclficatie"Wijziging noodbedlenîng, centraal-lokaal
bediening engebouwinstallatie" S932565,

Datum uitgave Opgesteld door Verkrijgbaar bij

augustus 1993 A. Shapland
W. van Gils
F vld Veen

februari 1994 Bouwdienst Rij- TEC
kswaterstaat

INTERCAI bv

L van Gelder IntercaiITEC-c:ornbinatie

februari 1994 TEC

"ProgramrnaV1in Eisen gebouwen Wijkertunnel R'gks- mei 1989
weg A 22,S514OO" incl, tek nrs: WKTUoo 0038 en
WKTU 000048),

Bouwdienst
RijkSwaterstaat,
Directie Sluizen
en Stuwen

RWS directie
Noord-Holland,
dienstkring
A'dam

"Bestek en Voorwaarden voor het verriChten van onder- maart 1992
houd&- en stQringswerlaaamhedenaan de werktuig-
bouwkundige en electrotechnische installaties van de
Coentunnelde leeburgertunnel, het centraal bedie-
ningsgebouwOostzaan en vijf bruggen" (nr, NHG-
40020) (Ontwerp)

"M.C.S,S,+" - Eindrapportage door werkgroep REDE-
SIGN van hetprojektteamRWS-MCSS+ (Definitief)

"Inventarisatie Stand van zaken CSO" (WIO 52) -
Formaat, ingenieurs! ontwerpers

'WElrkplekkenen inriChting van de CBO" (WI0 90) -
Eindverslag door Formaat, ingenieurs I ontwerpers-
(Definitief)

Ovemame-protoco! RWS-apparatuur (Philips, Verkeers-
en vervoersystemen)- Hilversum

Opleiding operators autosnelwegsignalerin

Opleiding operators autosnelwegsignalering - Ver-
keersoperator

Opleiding operators autosnelwegsignalering - Sys-
teemoperator

Opleiding operators autosnelwegsignalering - Signalling
en CLA

Bedieningshandleiding CC (Versie 00, uiIgave B)

Inventarisatie tb.v, onderzoek centrale bediening
weggebonden RWS-objekten

Jaarverslag C.B,O. 1991 1991

Der Arlberg Strassen Tunnel und die Zufahrtsrampen. - 1981
ArIberg Strassentunnel Aktiengesellschaft - Oostenrijk,
Innsbruck 1981.

najaar 1989 RWS-MCSS

september
1989

februari 1990

juni 1990 T.J.M.Okker-
man

mei 1990 F. de Haes e.a,

mei 1990 F. de Haes e,a.

mei 1990 F, de Haes e.a.

mei 1990 F. de Haes e.a.

Philips' Tele-
communicatie
IndustrieB. V,

augustus 1987 RWS

RWS dienst-
kring Amster-
dam,

J, Vilanek
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Datum uitgave Opgesteld door Verkrijgbaar bij

Arlberg SChnelistrasse 516 zams - DalaasiWest: 51,80
km. Verkehrsfreigabe Abschnitt Langen-Danöfen " -
Arlberg 5trassentunnel AktiengeseJlschaft - Oostenrijk,
Innsbruck 1991.

Rubriekscodering Botlektunnel, Zeeburgertunnel en Wij- januari 1993.
kertunnel afd. NIEP ovatie Beneluxtunnel. Notitie.

november
1991

Visuele selectie in het verkeer - R-89-60 - Lei- 1989
dschendam

VlSibiflty aspects of the drMng task: foresight in driving - 1991
R-91-71. -LeidsChendam

Notitie van J.Ebbenomtrent kostenvergelijking van
ventilatoren Wgkertunnel.

Toegepast risico-analyse .... waar determinisme te kort februari 1993
schiet.

Notitie van Tan betreffende voor- en nadelen plaats van
bedieningsgebouw.

Notitie van Verbrugge betreffende besturings- en
meldsystemen WijvelslWijkertunnel.

Onderzoek tunnelverlichting

Onderzoek intercominstallatie Wijkertunnel Velsen

Versobering Tunnels. Onderzoek Besturingsinstallaties.
Fase 2

Functioneel ontwerp besturingsinstallaties, Versie 2,

Functioneel ontwerp besturingsinstallaties. Versie 1
(concept)

2e Beneluxtunnel, programma van Eisen bouwkunde,

Functioneel ontwerp besturingsinstallaties, versie
ontvangen van TEC.

Documentatie van PEEK Traffic, m.b.t. altematieve
detectie

Energievoorziening van tunnels, studierapport fase 1

Rapport "Onderzoek naar aanvullende verkeersmaatre-
gelan i.V.m. de VEVA Wijkertunnel"

Onderzoek "Uitklapbare dwangpijlborden op de Wijker-
tunnel"

A. Bouman
RW5

Drs. M.P.
Hagenzieker

Dr.DA
5chreuder·

Technische
Universiteit
Delft

juni 1993 buro Jongen

juni 1993 buro Jongen

september Intercai BV.
1993

december
1993

oktober 1993.

juli 1995 Bouwdlenst
Rijkswaterstaat

februari 1994

mei 1996

januari 1995 DHV IAIB

september
1995

december
1995.
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TUNNELTECHNISCHE INSTALLATIES

HOOFDSTUK 10

ENERGIEVOORZIENINGEN
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Figuur 10A2, Hoofdstroomschem energie voorzieningen, met dubbeIzidige no-break.
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20. Tunnelverlichting

90. DiVersen

12. AardÎl1Q I bllksemafleiderinstatlatie I overspanningsbevelliging.

15. No-breakvoorziening

E. Raakvlakken G. Versoberingen

Elektrische ••èf1érgievoorziening. VeOigeen bedrijfSzekere energievoorzie-
ningrnet voldoendecapaciteft. voor alle
tunnelinstaUaties.

Zie figuur 10.A.1. en figuur 10.A.2.

10.2
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1. Openbaar nutsbedrijf

13. Laagspanningsverdeelinrichtingen.

16. Middenspanningsinstallatie.

12. Aarding Ibliksemafteiderinstallatie I overspanningsbe~i1iging.

15. No-breakvoorzienîng

De installatie moet voldoen aan
het terzake gestelde in:

Leveranciers van elektrische
energie.

Aansluiting op openbaar net.

Energievoorziening.

E. Raakvla1<.ken

Aansluitvoorwaarclen openbaar nuts-
bedrijf middenspannings- en/of voor
hoogspanningsinstallaties.
Algemene Vool'Waarden voor de le-
vering van elektrische energie.
De van toepassing zijnde normen.
Arbowet.

Met leveranciers wordt bedoeld:
Op~nbaar nutsbedrijf.
Eigen voorzieningen:
a. noodstroornvoorziening.
b. no-breakvoorziening.
Altematieveenergie, bij voorbeeld
van een windmolen, of energie van
derden betrekken.

Tunnels voorzien van een midden-
spanningsaansluiting en een eigen
transformator.
StroomstelSel : TN-eS\TN-S
Afmetingen transformatorruimtes
volgens de elsen stroomIeve-
rendbedrljf.
De maximale energie-inkoop
moet voldoende zijn om alle
installaties volledig te voeden,
eventueel met sUPPletie door
middel van de eigen nood-
stroomvoorziening (piekstroorn-
bedrijf), hierbij rekening te hou-
den met maximale gelijktijdig-
heid.

De benodigde energie vOOrde diVerse
bedrijfssituaties kan worden verzorgd door
een koppeling van energiebronnen. De
keuze en samensteHing beoordelen op
basis van een risico-anaiyse.

10.4

G. Versoberingen

Een eindverbruiker kan een
kleinverbruiker of een grootverbruiker
zijn.

Vaststellen van:
Beschikbaarheid van energie.
Uitvalfrequentie.
Voorzieningen bij uitval.
Kosten van de energie.
Kosten van de voorzieningen.
Redundantie.

Uit de risico-analyse volgt:
De aansluiting op het openbare
net, het aantal en plaats van de
transformatoren.
De noodzakelijkheid van een no-
breakvoorziening.
De omvang en soort no-breakvoor-
ziening.
AI dan niet toepassen van een
noodstroornvoorziening.
Bij toepassing noodstroomvoorzie-
ning de omvang en het soort
bepalen.
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No-breakvoorziening.

Noodstroomvóorziening.

Eigen elektrische energie.

Verbruikerstypen rrs 1,3.2).

Kritische verbruikers rrs 1,
3.2).

Basisverbruikers.

Preferente verbruikers rrs 1,
3.2),

20. Tunnelverlichting
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12. Aarding I bliksemafleiderinstallatie I overspanningsbeveUiging.

15. No-breakvoorxieniOg

E. Raakvlakken

Zorgen voor continue voeding van
kritische .verbruikers.

Eigen energie opwekken als het
openbare net uitvalt.

Zorgen voor extra vermogen, nood-
stroom.

ZOrgen voor continue ener-
gievoorziening, no-break.

Kritische verbruikers.
Basisveroruikers.
Preferente verbruikers.
Niet-preferente verbruikers.

Verbruikers die gElen onderbreking van
de elektrische voeding mogen krijgen,
zoals:

PLe's.
Besturingsinstallatie.
Een deel van de verlîchting.
Vluchtwegaanduiding.
Een deel van de verkeersinstaliatie.
De communicatie-installatie.

Verbruikers die dOOr de automatiek niet
kunnen worden uitgeschakeld bij onvol-
doende vermogen, zoals: rrs 1, 3.2)

No-breakinstallatie met zijn kriti-
sche verbruikers.
Tunnelverlichting tot stand 3.
Ventilatie dieselhal.
CO-meting.
1epomp van elke waterkelder.
1ebrandbluspomp.

De basisverbruikers en alle verbruikers
die bij noodstroombedrijf nog gevoed
kunnen worden bij een maximale gelijk-
tijdigheid.

10.6

G. Versoberingen

Afhankelijk van de tariefafspraken
met het openbaar nutsbedrijf kun-
nen de noodstroomaggresaten ook
ingezet worden voor:

Spertijdbedrijf.
Piekstroombedrijf.

In de situatie dat het openbare net
buiten bedrijf is en de noodistroom-
voorziening deze taak nog niet
heeft overgenomen.

Alleen in noodstroombedrïjf en onder
bijzondere omstandigheden worden de
brandbluspompen vergrendeld.

Deze verbruikers zijn van belang bij
een calamiteit in de tunnel.
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20. Tun~e~ehting

90. DiVersen

12. Aarding I bliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging.

15. N<rbreakvoorziening

E. Raakvlakken G. versoberingen

Nlét-preferentè··verbruikers[JS
1,3.2].

Bedrijfszekerheid.

Alle overige verbruikers.

De e.nergiedistnbutiemoetzodanig opge-
zet worden, dat door middel van schake-
len de energievoorziening van gebruikers
optimaal gewaarborgd is.

Uitvoeringseisen.

Geen enkel onderdeel van een
installatie welke onder span-
ningstaatmag met de hand
zodanig aangeraakt kunnen
worden, dat hierdoor gevaar
ontstaat,
Middenspanningsapparatuur
mag alleen toeganketijk zijn
voor bevoegd personeel.
Voldoende vluchtroutes aan te
brengen in. de sehakelruimtes.

De middenspanningsapparatuur
moet. in separate afsluitbare ruimtes
wordenaangebrachl
De middenspanningskabels moeten
in aparte kabelwegen worden ge-
legd.
Redundante kabels moeten op een
afstand van elkaar worden gelegd
en Waar mogelijk in aparte ruimtes,
zodat bij calamiteiten niet twee ka-
bels tegeHjkertijd worden bescha-
digd.

Veiligheid.

Onderhoud. Transformatoren moeten goed be-
reikbaar zijn met het oog op snelle
uitwisselbaarheid en aan- en afvoer.
De vermogensautomaten van de
hoofdverdeelinrichtingen en een na-
der aantal andere vermogensaut0-
maten moeten snel en gemakkelijk
uitrijdbaar zijn, zonder dat de hoofd-
rail spanningsloos gemaakt hoeft te
worden.

10.8
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20. Tunnelverlichting

90.0iversen

12. Aarding Iblikselllafleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging,

14. NOodstroomvOol'%lelling. 15. No-breakvoorziening

Voor leveringen, zie deelinstallatie 11 tot
en met 17.

10.10
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20.·TunnelverliC:;hting

11. Openbaar nutsbedrijf

13. laagspanningsverdeelinrichtingen.

16. MiddensplllnningsinstaHatie.

12. Aarding I bliksemafleïderinstallatie /overspannlngsbeveiliging.

15. No-breakvoorziening

A. Doel Raakvlakken

Normaalbedrijf [TS 1, 3.1).

Normaalbedrijf.
ParallElIbedrijf.
Piet<stroombedrijf.
Spertijdbedrijf.
NOod$troombedrijf.
Proefbedrijf.
Calamitéitenbedrijf.

Situatie waarbij de eiektrische ener-
giealleen door de nettransformator
wordt geieverd.
De energiecontrole staat in automa-
tischbedrijf.
Bij overschrijding van ingestelde dr-
empelwaarden van het opgenomen
vermogen, gaat de installatie over
naarparallelbedrijf,
Bij uitval vanIlet openbare net gaat
de installatie over naar noodstroom-
bednlf.

Parallelbedrijf[TS 1, 3.1). Situatie waarbij de elektrische ener-
gied<lor de nettransformator en de
noodstroomvoorziening wordt gele-
verd.
Onderverdeling in:

Piekstroombedrijf.
SpartijdbedrIjf.
Storing no-breakvoorziening.
Proefbedrijf.

NoodstroombedrIjf [TS 1,3.1). Situatie waarbij Iletopenbare net
geen vermogen kan leveren. Hier-
door wordt de gelleie energievoor-
ziening geleverd door de nood-
stroomvoorziening.

10.12
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11. Openbaar nutsbedrijf

13. Laagspanningsverdeelinrichtingen.

16. Middenspanningslnstallatie.

12. Aardlng I b1iksemafieideril'lstaUatie loverspanningsbeveiliging.

15. No-breakvoorziening

A.Doel ringen

CalamiteitEll'lbedrijf[TS1,3.1]. Wordt geactiveerd ctoor het indruk-
ken van één van de calamiteiten-
drukknoppen door de operator.
SiWatiewaarblin de tunnel of nabl
de tunnel eenemstigongeval heeft
plaatsgevonden.
Diverse tunnelinstallaties gaan naar
een gedefinieerde stand.
Voorde energiehuishouding geldt
geen gedefinieerde stand. Afhanke-
lUk van het opgenomen vermogen
zal overgegaan worden naar paral.
Ielbedrijf.

Besturing. Bluitllal van het openbare net auto-
matisch overschakelen naar nood-
stroombedrijf.
Het aanspreken van beveiligingen
moet wordengeslgnaleerd.
BI het wegvallen ofgedeeltelijk fa-
len van denoOdstroornvoorziening
verbruikers volgens· vastgestelde
volgorde blOkkeren.
PLC's behandelen de aanvragen
van de diverse gebruikers aan de
hand van eenprioriteitentijst.
Tijdens normaalbedrijfis het moge-
lijkpiekbelastingen door eigen nood-
stroornaggregaten over te laten ne-
men, piekstroornbedrijf.
Tijdens spertarietperiOde,. wordt
spertgdbedrijfgedraaid.

10.14



20. Tunnelvenlchting

13. Laagspanningsvemeelinrlchtingen.

16. Mlddenspanningsinstallatie.

12. Aaming I bliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveilîging.

15. No-breakvoorziening

A.Doel

Alle verbruikers dienen van energie te
worden voorzien. De energie kan afkom-
stig zijn van:

Openbaar nutsbedrijf, voor alle ver-
bruikers, afhankelijk van het con-
tract.
Noodstroomvoorziening, voor alle
verbruikers, mits niet gelijktijdig
noodzakelijk.
No-breakvoorziening, voor kritische
verbruikers.
Altematieve energie, bijvoorbeeld
van een windmolen, of energie van
demen.

Civiel. De apparatuur. benodigd voor de ener-
gievoorziening, vergteellhoeVeeiheid
fysieke ruimte inhei totaletunnelcom-
plex, .zie hiervoor· de betreffende hoofd-
stukken.

Klimaatbeheel'$ing. Deovertolligegeproduceeme warmte van
deenergievoorz:ienlng moet women afga-
voem.

Milieu. Het milieu enlofklimaat inde omgeving
van de tunnel niet negatief beTnvloeden.

10.16

De gelijktijdigheid van de energiebehoef-
te van de diverse verbruikers speelt een
belangrijke rol bij de totale energiebe-
hoefte.

Voor het ontwerp van het tunnelcomplex
zal dus een eerste indicatie van de be-
nodigde ruimte voor de energievoorzie-
ning noodzakelijk zijn.

Het rendement van de noodstroomvoor-
ziening kan bij hogere temperatuur afne-
men.
De levensduur en capaciteit van de no-
breakvoorziening is afhankelijk van de
omgevingstemperatuur.

Attentie voor onder meer olieopslag,
bedrijfsvoering, geluld en emissie van
uitlaatgassen.
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90. Diversen

12. Aarding I bliksemafleiderinstallatie I overspanningsbeveiliSing.

15. No-breakvoorziening

ingen

10.18
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12.Aarding I bliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging.

14. Noodstroomvoorziening. 15. No-breakvoorziening

E. Raakvlakken

Opnieuw kritisetl bekijken van de energieverbruikers.

Afspraken met energieleverend bedriJf maken ta.v.:
Plekstroombedrijf.
Sperstroombédrijf.
Energie leveren aan het nutsbedrijf (terugleveren).

Bestek minder specifiek, alleen technische randvoorwaarden en functionele ontwerpeisen vermelden.

Bedrijfssituatie$ •••heroverwegen.

Model opStellerlom de meest ideale situatie voor de gehele tunnelinstallatie te verkrijgen m.b.t. inkoop energie (laag I hoog),
gebruik en afschrijving.

Optimaliserenengergie-management, aftasten van varianten.

Optimaliseren energiebehoefte verbruikers.

Integratie diverse "functies" van PLC's.

Eventueel de tunnel tweezijdig aansluiten op het openbare net.

Modulair systeein nastreven.

Andere energ~erdeling.

10.20
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20. Tunnelverlichting

90. Diversen

12. Aarding I bliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging.

15. No-breakvoorziening

E. Raakvlakken G.V

OpenbaarnOl$bedrijf. Het opeIlbarenutsbedrijflevert deelektn.
sche energievoorziening ten behoeve van
het tunnelcornplex.
De elektrische installatie houdt de elektri-
sche energievoorziening in stand [IS 2].

Bij levering door het openbaar nutsbe-
drif is het van belang de wijze van in-
koop te optimaliseren. De volgende as-
pecten zljn daarbij \lan belang:

De capaciteit van de aansluiting.
Het afte nemen gemiddelde en
maximaal gelijktijdig vermogen.

10.22
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Eisen waara.an de e1ektische
installatie moet voldOen.

Benodigde energie.

Het af te nemen maximale ver-
mogen.

Onderhandelingen met nutsbe-
drijf.

Faalkans.

Netspanning.

Transformatoren.

nelverlichting

12-.Aardîng lbliksematleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging.

15. No-breakVoorziening

E. Raakvlakken

AansluitvootWaal'dennut$bedlijf.
AaO$IQit\toorwaardennutsbedlijf
voorboogspannirlgsinstaHaties.
Algemene Voorwaarden voor de
levering van elektrische energie aan
grootverbrulkers.
De van toepassing zijnde normen.

Vermogen per verbruiker.
Aantal verbruikers.
Gelijktijdigheidsfactor .
Arbl.'lidsfaetor eventueel met cos phi
verbetering toepassen.
Preferentie van de gebruikers (niet-
preferent, preferent, basisverbrui-
kers en kritische verbruikers).
Bedrijfssituatie (b.v. calamiteitenbe-
drijf, normaalbedrijf) ..

Betreffende het contract met betrekking
tot:

PiekStroorn.
Spertijd.
Tarieven.
Teruglevering energie ..

Vaststellen van de faalkans met betrek-
king tot leveren van energie en bepalen
wat toelaatbaar ÎS.

Vol.'ldingslnstallatie 4OOV.
De hOofdverdeelinrichting wordt in
één van de gebouwen
ondergebracht.

Onderdelen voorzien van droge giethars-
isolatie.

10.24

Een en ander wordt uitgewerkt in een
zogenoemde energie-matrix.

Maximale arbeidsfaetor kan door open-
baar nutsbedrijf worden voorgeschreven.

Voor randvoorwaarden en rekenmetho-
den met betrekking tot bepalen van faal-
kans, zie lTS 3].
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12. Aarding 'b1iksemafleiderinstallatie 'overspanningsbeveiliging.

15. No-breakvoorziening

E. Raakvlakken

Veiligheidseisen. Hennkooppunt moet worden opge-
steldineenalleen voor dit doel te
gebruiken speciale rulmta.Dezerui-
mte is alleell toegankelijk voor het
personèel van het openbaar nutsbe-
drijfof daartoe bevoegd personeel.
Gescheiden midden- en laagspan-
ningsruimte.
Eenduidig. stroomstelsel toepassen.
Bij meerdere stroomstelSels een dui-
delijke en zichtbare fysieke schei-
ding aanbrengen.
De installatie moet beveUigd zijn te-
gen ongewenste spanning op het
oPenbare net na spanningsuitVal aIS
gevolg van eventueel in de installe-
tie aanwezige generatoren.

Onderhoud.
Alle onderdelen dienen snel uitwis-
selbaar te zijn.
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12. Aarding I bliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging.

15. No-breakvoorziening

E. Raakvlakken G. Versoberingen

Door openbaar nutsbedrijf te
leveren.

Voeding 10 kV of 24 kV.
Middenspanningsverdeelinrichting
met bevenigingsapparatuur en scha-
kelmateriaal.
Middenspanningstransformator
10 kV/4QO..23OVmet een bepaald
nominaal vermogen.
Meetinrichting.
Aardingsinstallatie ten behoeve van
het door het openbaar nutsbedrijf te
leveren gedeelte.

Levering ten behoeve vanope-
nbaar nutsbe<irijf.

Ruimte, inclusief voorzieningen.
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90. Diversen

10.

13. Laagspanningsverdeelinrichtingen.

16. Middenspanningsinstallatie.

12. Aarding fbliksemafleiderinstallatie J overspanningsbevei6ging.

15. No-breakvoorziening

Plaats waafiti$tallatie bediend
kan worden.

Schakel- en verdeelinrîchting.

Normaalbedrfjf. Voeding van de installaties vanuit
het openbare net.

Op het beeldschermsysteem moet zicht-
baar zijn: Signalering hoofdschakelaar,
vermogen, spanning, energie en storin-
gen.

Calamiteiten. Calamiteitenbedrijf heeft geen in-
vloed op het inkomende voedings-
veld in •de Iaagspanningsverdeelin-
richting.
Noodstroomaggregaten worden pa-
raliel geschakeld aan het net.

10.30

G. Versoberingen

Bediening ·alleen door het .openbaar
nutsbedrijf.

De hoofdschakelaar van het door
de transformator gevoede veld in
de hoofdverdeelinrichlng moet zo-
wel handmatig als automatisch kun-
oen wordengeschaketd. Handmatig
alleen mogeJljkals één zijde span-
ningsloosis.
Hoofdschakelaar automatisch uit-
schákelen bijnetspanningsuitval en
bij een storing in het openbare net.
wanneer de netspanning is her-
steld dan moet de schakelaar weer
worden ingeschakeld:

Als denoodstroornvoorziening
werkt, noodstroomaggregaat
met het net synchroniseren en
het net inschakelen.
Als er geen •noodstroornvoor-
zieningis, inschakelen na een
bepaalde tijd.

De .hoofdSChakelaar moet meteen
sieuteischakelaar uitgeschakeld en
geblOkkeerd kunnen worden , onder
andere vooronderhoudswerkzaam-
heden.

Ook op schakeNerdeelinrichting;
verzamelstoring via andere PLC.
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90. Diversen

12. Aarding I bliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging.

15. No-breakvoorziening

Voeding.

aijeert $loting in het openbare net,
het openbare net automatisch uit-
schakelen en noodstroomaggrega-
ten opstarten.
Bij terugkeer van netspanning, ag-
gregatensynchrooiseren met het
openbare net en zonderonderbre-
king van de energievoorziening ove-
rschakelen.
Na overschakelen, noodstroomag,
gregatenautomatisch stoppen na
een in te stellen tijd.

Hoofdschakelaar van het inkomend
voedingsveld in-en uitschakelen
door rnlddel van bij voorbeeld een
24Vgelijkspanning uit de no-break-
voorziening (Autonomie van 8 uur).
Toegankelijk voor openbaar nuts-
bedrijf
Invoer kabel van openbaar nutsbe-
drijf:
Locatie kabel van openbaar nutsbe-
drijf.

Normaalbedrijf. De installatie bevat preferente en
niet-preferente verbruikers, waarvan
de niet-preferente wordengeblok-
keerdof vrijgegeven, afhankelijk van
de beschikbare energie.
De energievoorziening moet worden
gecontroleerd via een PLC-bestu-
ringssysteem met het daaraan ge-
koppelde beeldschermsysteem (in-
dien aanwezig).

10.32

G. Versoberingen

In bepaäldeomstandigheden· kan
parallelbedrijf volgen.
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20. TunneNe~~ting

90. Diversen

12. Aardil1g I bliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging.

1!i No-breakvoorziening

G. Versoberingen

Relatie met andere elektrome-
chanische Installaties.

Aardlng fbliksernafleiclerinstallafta
HoofdVerdeelinrichting.
Besturing.
Beéldschermsysteern I centrale regi-
o~lebediening.
Kabeltracétunnelen gebouw.

Civiel. Beschikbare ruimte ten behoeve van
opstellen transfo~toren.
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. Tunnelv$rliChting

90. Diversen

12. Aarding I bliksemafieiderinstaHatie loverspanningsbeveUiging.

15. No-llreakvoorziening

A. Doel kken bering

Faalkansen .

E'l$enworoen door hetepenbaar nutsbe-
cIlijfgestelcl:

Laagspannlngsvoeding met "eigen"
transformator.
InSchakeleisenin relatie met
inschakelVerschijnselen.

Energiewet.

levensduur. > 4Djaar.
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20. Tunne!verlichting

90. Diversen

12. Aarding I bliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveilîging.

15. No-Break voorziening

E. Raakvlakken

Bg lange· tun~eenrniddenspanningsring toepassen.

Tweezijdige v~ing van de tunnel.

Nettransformat()fafstemrning op basisvermogentijdens normaaltunnelbedrfjf.

Alleen opheft\<>ofdvoedingsveld metingen verrichten voor:
Vermogen.
Spanning.
Stroom.

Signalering op beeldscherm beperken.

Terugleveren energie die geproduceerd wordt door de noodstroomvoorziening.

Geen "eigen"JransformatQr, door aanlevering op laagspanningsnivea.
Bij levering oplaagspanningsniveau zijn aanschaf-, beheers- en onderhoudskosten van de transformatoren voor het ener-
giebedrijf. Bijli:Wering op middenspanningsniveau zijn de aanschaf-, beheers- en onderhoudskosten van de transformatoren
voor de beheerder.

Voedingsinst;l~$tie 660 V.
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20. Tunnelverlichting

G. Versoberingen

Bliksemaflek:k!lrinstallatie.

Een goede en veilige werking van
elektrisch malerieel waarborgen.
Bescherming van personen tegen
(door defecten) onder spanning
staande onderdelen.

Atmosferische, elektrische ontladingen op
veilige wijze naar de aarde geleiden en
daarbij schade aan gebouwen en installa-
ties voorkomen.

.,_ ,.-.- ..

Na een kortsluiting bevei6gt de aarding
de installatie tegen verdere schade, zo-
als brand.

Overspanning$bevemging. Voorkornerl datongewensteoverspannin-
gen ten gevolge vanisolatledefecten,
atmosferische ontladlngenof$Chakelver-
schijnselen schadelijke gevolgen hebben
voordebescherrning. van personen en de
beveiliging. van elektrisch materieel.
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20. TunnelverliChting

Aarding.

De installatie m~ vOldóenaan de
van· toepassing zijnde normen;
De installaties moeten zodanig zijn
ontworpen, dat een optimale. veilig.
heidvan personen en mstallatiesis
gegarandeerd.

SchakeJ..en bedierlingskasten die
zijn opgesteld in het open veld, op
een afstand groter dan 100 m van
de gebouwen. moeten worden voor-
zien van een aardingsmstallatle wel-
ke moet worden aangesloten op ter
plaatse te installeren aardelektrode
en aardlekbeveiligingen.

Bliksemafleiderinstallatie. De installatie moet voldoen aan de
van toepassing zijnde normen.
De g.ebouwen voorzien van een blik-
semafleiderinstallatie volgens NEN
1014-
Bij ventilatorbehuizingen en dergelij-
ke een vonkbrug toepassen.
DebUksemafleiderinstallatie via dak·
leidingen aan de buitenzijde van de
geb()uwenaansluiten op aardplaten.
De bevestiging van dakleidingen
moet geschieden met nylon daklei-
dingsteunen.
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20. Tunnelverlichting

10. 11. Openbaar nutsbedrijf

13. Laagspanningsverdeelinrichtlngen.

16. Middenspanningsinstallatie.

Overspanningllbeveiliging .. Bij apParatuur moètenapparaatge-
bondenbevei~n wor<tentoege-
past, conform de biJ hefapparaat
behorendespecificatie·

fTS2.12.3.3),
Overspanningsbeveiliging.·.a()v~1
mogelijk rflliliseren door toepassing
van gaivaniSchesçheiding(bijvoor-
beeldoptlsch,retaïs);
De volgende$pparatoorbeveiligen:

Het rail$ysteem van de hoofd-
verdeelinrichting.
Hefrail$}'steem van de scha~
ke'" en verdeelinrk;hting.
De voedingen en apparatuur,
dlegevoeligzijn voor overspan-
ningen.
Voedlngskabelsdleovereen
afstandgroterda.n lOOm buj.
ten een gebouw worden ge-
voerd.
De signaalkabel$dievan\.lit~n
gebouw naar buiten WOrden
gevoerd en nietdOQr eert intet-
face tegen overSpanningen
WOrden beschermd.
Decornmunicatiekabeilldie een
seriêle verbindingtotstaOO
brengen en V$Ouit~ngebouw
naar buiten worden gevoEml.

Verdeelinrichtingen, waarop bUiten
de gebOuwen aan te I;)rengen $ppa-
ratuur wordt aangesloten,moeten
beveiligd wordentegenpiekSpannin-
gen, meteengrofbeveiliging. direct
naar de spanningsverefl'eningsrait
Het aanspreken vandezeOVèrSpan-
ningsbeveiligingenmoetwOrden ge-
signaleerd op bijvoorbeeld het beel-
dsChermsysteem.
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Tunnelmoten zijn, als zelfstandige
onderdelen, elk voorzien van door~
gelaste wapening en aardplaten.
Deze moeten onderling worden
doorverbonden en aangesloten op
een in het middentunnelkanaal aan
beide zijden te plaatsen rail van
blank koper, zie figlJUr 12.B.2.
Alle daarvoor in aanmerking komen-
de gebouw- en installatiedelen m0e-
ten met behulp van beschermings-
leidingen worden geaard, een en
ander volgens de voorschriften en
de specificaties van de leveranciers.
De aardingsinstallaties in
bedieningsgebouw. dienstengebouw
en tunnel moeten onderling worden
gekoppeld.
De sterpunten van de distributie-
transformatoren met de aardingsin-
staUsties verbinden (afhanketijk van
het gekozen steIseQ.
In laagspanningsruimte. aggregaat-
ruimte, computerruimte in PlC-ruim-
te en bedieningsruimte alsmede in
de ruimte voor de middenspannings~
installatie, rondom een plat koperen
aardleiding plaatsen.
De verhoogde vloeren moeten per
circa 3 ut worden aangesloten met
blanke koperleidlng op de ringlei-
dlng. De ondersteuningen aansluiten
met buisldemmen.
De ringleidingen aansluiten met VD
50 mrrt op de aardplaten in de be-
treffende ruimte. Vanaf deze ringlei-
dlng elke verdeelinrichting langs de
kortste weg voorzien van een aard-
aansluiting.

10.46
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Tunnelverlichting

11. Openbaar nutsbedrijf

13. Laagspanningsverdeelinrichtingen.

16. Middenspanmngsinstallatie.

A.DoeI

Onderhoud.

Aardelektrode.

Raakvlakken G. Versoberingen

Aarding:
Alle metalen onderdelen dienen ge-
aard ••te.worden.
De installatie voorzien van aardfout-
detectie.
Alle wandcontactdozen en kracht-
wandcontactdozen moeten door
middel vaneen aardlekschakelaar
beveiligd zijn.

Bliksembeveiliging:
Alle antennes, masten en portalen in
het tonneltracé en de
dienstengebouwen dienen tegen
blikseminslag. beschermd te worden.

Aarding:
Op nader te bepalen punten koppe-
Iingsmogelijkheden voor controIeme-
tingeninbouwen.

Bliksembeveiliging:
Alle aardelektroden koppelen via
rneelpuntenaan debliksembeveili-
ging.
Op nader tebepaien ponten koppe-
Iingsmogelljkheden voorcontroIeme-
tingeninboOWen.

Overspanningsbev~iliging:
OVerspanningsatlelders moeten
voorzientgn van toestandsindicatîe.

Bliksemafleiding·
Aarding; zo mogelijk op enige af-
stand van het gebouw.
Aarding van objecten op enige af-
stand van het gebouw ..

10.48
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20. Tunnelverlichtlng

11. Openbaar nutsbedrijf

13. Laagspanningsverdeelinrichtingen.

16. Micldens~ningsinstallatie.

A. Doel E.Raakvlakken G. Versoberingen

Aarding. Aardingsinstallatïe voorde diverse
installatiedelen, die volgens de voor-
schriften geaard dienen te worden.
BenOdlgde aardplaten.
Raa .van blank koper, in midden-tun-
nelkanaalaan beide zijden.
De aardklemmen,knîjpkabelschoe-
nen, koppelstukken, aansluitschr0e-
ven, aardelektroden en aardlekscha-
kelaars.

Doorverbinden met wapeningsstaal.

Bliksematleiderinstallatie. Voor elk gebouw een afzonderlijke instal-
latie bestaande uit een koperen netwerk
op de daken. Alle metalen constructies
op de daken aansluiten op afleiderinstal-
latie.

Overspanningsbeveiliging. Grof-, midden- en fijnbeveiliging ten be-
hoeve van de diverse apparatuur volgens
specificatie van de leverancier.

Aardelektrode. Aardelektrode(n),
Besehermingsbuizen.
Meetkoppelingen.
Meetpunten.
Koperen leiding ..

Wordt meestal op enige afstand van het
te aarden object aangebracht.

Testen aardleiding. Door meting moet de aannemer vaststel-
len ofde aardverspreidingsweerstand
van de aardlngs-en bliksematleiderinstal-
latie toereikend is.

Indien nodig extra aardelektrode plaat-
sen.
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Tunnelverlichting

10. Algemeen 11. Openbaar nutsbedrijf

13. laagspanningsverdeefinrichtingen.

16. MiddenspanmngsinstaUatie.

A. Doel ringen

Indien oVeISPanningsbevelligingwordt
aang~proken, dit signaleren op het
beeldschermSysteem (indien aanwezig.).

Aardelektrode. Afleiden van de stroom naar de aarde.
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20. Tunnelverlichting

10.

13. Laagspannlngsverdeelinrichtingen.

16. Middenspannlngsinstallatie.

Relatie met andere
elektromechanische installa·
ties.

HQOfdveroeeHnrichting.

Onderverdeelinrichting.

Noodstroominstállatie.
Middenspanningsinstallatie.
Verlichting verkeer$tUnnel.
Verlic:hfmg middentunnelkanaal.
Arvoerînstallatie hoofdpompenkel.
ders.
Afvoerinstallatie pompenkelder mid-
den.
Verkeerssystemen algemeen.

HF.communic:atie installatie.

Gebouwinstallaties.

licht- en krachtinstallatie.
Beeldschermsysteem I centrale regi-
onalebediening.
Kabeltracé tunnelen gebouw.
Binnenkomende "vreemde" metalen
leidingen.

Civiel. Verbindingen met wapeningsstaal.
Toezicht houden op de juiste plaat-
sing van de aardplaten.

Alle metalen dakdelen verbinden met de
bllk$èl"08fieider.

Bouwkundig[TS 2, 12.3.2].

10.54

SATOdeel7
Tunneltechnische înstall<aties

Versie 1
december 1997

G. Versoberingen

Aarding en overspanningsbeVeili-
ging.
Aarding en overspanningsbeveili-
ging.
Aarding.
Aarding.
Aardîng.
Aarding.
Aarding.
Aarding.
Aarding, bllksernbeveiliging, over-
spanl'lingsbevelliging.
Aarding, bliksem, overspanningsbe-
velliging.
Aarding, bliksem, overspanningsbe-
veiliging.
Aarding.
Aarding.

Aarding.
Aarding.
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Openbaarnuwbed~f

13. Laagspal'lningsverdeeiinrichtingen.

16. Middenspl:lflllingsinslallatie.

A.Doel

Aardingvaf1afneembarepanelen. Flexibele verbinding van ten minste
10 1TIlTt,conform NEN 1010.

OnderUngekoppeUng bedienings-
gebouw en tunnel.

Plat koperen aardleiding.

Volgens berekening opgegeven
1TIlTt,minimaal 50 1TIlTt.

Rail in mlddentunnelkanaal.

Volgens berekening opgegeven
mrrt en om de 500mm voor-
zien van 30 mm lange geel-gro-
ene kleurcodering.
Aansluiten met vinyldraad op
aardplaten, lTIlTt volgens bere-
kening.

Minimaal 50 lTIlTt blank koper.

Overspanningsbeveil1ging. Bij piekspanningen, afhankelijk van
de nominale spanning.

Levensduur. Aarding, > 40 jaar.
BliksembeveilIging, > 40 jaar.

10.56

SATOdeel7
Tunnelteehnische lnstaUaties

Versie 1
december 1997

Ingeval er eiektrotechnische onder-
delen aanwezig zijn.
Geldt VOOralle soorten panelen.

Ten behoeve van:
Laagspanningsruimtes.
Aggregaatruimte.
Computer- en bedieningsruimte. PLC-
ruimte.
Middenspanningsinstallatie.

Kan in plaaw van een rail ook met een
kabel worden gerealiseerd. Bij lange tun-
nels wordt geen rail toegepast

Geldt voor installatie-onderdelen waarop
buiten de gebouwen aan te brengen appa-
ratuur wordt aangesloten.
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20. Tunnelverlichting

A.DoeI

EenvoudigElrV99rzïeningen treffen aan de wapening, t.b.v. de aarding.

Alleen oversPannlngsbeveiliging van vitale delen signaleren op het beeklschermsysteem.

Het niet doork()ppelen van de tunnelmoten met aardingsplaten (de rail in het middenkanaal weglaten).

In plaats vannilil een koperleiding VO. blanke koper of koper vertind.

Ten behoeve van overspanningsbeveiiiging:
OvergangSkasten bij gebouwgrens.
Relevante leidingen in aparte goot.
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20. Tunnelverlichting

12. Aardlng lbliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging.

14. Noodstroornvo()fzienIng. 15. N()-obr~akVO()l%ienlng

E. Raakvlakken

Laagspanningsverdeelinrichtin-
gen.

Het op logische, ovel%ichtelgke wijze
rangschikken en op veUige wijze onder-
brengen van de voor de energieverdeling
noodzakelijke, schakel-, beveUigings- en
aansluitmiddelen.

Zie foto 13.A.1.
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90. Diversen

12. Aarding I bliksernafleîderinstaUatie J overspanningsbeveîliging.

14. Noodstroormtoorziening. 15. No-breakvoorziening

A. Doel E. Raakvlakken G. Versoberingen

De·.~erdeetinrichtîngen.··moeten •.mo-
dulair en functionee1ge$dleiden worden
opgebOUWdenperveldeen gescheiden
~ntbezitten.De inhoud
van de subverdeiers wordt in het betref-
fendeinstaltatiehootdstukomschreven.
Ondervt!lrd$eilnrichtingen scheiden in
tunnelkWadranten en in 'algemeen Noord'
en 'algemeen Zuid' voor zowel de instal-
latie voor noodstroomen openbaar net
als no-breakinstallatie.

voor 'Noord- Zuid'. kan ook 'Oost -
West' gelezen worden.

Functionele eisen. B$dieningsmogelijkheden afhankelijk
van installatie:

Automatische motorvermogens-
schakelaarsrnet sleutelbedie-
ning.
Druktoetsen.
Keuzeschakelaars.
Sleutelschakelaars.

HoofdverdeelinriChtingen worden
gevoedvanafhel openbarellel en
de •.noodstroomvoorziening.
Vermogensautomatenin hoofdverde-
litlgénenin .VoE!dingsveldE!nmoeten
bE!dienbaaren vergrendelbaar zijn
op hel front van de kast.

Hel railsysteem van de hoofdVer-
dE!E!linriChtingenmoel voldoen aan
mînimale eisen die gesteld worden
aan;

Nominaalkortsluitvermogen.
Thermische- en dynamische
kortslUitstroom.

Railsysteem moet zijngecertiflceerd
volgens NEN2439.
Moeten voorzien zijn van KEMA-cer-
tificaat.

Railsysteem.

10.62
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12.Aal'dingfbliks~afleiderinstallatie I overspanningsöeveUiging.

1.5- No-breakvoorziening

A.Doel E.Raakvlakken

Automaten toepassen voor beVeili-
ging tegen kortsluiting en overbelas-
ting.
Smeltveiligheden toepassen bij 24V
gelijkstroomcircuits met kortsluîtvas-
te voedingsbron.
Detectie door middel van spannings-
bewaking.

Standmeldingen. Vermogensautomaten enlastscheiders
moeten wordenuitgevoerdmethulpcon-
tacten tenbehoeye vanstandmelding
naar bijvoorbeeld het beeldschen'nsys-
teem.

Signalering. Per samengestelde verdeelinrichting een
lampentest en een reset-storingsdruk-
knop installeren.

Voor de dimensionering van de ver-
deelinrichting de vermogenstotalen
uit de energiematrix hanteren; de
vermogens zijn benaderd, de aanne-
mer moet deze aanpassen aan die
van de te installeren apparatuur.
Kortsluitvermogen bepalen aan de
hand van het kortsluitvermogen van
de energiebronnen en de verbrui-
kers.

Voor het testen van de noodstroomag-
gregaten moet op de hoofdverdeelinrich-
ting een driefasenaansluiting worden
aangebracht, uitgerust met kortsluitvaste
mespatronen.
Deze aansluiting moet geschikt zijn om
het nominale vermogen van de nood-
stroominstallatIe te kunnen voeren.
De aanSluiting onderbrengen in een apart
veld.

Dimensionering.

Testveld.

10.64

No-breakinstallatie en insl<allatie voor
noodstroom en openbaar net.
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Aarding I bliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging.

14. Nood$tro<>mv<>ortiening. 15, No-breakvoorziening

A. Doel

No-breakinstaflatie en installa-
tie voor noodstroom en open-
baar nel

Afzonderlijke verdeelinrichtingen moeten
worden geïnstalleerd ten behoeve van de
door de no-breakinstallatie, de installatie
voor noodstroom en het openbare net te
voeden gebruikers.

Preferente I niet-preferente
groepen.

De verdeelinrichting voor noodstroom en
openbare net voorzien van gescheiden
preferente en niet-preferente groepen,
door middel van magneetschakelaars te
schakelen. Een PlCblol<keert tegen in-
schakelen bij de stand "bepaling elders".

Ten behQevevan de verlichting in gan-
gen,portalen,trappenhuizen, terreinver-
lichtingen dergelijke in deonderverdee-
Iinrichtingenmagneetschakelaars,hulpre-
lais en toebehoren leveren en •installeren.

Bij centrale bediening.

Installatie voor noodstroom en
openbaar nel

Hoofdlaagspanningsverdeelinrichting
op te stellen en deze te voeden door
één of meer transformatoren van het
openbaar nutsbedrijf en afhankelijk
van de omstandigheden. door één
of meerdere noodstroomaggregaten.
Ten behoeve van een externe v0e-
ding (alternatieve energie) moet een
leeg voedingsveld worden opgeno-
men.
De hoofdlaagspanningsverdeelin-
richtingen voedt de laagspannings-
verdeelinrichtingen. De laagsPan-
ningsverdeelinrichtingen moeten zijn
samengesteld volgens de belasting-
en in de tunneikwadranten.

Schakel- enscheidingsmo-
gelijkheden.

Vermogensaut<>matenenlastschelders
moeten worden gemonteerd in uitneem-
bare compartimenten met scheidingscon-
taeten. waarbij onderdelen voor besturing
en signalering eveneens met deelbare
contactblokken zijn te scheiden.

10.66

G. Versoberingen

Verbruikers die een ononderbroken
stroomvoorziening eisen moeten worden
aangesloten op de daarvoor ingerichte
laagspanningsinrichtingen.
Verbruikers die enige tijd zonder stroom-
voorziening kunnen en verbruikers die
onder bepaalde omstandigheden kunnen
worden uitgeschakeld moeten worden
aangesloten op de noodstroominstallatie
en het openbare nel

Een tunnelopdeling kan zijn: Zuid-Oost.
Zuld·Westof Zuid algemeen, Idem voor
Noordzijde (voor Noord - Zuid,kanook
Oost - West gelezen worden en omge-
keerd).
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90. Diversen

12. Aarding I bli\<$emafleiderinstallatie loverspanningsbeveilîging.

15. No--breakvoorziening

E.Raakvlakken

Beveiligingen.

Ten minste 20 % fysieke reserve-
ruimte moet aanwezig zijn met uit-
neembare compartimenten en kabel-
ruimte.
In de veld- en groepenverdeling
moet eveneens 20 % reserve in acht
worden genomen.
Met de dimensionering van het rail-
systeem moet rekening worden ge-
houden met 20 % extra belasting.

Afgaande velden in principe beveili-
gen door middel van automaten.
In compartimenten en samen-
gebouwde compartimenten zonder
fysieke scheiding mag geen vreem-
de spanning ::: 50 V aanwezig zijn.
Alle spanningvoerende delen moeten
beschermd worden tegen toevallige
aanraking (bescherml<lasse lP 54).
Railsysteem en apparatuur bestand
tegen de maximaal optredende kort-
sluitstromen ter plaatse.

Nader te bepalen automaten dienen uit-
wisselbaar te zijn, zonder dat de hoofdrail
spanningsloos gemaakt hoeft te worden.

Onderhoud.

10.68



BouwdieO$t RWS
Hoofdafd~lîng Natte
Infrastructuur
AfdelingÎnstall~ti~~c;b~ek

SATOdeel7
Tunneltechnlsche installaties

Versje 1
december 1997

. '" 20. Tunnelverlichting

60. Communicatievoorzieningen

40. Verkeel'$install8tie

12. Aarding I bliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging.

14. Noodstroomvoorziening. 15. No-breakvoorziening

E. Raakvlakken

Hoofdverdeelinrichting. Afgaaridvel<ientenbehoeve van IIcht-
krachtinstallaties, •bestaande uit een vri}-
staande modulair opgebouwde kast.

Afgaand veld, reserve.

Afgaand v~ld ten behoeve van tijdelijk
aansluiten van externebelaStingsweer-
standen voor de noodstroomaggregaten.

Afgaand veld ten behoeve van step-up-
transformatoren of no-breakvoorzienin-
gen, bestaande uit een vrijstaande modu-
lairopgeboUwde kast.

10.70

De modulairekastbeVat de volgende
componenten:

Vel'll'lOgEmsschakelaar.
Installati&-automaat.
Hulprelais.
Meetwaarde-omvormers.
Frontpan~.~ daarin opgeno-
men:kW-meters, ampère~ers,
signaallamp "in", signaallamp "sto-
ring" en drukknop "lampentest".

Te rekenen op 10 aansluitingen.

De modUlaire kast bevat de volgende
componenten:

Vermogensschakelaar.
Installatie-automaat.
StroomtransfOrmatoren.
Hulprelais.
MeetWaarde omvormers.
Frontpaneel met daarin opgeno-
men:kW-meter,ampère~ers., sig-
naallamp "in",signaallamp "storing"
en sleutelschakelaar.
TemperatuurbeWaking.
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12. Aarding I bliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeVEilliging.

14. NOOdstroomvoorziening. 15. No-breakvool'Ziening

E. Raakvlakken

Inkomende voeding alternatieve energie.

Inkomende noodstroomaggregaatvoedin-
gen.

Afgaande velden voor:
No-breakinstallatie.
Ventilatie dieselruimte.
3 groepen licht- en krachtinstallaties.
Reserveveld.

Signaalkabel. ~ energlevoorziening moet worden
gecontroleerd en bestuurd doot middel
van eenPlC.

10.72

G. Versoberingen

Netvoeding bestaande uit:
Motorbediende vermogens.-
schakelaar.
Stroomtransformatoren.
Installati&-automaten.
Meetwaarde-ornvormers.
Overspanningsbeveiliging.
driefasennetwachter.
Hulprelais.
Frontpaneel met daarin opgeno-
men: voltmeters, voltrneteromscha-
kelaars, ampèremeters, wijzerfre-
quentiemeter, wattmeter, kWh-me-
ter met pulsgever, sleutelschake-
laar, signaallamp "in", signaallamp
"storing" en drukknop "inluit" .

Noodstroornaggregaatvoedingen be-
staande uit:

Motorbediende vermogens-
schakelaar.
Stroomtransformatoren.
Diverse hulprelais.
Frontpaneel met daarin opgeno-
men: ampèremeters, kW-meter, cos
phi meter, voltmeter, voltmeterom-
schakelaar, wijZerfrequentiemeter,
sleutelschakelaar "inlbep.eldersluit",
signaallamp "in", signaallamp "sto-
ring" en drukknop "inluit".

Kunnen o.a. bestaan uit:
Vermogensschakelaars.
Installatie-automaten.
Stroomtranstormatol'en.
MEletwa~rs.
Frontpaneelmet kW-meters, ampè-
remeters, signaallampen, drukknop
"lampenlest" en sleutelschakelaar.
HulPrelais.
Ternperatuurbewakingsrelais.
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90. DiVersen

12. Aarding {bliksemafleiderinstallatIe loverspanningsbeveiliging.

15. No..breakvoorziening

E. Raakvlakken

Plaats waafillStallalie •bediend
kan worden.

Schakel- en verdee\inrichting.

Normaalbedrijf. Alle verbt1lJ1<ersmoeten worden ge-
voed en beVeiligd.

Calamiteitenbedrijf. Verbruikers voeden, waarbij de con-
trole en besturing. rnoetplaatsvinden
via een PLC besturingssysteem,

Bij uitval van het openbare net wordt
de energievoorziening automatisch
overgenomen door de noodstroom-
aggregaten met behulp van eenmo-
torbediel1de verrrlQQensautomaat.

Het besturingssysteem moet zijn verbon-
denmet devoigende onderdelen:

In· en uitschakelil1richtingen.
Magneetschakelaars Of contactors
vanatgaande groepen.
Signaleringen.
MeetWaarde-omvormers.
RElgelsysteem van de vermogens-
verdelingtussen het openf:>are net
en denoodsltoomaggregaten, in
verband met p.iekstroom· (bij nood-
stroombedrijf is er geen openbaar
net)..

Noodstroombedrijf.

Besturing.

10.74

G. Versoberingen

Hoofdverdeelinrlchtingalleente schake-
len op de kast zelf.

Geen speciale voorzieningen in de kast.

Geen speciale voorzieningen in de kast.
Zie verder hoofdstuk 14.
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Relatie met andere elektrome-
chanische installaties.

Civiel.

Bouwkundig.

12. Aarding I bliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging.

14. Noodstr~mv~r'liening. 15. No-breakvoorzièrling

Openbaarnutsbedfijf.
NoodStroomvoorziening.
NO'-breal<voorziening.
Middenspanningsinstallatie.
Veflie/1ting(llerkeerstunnel, midden-
tunne1kanaal. en openbaar gebied).
AfVoerinstallaties.
TunnélbuÎ$ventilatie.
Meetsysteem CQ..gehalte.
Ventilatie technische ruimtes.
Vluehtgangventilatie.
Verkeerssysteem MTM en voeding I
projectering.
SneiheidsondersChrijdingssysteem.
BeWeegbare middenbermbeveiliging
VEVA.
Brandblusinstallatie.
CCW-installatie,
Gebouwinstallaties.
Besturing.
Beeldschermsysteem I centrale regi-
onale bediening.
GentraiedetJrontgrendeling.
K.abeltracêtunnel en gebouw.
Vluchtwegaanduiding.
AanUchten vluchtdeuren.

Via no-breakinstallatie.

Via no-breakinstallatie.

Brandstoftanks.
Benodigde ruimte voor kasten.
Doorvoeren.
Instortingen.
Frames.
Opstortingen.
Transport.
Tracés.

Voorzieningen om in bepaalde ruim-
tes kabels onder de vloer te leggen.
Afmetingen ruimte.
Aantal benodigde ruimtes.

10.76
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20. Tunnelverlichting

12. Aarding Ibliksematle1derinstallatie loverspanningsbevelliging.

15. No-breakvoorziernng

A. Doel E. Raakvlakken

HoofdverdeelinriChting. Bij ontwerp 20 % reserve in acht nemen. Ten_te 20 % fysieke reserve-
ruimte moet aanwezig zijn met uit-
neembare compartimenten en ka-
belruimte.
In de veld-en groepenverdeling
moel eveneens 20·% reserve in
acht worden genomen.
Melde dimensionering van het rail-
sy$teem moet rekening worden ge-
houden met 20 % extra belasting.

8meltbeveiliging voor 24 V ge-
lijkstroomCircuitS.

Kortsluitbeveiliging voor 24V gelijk-
stroomcircultS.
Tot ca. 250 VA uitvoeren met smelt-
veiligheden.

> 25 jaar.Levensduur.

Bouwklasse. Bouwklasse 4 volgens IEC-norm 439-1.

Beschermingsgraad, zieNEN 1010.
Kiezen naar de omstandigheden
waar delaagspanningsverdeelinrlch-
ting zich bevindt.

Beschermingsgraad.

10.78
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20. Tunnetverlichting 40. Verkeersinstallatie

12. Aa rding lbliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging.

15. No-Break voorziening

A. Doel E. Raakvlakken

OpbouW.i~Îh9ènuitvoerih9verdee1iruichtil1genratiónatiseren en vereenvooolgelL

Alleen standrnEJldingenvanhoofdschake1aars en schakelaars van vitale delen signaleren op het beeldscherm.

Testveld voor@OdstroomVoorziening weglaten of kleiner uitvoeren.

Laagspanningsverdee1inrichting van de gebouwen en terreinverDchtlng in een la.gere bouwklasse uitvoeren.

Bediening ensjgtlaleringop beeldschermsysteem vereenvoudigen.

Veld voor alternatieve energie vervallen.

10.80
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20. Tunnelverüchting

Communicatievoorzieningen 90. Diversen

11. Openbaar nutsbedrijf

13.1.aagsp;il®Ing$Verdeelinrichtingen.

16. MlddenlOf'anningsinstallatie.

15. No-breakvoorziening

E. Raakvlakken G. Versoberingen

Noodstroolrla99regaten. Het waarborgen van energielevering
aan de preferente verbruikers bij
een storing in het openbare net.
Extra energielevering als tunnelin-
stallatie meer energie vraagt dan
door apenbaar net kan worden gele-
verd.
(Extra) energielevering bij pieklast-
bedrijf of in spertijd.
Parallelbedrijf bij no-breakinstallatie
uit bedrijf.

Noodstroom hoeft niet per se dieselag-
gregaten te betekenen.

Ventilatie dieselhal. Het beheersen van de ruirnteternperatuur
en het afvoeren van de geproduceerde
warmte.

10.82
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90. Diversen

12. ~rding I bliksemafleiderinstallatie I overspanningsbevelilging.

15. No-break.voorziening

NOOdsttoOl'l1aQ9regaten. Dedlrect na de start over te nemen
belasting bedraagt per nooclstroom-
aggregaatmaxirnaal 60 % van het
nornitlaie vermogen.
De temperatuur in de aggregaten·
ruimte moet aan minimale en
maximale eisen voldoen.
Bij een gedeeltelijke storing van het
openbare net starten alle nood·
stroornaggregaten gelijktijdig.
Oe installatie moet geschikt zijn voor
continu parallelbedrijf van de neod-
stroomaggregaten onderling en. mei
het openbare net, enegielevering
tijdens spertijd.
Hetinsehakelen van de verbruikers
moet zodanig geschieden dat de
hierbijoptredendedynamlsehe
spanningsdip niet groter is dan 10 %
van de nominale spanning.
Hefvermogen vaneen volledig in
bedrijf zijnde noodstroominstaUatie
moetde verbruikers uit matrix 1 ge·
lijktijdig. van de noodzakelijke ener-
gie kunnen voorzien.
De uitlaatgassen worden van ieder
noodstroomaggregaat afzonderlijk
afgevoerd naar de buitenlucht; uit·
Iaatgaseidingen voorzien van isota.
tie.gellJiddempers, schuifconstructie
en vaste pUnten.
Uitlaat uitvoeren inconstn.Jctiestaal.
Bevestigingsmaterial$n uitvoeren in
RVS kWaliteit A2.
Er zijn twee bedrijfssituaties:

Alle noodstroomaggregaten
buiten bedrijf.
Eén of meer noodsttoomaggre-
gaten in bedrijf.

Voor toevoer gebruikmaken van
toevoerventilatoren.
Voor afvoer gebruik maken van af·
zuigventIlatoren.

10.84

lakken G. Versoberingen

Voor matrix 1 zie deenergiematrix [l'S
4. bIad •...10-36J,
Zie fOto 14.B.1.
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Besturing.

De installatie zodanig ontwerpen, dat ten
gevolge van de werktuigkundige installa-
tie, rekening houderid met de extra
akoestisChe voorzieningen en de geluids-
isolatie en geluidsabsorptie van de bouw·
kundige constructie, een bepaald ge-
luidsdrukniveau in de omgeving optreedt.

De besturing van de noodstroominstalla·
tie voorzien van een eigen no-breakln·
stallatie.

Toevoerlucht filteren, bijvoorbeeld
met behulp van zakkenfilters met
een rendement van 85 %.
Er zijn twee bedrijfssituaties:

Alle noodstroomaggregaten
bUiten bedrijf.
Eén of meer noodstroomaggre-
gaten in bedrijf.

Voor toevoer gebruik maken van
toevoefVentilatoren.
Voor afvoer gebruik maken van af·
zuigventilatoren.

De capaciteit van de noodstroom-
voorziening moet worden bepaald op
basis van:

Benodigde hoofdstroomvermo-
gen.
Opzet en beschikbaarheid van
de energie uit het openbare net.
Benodigde vermogen tijdens
parallelbedrijf, piekstroornbedrijf
en spertijdbedrijf.

Het benodigde vermogen wordt be-
paald door de preferente gebruikers,
waarbij inbegrepen de installaties
aangesloten op de no-breakvoorzie-
ning. '
Het vermogen van één noodstroom-
aggregaat moet voldoende zijn om
de voeding van de op de no-brea·
kinstallatie aangesloten verbruikers
te voeden.

Ventilatie dieselhal.

Vermogen van de noodstroom-
voorziening.

De noodstroomvoorziening •moet toerei-
kend zijn.vo.or het gelijktijdige vermogen
van~prefertlnte .gebruikers, waarbij
in~~ndeinstallatie~aangesloten
op de no-break\lO()CZienlng, die immers
bij~!l'f<llien. van~spanning op het
0Pli!nbare net wori:lengevoed door de
noodstroomvoorziening.

10.86
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Figuur 14.8.1, Principe-indeling dieseIhaI.
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20. Tunnelverlichting

11. Openbaar nutsbedrijf

13. Laagsp$nningsvercteelinrichtingen.

16. Middenspanniilgsinstallatie.

centralel,nvan~tunnelv~liebting
(alleenbiJ"klassieke" .verJichting).
5O·%••dr~inage-pOl'tlpCllPaCiteit.
1tunnelbuis 100%ventileren.
oenmll$lbesfurihg$Systemen.
PeafStandsmeldingtlln en besturin-
gen;

6 VerWarming brandblusleiding en
hulpposten.

7 Alle cOll'l/'llUnicatiemiddelen.
8 DebrandbluslnslaHatie.
9 Alle vluchtr0u1evoorzienlngen, incl.

vlUchlgangventilatle.
10 oe verlichting van de hulpposten en

SOs-bOrdjes.
11 Demeting·van netCO-gehalte en/of

zichtmeting.
12 De ~rkeersgeleldingssystemen.
13 ~çÇ1)l-iO$tallatiEt
14 HethooQtedet~iesY$teem.
15 1S~~eelltliln~edienstruimtever-

IiPtlting••~ ••"ef\'!artTllng.
16 oeg~aking.
17 Liften.
18 ar$l1c:ImeJ(jilPPl:lllltuur.
19 DevoedirijV$rihetdieSelmotorkcel-

systeem.

Bij. noodstroomYoorzlenlng niet· in
bedriltrooetdeminimale tempera-
tuurlndedieselhal.10 'C bedragen.
Ventilatie met 3 ·luchtwisselingen per
uur.
Bij in bedrijf zijndenoodstroomag-
gregatenmeg derulmteternperatuur
maximaat40 'C zijn.
Voorzieningen .trei'fenvoor opslag
vandlesel buiten het gebouw, bij-
voorbèeldkunslstoftanks die in een
betonnen bak zijn geplaatst.
Voorzieningen treffen voor dagtank
ter plaatse van eannooctstroomag-
gregaat.
Noolistopbediening van de hele in-
stallatie op tenminste drie plaatsen
aanbrengen.

Zie figuur 14.B.1. voor principe-indeling
dieselhal.
Zie figuur 14.8.2. voor principeschema
oIietransportvoorziening.

Preferente gebruikers en ba-
sisverbruikers [TS 5, 6.1.3.1).

Dieselhal.
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Opbouw aggregaten.

Brandstoftanks voorzien van ont·
luchting.
Voldoen aan de van kracht zijnde
normen.
Ten behoeve van brandstofvoorzJe.
ning een dagtank naast elke nood-
stroomaggregaat plaatsen.

Elke noodstroomaggregaat heeft
een eigen koelcircuit, radiateur en
circulatiepomp.
Ten behoeve van afvoeren warmte
worden koelluchtventilatoren ge.
bruikt.
Koeling van de dieselmotoren ge.
schiedt met behulp van koelvloeistof
en luchtgekoelde radiateurs.
De generatoren worden met ruimte.
lucht gekoeld.
Dieselmotor en generator samen-
bouwen op een stalen frame met
trillingsdempers.
Ten behoeve van brandstofvoorzJe.
ning een dagtank naast elk nood-
stroomaggregaat plaatsen.

De beide no-breaksets worden elk afzon-
derlijk vanaf de rail voor noodstroom en
openbaar net gevoed.

Voedings-ensignaalkabels.
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15. No-breakvoorziening

De essentie is dat het motarblok met
koelvloeistof wordt gekoeld en dat de
stralingswarmte van het noodstroomag-
gregaat met behulp van ventilatie wordt
afgevoerd.



20. Tunnetverlichting

12. Aarding I blîksematJeiderinstaliatie loverspanningsbeveiliging.

15. No-breakvoorziening

G. Versoberingen

Beveiligen tegen automatisch starten
bi onderhoudswerkzaamheden.
Installatie zodanig uitvoeren, dat bij
uitval van de stuurspanniOg alle
noodstroomaggregaten starten.
Draaiende delen tegen aanraking
onder normale omstandigheden ba-
schennen, preventieve maatregelen
nemen tegen olielekkage.
Brandstoftank voorz'lel1 van:

Ontluchting.
Kathodische bescherming.

Eventuele lekolie mag niet in het
milieu belanden. Hiertoe verzamel-
bak onder de roostervloer aanbren-
gen, zodat bij brandstotJekkage geen
olie naar omliggende ruimtes kan
vloeien.
Noodstroomaggregatenruirnte voor-
zien van:

Brandblusapparatuur (au-
tomatisch).
Vluchtdeuren.
Noodstop op minimaal 3
plaatsen verspreid over de
ruimte.

Het niet van roostervloer voorziene
vloeroppervlak voorzien van anti-
slip-tegels.

10.92



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeling Natte
Infrastructuur
Afdeling Installatietechniek

SATO deel 7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997

. 20. TunnelverJichting

00. Diversen

12. AardingIbliksemafieiderinstallatie loverspanningsbeveiliging .

. No-breakvoo~iening

G. Versoberingen

Onderhoud. Noodstroomaggregatenruimte pro-
jecteren aan de buitenzijde van het
gebouw.
Rondom de noodstroomaggragaten
een stalen roostervloer, z.odat alle
onderdek1lngemakkelijk te bereiken
zijn.
Boven elk noodstroomaggregaat een
hijsinstallatie met loopkat met vo(-
doende hijsvermogen om nood-
stroomaggregaat te tillen.
Software-uitwisseling voor onder-
houd moet ter plaatse uitgevoerd
kunnen worden.
Oe brandstoftank moet zonder 0n-
derhoud minimaal 40 jaar in bedrijf
kunnen blijven.
Brandstoftank ze plaatsen dat deze
te allen tijde bereikbaar is en uit-
graafbaaris.

Voor het uitgraven moet er plaats zijn
voor een kraan van 35 ton en vrachtwa-
gens.
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.: 20. Tunnetver6chting

eo.Dwarsen

10. Aarding] bl~afleiderinstallatie I overspanningsbeveniging.

15. No-breakvoorzienlng13.L.aag$~l'ining$verdeelinrichtingen.

E. RaakVlakken

NoodstroOl'rlÎnstallatîe. De complete koeling, •inclusief· rege-
ling en ventilator van de dieselrno-
toren.
De complete uitlaatgasleidingen en
dempers, ophangconso1es. door.
voeren, vastpuntconstructies, schuif·
constructies enz.
De brandstofvoorziening.
De ventilatie van de dieselhal
Hijsinstallatie boven elke nooo-
stroomaggregaat.
De startinrichtingen compleet met
accu's.
De complete installatie ten behoeve
van beveiliging en besturing van de
noodstroomaggregaten en de hierbij
behorende.·hulpapparatuur.
Toerenrege6ng in verband met pa-
rallel draaien.

Signaalleidingen.

Beproeven.

In verband met. het synchroniseren van
denOodstroomaggregaten en de span·
ning op hetapenbare net moeten de no-
dige signaalleidin..gen wordengetegd.

Voordat nOodstroomaggregaten ge-
leverd worden, deze in de fabriek
beproeven.
Na installatie van de gehele nood-
stroomvoorziening, een totale test-
procedure uitvoeren.
Belast beproeven.
Onbelast beproeven.

Ventilatie dieselhal. Ventilatoren.
Aanzuig· en toevoerkanalen.
Luchtverwarmer.
Gaasrooster.
Geluiddempers, indien noodzakelijk.
Buiternuchtroosters. .
Filters.
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20. Tunnelverlichting

12. Aarding IbliksemafieiderinstaDatie / overspanningsbeveiliging.

15. No-breakvoorziening

E.Raakvlakken

Afvoeren van door nood-
stroomaggregaten geprodu-
ceerde warmte.

Koelluchtventilatoren.
Aanzuig- en toevoerkanalen.
Dempers.
Filters.
Radiateurs.
Koelwaterleidingen.
Appendages.
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20. Tunnelverlichtillg

90. Diversen

12. Aardillglbliksernafleiderinstallatie 10verspanningsbeveHiglng.

15. No--breakvoorziening

Plaats WUiiflstallatie bediend
kan wordeil.

Besturingskastbetreffende nood-
stroomaggrElgaat.
Centrale beslUringskast.

Automatisch door:
UitVal van het openbare net.
Piekstroombedrijf.

Handmatig op aggregatenkast:
Belast.
Onbelast.

Calamiteitenschakelaar.

Bedieningsmogelijkheden.

Normaalbedrijf. Verbruikers worden gevoed door het
openbare net.

Bij een storing in het openbare net.

Bij overschrijding van een, in overleg met
het openbaar nutsbedr'ljfbepaalcl vermo--
gen, wordt automatisch een noodstroom-
aggregaat gestart en parallel en
synchroon met het openbare net gescha-
kelcl[TS5.6.1,5.1}
Deze noodstroomaggregaat moet zo
hoog ~Iijk worden belast om een ren-
dabel piekstroombedrijf mogelijk te ma-
ken.

Noodstroombedrijf.

Piekstroombedrijf.

Spertijdbedrijf. De instalfatie moet zodanig worden uitge-
voerd, dat tijdens spertijd automatisch
alle noodstroomaggregaten parallel aan
het openbare net worden geschakeld,
zodat het opgenomen vermogen uit het
openbare net zoveel mogelijk beperkt.
blijft.

Storing no-breakinstallatie. Als een of beide no--breaksets uit bedrijf
gaan starten alfe noodstroomaggregalen
en blijven parallel draaien tolde 1'10--
break-installatie weer normaal in bedrijf
is.

10.100

De hoogte van het af te nemen ver-
mogen wordt bepaald door de op
dat moment geldende prijzen [IS 5,
6.1.5.1].
Indien regelmatig piekstroombedrijf
zal worden gedraaid, is het renda-
bel om warmteterugwinnillgsvoor-
zieningen te tre~n, indien voor
deze warmte een nuttige bestem-
ming. kan worden gevonden [IS 5,
6.1.3.3].

Spertijd is een periode in de donkere
maanden, waarbij de afgenomen kWh's
duurder zijn dan normaal en worden in
overleg met het openbaar nutsbedrijf
vastgestekl [IS 6, 8.9].
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20. Tunnelverlichting

12.••Aarding.l.blil<sernafleiderinstallatie toverspanningsbevellijing.

15, No-breakVoorziening

ElknoOd$ttOClll'laggregaat voorzien
vanbedrijfsc en storingsmeldingen
voor:

BrandstClfVoorziening.
Koelwatel'Voorziening.
ElektriCitêft$Opwekking.
EleldriCiteitsvoeding;

Temperatuurbewaking door middel
van thermistors, twee in elke wikke-
ling.
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20, Tunnelverlichting

90. Diversen

12. Aarding I bliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging.

15. No-breakvoorziening

G. Versoberingen

Relatie met andere elektro-
mechanisChe. installaties.

Er zijll· relaties metallepreferenle gebrui .•
kers of delen daarvan.

Aarding Ibliksemafleiderinstallatie,
Hoofdverdeelinrichting,
Besturing·
Beetd$chermsysteern I centrale
regionale bediening,

Bouwkundigen civiel. Akoestische isolatie van de diesel-
hal.
Hijsvoorzieningen boven de nood-
stroomaggregaten,
Voorziening van brandstoftanks in
de dleselhal:

Hijsvoorzieningen.
Fundering,
Trillingsmatten,
Ventilatie-openingen,
Ruimte olie en smeermiddelen.
Transportwagen.

Ruirntebeslag.
Bereikbaarheid in verband met on-
derhoud en vervanging apparatuur.
Voorzieningen van brandstoftanks
buiten het gebouw.
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No-breakinstililatie voor bestu-
ring van de f100dstroominstill-
latie.
Uitschakelen netschakelaar en
het in- en uitschakelen van de
generatorsClbakelaar.

Belasting noodstroomaggrega-
ten.

Onderhoud.

Minimale afname openbaar
net.

Temperatuur noodstroorn-ag-
gregatenruimte.

Aan te houden buitenluchttem-
peraturen ten behoeve van
koelluchtventilatie.

Maximaal geluidsdrukniveau
naar de omgeving.

Staltfaalkans van dieselaggre-
gaten rrs 7, 6.b].

Beschem'ling~raad generator.

ISolatieklasse. van de genera-
tor.

Ontstoring ••generator.

SATO deel 7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997

12. Aarding f bllksemalleiderinstatlatie f overspanningsbeveiliging.

15. No-breakvoorziening

Minimaal 8 uur energie kunnen leveren.

Noodstroomaggregaten volbelast gebrui-
ken tot maximaal 110 %.

Indien een noodstroomaggregaat niet
volbelast draait, zat deze.vetvuiien en
mankementen gaan vertonen bij het op-
starten.

Betrouwbaarheid tijdens reltisiewerk-
zaamheden.

20 % tot 50 % van de maximaal ingestel-
de afnamecapaciteit.

Minimaal 16'C indien noodstroom-
aggregaten. niet draaien.
Niaxîmaal40 'C indien aDe nood-
stl'öomaggregaten draaien.

Winter-1O 'Co
Zomer28 'Co

Het geluidsdrul<niveau. in de ruimte bepa-
lenen inde omliggende ruimtes (eenheld
is d5(,4.».
45dB(A).

Kans op nietstaften van:
5,gx 10.9 bij 1·dieset.
9,7 x 1asbij 2 diesels.
5.4 x 1tr3bij 3 diesels.

8eschermklasse .IP 23.

H.

WE 0875 en EMS normen t richtlijnen.
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20. TunnelverHchting

12. Aar(iing lblikseml!iflejderinstallatie lwerspanningsbeveiliging.

15. No-breakvoorziening

Statisch, 1 %.
Dynamisch. rnaximaal15 % bij vol-
lastschakefing op een belaste gene-
rator, uitregeltijd maximaal 400 milli-
seconden.

Stationaire kortsluiting. 3 maal Inomlnaal• gedurende 5 seconden.

ooסס1 liter.
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20. TunnelVerllchtlng

12. AardïnglbliksElrnafteiderinstallatie I overspannïngsbeveillging.

15. NO-'Break voorziening

Noodstroorrivoorziening te optimaliseren t.a.v.:
Aantal aggregaten.
Systeem- en uitVoeringseisen.
Bindend voorschrijVen beperken.
Besturen, signaleren en meten.

ventilatieetililfvoerovertoOige warmte vereenvoudigen.

Dieselhal optimaal situeren t.a.v.:
Luchttoevoer en luchtafvoer.
waterkoeling (radiateurs).
Ruirntekoeling.

Noodstroorn inkopen bij openbaar nutsbedrijf.

Moge6jkheid tot teruglevering aan openbaar nutsbedrijf.

Bediening en signalering op beeJdscherrnsysteern beperken.

Aggregaten op aardgas.

Warrnte-krachtkoppelîng.

Warrnte-terugwinning.

Ventilatie niet op noodstroorn.

Optimaliseren aantal en capaciteit noodstroornvoorzieningen.

Geen nooostroornvoorziening,

Dynarnische.(roterende) UPS.

Noodstt0Ol'l1YOofZiening.bij onbemande tunnElJsversoberen[T8 24. 3.1.b].
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20. Tunnelverlichting

11. Openbaar nutsbedrijf

13. Laags~ttl\ingsverdeelinrichtingen.

16. Mi~n~nningsinstallatîe.

G. Versoberingen

De. periode tussen hetwegvaDen van de
spanning op het openbare net en het in
bedrijf komen van de noodstroomvoorzîe-
ning overbruggen.
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Qmschakèlillgset 1 naar set 2.

InstaU~len die gelijktijdig
ge\loedm~ten kunnen wor-
den [JS 5.6.1.4.1];

Storing of onderhoud.

Normaalbedl'Îjt.

Short break.

Statische type met een autonomietijd van
minimaal 7 minuten.

De schakelunit moet zowel handmatig als
automatisch kunnen schakelen.

1 Deel van detunneJverlichting.
2 Tunnelbesturingssysteem.
3 Afstandsmeldingen en besturingen.
4 Allecommunlcatiemiddelen.
5 V1uchtroutevoorzîeningen.
6 Verlichting hulpposten en SOS-bord-

jes.
7 Deel van de verkeersgeleidlngssy-

sternen.
8 Verkeersdetectiesysteem.
9 CCTV-installatie.
10 Hoogtedetectiesysteem.
11 Deel van de dientsruimteverlichting.
12 Brandmeld-en detectieapparatuur.
13 Meting CO-gehalte en/of zichtrne.

ting.

De niet-tunneigebonden gebruikers auto-
matisch OITl$chakelenbij onderbreking
van de voedende No-breakset

Een. no-breakset heeft het vermogen
voor.

Een tunnelbuis.
Aigemeendeel.
10à 20 0/0 overcapaciteit.

Bij ultvajmoet direct melding voigen
op centrale bediening.

Het toepassen van nShort breakn units ten
behoeve van vitale installaties met uitzon-
dering van de tunnelvertichtingis toege-
staan, mits aan de veifigheids- en ba-
trouwbaarheidseisen kan worden voldaan.

10.114

Ten behoeve van het algemene deel en
niet voor de tunnelgebondeninstallatie-
delen.

Bij een storing van de no-breakinstana.
tie, worden bij wijze van voorzorg twee
van de noodstroomaggregafengestart,
gesynchroniseerd enparallei op het
openbare net geschakeld (lS 5.6.1.4.6).
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20. Tunnelverlichting

F. RaakVlakken

Bij toepassing van statische no-bre
aksets onderhoudsvrije accu's toe-
passen.
Elke no-breakset moet worden voor-
zien van een bypass-schakeling.

10.116



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeling Natte
Infrastructuur
Afdeling Installatietechniek

SATOdeel7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997

20. Tunnelverlichting

E.RaakvJakken G .:Versoberingen

Laad I gelijkrichter.
Wisselrichter •
Statische bypass-schakelaar.
Mechanische onderhouds-bypass.
Accu en accuschakelaar.

De no-breal<installatie bestaat altijd uit 2
no-breaksets.

Instrument~neel. Meetinstrumenten, zoals voltmeters,
ampèremeters en frequentiemeters.
Sedieningselementen,zoalsscha-
kelaars, drukknoPpen, keuzeschake-
laars. en ·potentiometer.
Signaleren voor onder andere defec-
te.beveiliging, overbelasting, uit~
schaketing door overbelasting, uit-
scllaltelingdoornoodstop, accu-
spanningtefloog,temperaluur ap-
paratuur te hoog, .accu nadert ontle-
dîng, aeeuschakelaaropen, accu
belast, spanning openbaar net afWe-
zig, ventilator defect, stuurspanning
defecten in bedrijf.
()ptlsChestandf'nElldingenin blincj..
scheml!l, zoatsingangsvermogens-
schakelaar, liitgangsscnakelaar, ac-
cusChakelaar, scheider statische
bypass en bypass-vermogensscha-
kelaar.

Laad.I.9e1ijk.richter. en wisselrichter.
Statische- fmechanischebypass.
Accl.Ienaccuschakeiaar.

Diversen.

Schakel-en verdeennrichtin-
gen.

Voor ontwerpeisen: zielaagspan~
ningsver<teelinrfchtingen.
Een voedingen ornschakelkast met
de nodige huipcontacten.
Installatie alitomaten en hulprelais.
In hel front van de kaSt te monteren:

Keuzeschakelaar "handlel-ders-
luit".
Een bedieningsschakelaar.
Twee signaallampen.

Bekabeling.
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20. Tunnel\lerfrchting

De installatie dient in de fabriek be-
proefd te worden.
Na montage de instaUatie compleet
op alle functies testen, van volbelast
tot volledig ontladen.
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20. Tunnelverlichting

13. laag!ipanningsverdeelinrichtingen.

16. MlddenspanningsinstaHatie.

Hoofdverdeellnrichting alleen in· en
uitschakelen.
Ter plaatse van no-breakinstallatie
zelf.

BedienÏflgsfu(lgelijkheden. Bedieningsmogelijkheden:
Automatisch bij uitval openbaar net
Handmatig op no-breakinstallatie.
Handmatig via externe bypass (ver-
grendeld).

Normaalbeclnjf. Het openbare net voedt de no-
break-instaHatie.

Batterijbedrijf. Indien zich in de spanning op het
openbare net of de noodstroom sto-
ringen of onderbrekingen voordoen,
wordt de wisse/richter automatisch
en zonder onderbreking door de
accu gevoed.
Nadat het openbare net of de nood-
stroom weer beschikbaar is, neemt
de gelijkrichter de voeding van de
wisselrichter weer over en herlaadt
de accu.

Bypassbedrijf. Bij overbelasting of storing in de no-
breakinstaRatie moet de statische
bypass.schakelaar de verbruikers
automatisch overschakelen naar de
rail voor noodstroom en openbaar
net van de hootdverdeelinrichting.
Bij spanningsonderbreking van de
voedende no-breakset, de algemene
verbruikers omschakelen naar een
andere no-breakset.

De besturing van de no-breakinstaDatie
vindt in de installatie zelf plaats en werld
onafhankelijk van andere systemen.

De beide no-breaksets worden elk afzon-
derlijk vanaf de raB voor noodstroom en
openbare net gevoed.

Besturing.

Voedings-en signaalkabels.
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20. Tunnelverlichting

11. Openbaar nutsbedrijf

13·laag$Pl!lOOings'!lérdeelinrichtingen.

16. Mid~~ni"9sinstanatie,

A Doel . ersoberingen

Relatie met andere elektro-
mechanische installaties.

Verdee!ill$tallatie,
Verlichting VJilrkeerstunnel en mid-
dentunnelkanaal.
VerkeersinstaUatie.
Signàleri"9 en voeding van de hulp-
posten en poederblussers.
Cornrnunicatîevoorzieningen.
Deurstandsignalering, toegangscon-
trole-instaÎlatie en deurtelefooninstal-
latie.
Brandrneldinstallatie.
Besturing.
Beeldschermsysteern I centrale
regiOnale bediening,
Centrale deurontgrendeling.
Kabeltracé tunnel en gebouw.
Vluchtwegaanduiding.
Aanlichten vluchtdeuren,
Noodstroorninstallatie.

Bouwkundig. Ruimte reserveren.
Ternperatuurruimte.
Transportroute.
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20. TunnelVerlichting

Ornschakelti./d tussen beide no-
breaksets.

Capaciteit no-breakinstallatie.

Ononderbroken.

Afhankelijk. van tl.lnnelobjeçt. Eerst de soort lamp bepaien (tegenstraal
is optie),.daama de çapaciteitvan de no-
breakinstallatie.
Minimaal 2 no-breaksets op één locatie
bij de voeding van het openbaar nutsbe-
drijf.

Levensduur. > 15jaar.
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20. Tunnelverlichting

Her()Vè~lt19vangebruikers. eventueel short-bteak.

OpboUW~ilitVoering· vereenvoudigen.

Centrale()f~traleopstelling.

Bedieningèl'lslgnalering .naarbeeldschel'lTl$ysteem beperken.

Altematiev(! ••r'JO.break-vootziening.

De 40 %no-l)reak-capaoiteit ten behoeve van normaal gebruik weglaten.

Bij storingofoncierhoud in plaats van overschakelen naar no-break, een aggregaat inschakelen.

Geen no-brelilktoepassen.

T()epasbaatheid shortcbreak-voorzieningonderzoeken.

CO-meüngfllet ()P no-break.

Niet op·lll:l-tJIjak:
T~OOscontrole.
Deul'$~ndsignatering.
Brand~ldinstaltatie.
IntercQm.
GelUid.
CCTV.
TelefOon.

Configuratie en aantal no-break's.
Kortereal.ltonomîe.
Geenomschakeling,a1gemeen afsplitsen.

Roterende no-break in relatie met het NSA-vel1Tl()gen.
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20. Tunnewe~~hting

90. Diversen

12. Aarding I bliksemafleidennstallàtie loverspanningsbeveilîging.

15..No-breaklloorziening

Middenspanningsinstallafte. Deze installatie verzorgt het energief1alls-
port over grotere afstanden, bijvoorbeeld
van bedieningsgebouw naar dienstenge-
bouw.

OOk vaak omschreven als step-uplstep-
down-installatie.
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90. Diversen

12. Aarding 1bliksemaflelderinstallatie loverspanningsbeveiliging.

15. No-breakvoor%iening

E. Raakvlakken

DeinstanatiezoclanigopbOtiwen dat
aan deuBedrijfsinstroclie •voor mie!-
denspanningsinstallatiesu wordt vol-
daan.
NE:N 1041, veiligheldsbepa6ngen
voor hoogspanningsinstallaties.
NEN 1010, veiligheidsbepalingen
voor laagspanningsinstallatîes.

Twee ges.cheiden eîrcuits.
MIddenspanningskabels in een afge-
schermde kabeigooten voorzien
vaneen rode buitenmantet De ka-
belgoot. voorzien van zwart-geel-
markering.
Transformatoren opstellen in sepa-
rateruimtes.
Transformatoren moeten van het
"droge" principe zijn.
Step.-Uplstep.-down-installatie 10 %
overdimensioneren.
De transformatoren uitvoeren met
instelbare aftakkingen, een en ander
om spanningsverliezen te kunnen
compenseren.
Transformatoren moeten snel uitwis-
selbaar zijn.
Elke transformator voorzien van MS-
lastscheIder.

10.132

G. Versoberinge

Advisering door het openbare nutsbedrijf
behoort tot de mogelijkheden.

Zie foto 16.B.1.
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12. Aarding I bliksemafleiderinstallatie I overspanningsbeveIliging.

15. No-breakvoorziening

E. Raakvlakken

$cilakef-en verdeeiÎnrichtingen.
Step-up driefaséilttansformatoren.
Step-liown driefaseilttansfOrrna-
toren.
Middenspanningsscheiders.
Terugwattbeveiliging.
Bewaking en beveiliging apparatuur.
Schakelaars en kabels.

Aarding. Aardingskappen.
Aardingskabels.
KortsluItstrip.
Bedieningsstok.
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20. TunnelVerlichtmg

15. No-breal(\(Oorziening

n G.

Plaats waar installatie bediend
kan worden.

M~denspannmgsmstanaöa

Vanaf de hoofdverdeelinrichtmg.

Bediening aan de laagspanningszij-
de met een hoofdschakelaar m de
hoofdverdeelinrlchting.
Middenspannmgsinstallatie moet
met behulp van de Iaagspannings-
schakelaars en!of de rniddenspan-
ningsscheiders uit bedrijf kunnen
worden genomen.

Noodstroombedri"jf. Step-up-transformatoren .uitschake-
len :todra de voeding uitValt.
De transforrnator~n n$elkaar in-
schakelen nadat 20f meer nood-
stroomaggregaten of de transforma-
toren voor het openbare net:tijn in-
geschakelcl.
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12. Aarding Il?llksemafleiderinstallatie. I overspanningsbeVeif'éing.

15. No-breakvOOtzlenlng

Relatie met andere elektro-
mechanische installaties.

Aarding.f.b1ik$erilbeveiligjng.
Hoófd1ierdeelinrichting.
Besturing.
Kabeltl'aCé tunnelen. gebouw.
Installaties andere zijde.
Verliclltingverkeerstunnel (excl. no-
breakinstallatie).
Tunnelventilatle.
Pompkelders.
VEVA.
OVerige door openbare net of nood-
stroornïnstallatie gevoede installa-
ties.
Voeding door openbaar net.
NOódStroominstallatie.

10.138
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90. Diversen

12. Aarding I bHksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging.

15. No-breakvoorziening

ringen

Energie over grote afstand
transporteren.

2 redundante 10 kV-voedingen. Vermogen per voeding afhankelijk van
de tonnel.

Levensduur. > 15 jaar.
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12. Aarding I bliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging.

14. Noodstroomvoorziening. 15. No-Break voorziening

Rudundantie· heroverwegen.

Bi] tweezijdige voeding van de tunnel. de mîddenspanningsinstallatie weglaten.

Geen step.up I step-down installatie. maar verbruikers voeden op middenspanningsniveau.
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20. Tunnelverlichting

13. Laagspanningsverdeelinrichtingen.

16. Mtddenspanningsinstallatie.

C. Omvang lev

Voorzieningen treffen, waardoor nader-
hand een alternatieve energiebron kan
worden aangesloten op de hoofdverdeel-
inrichting in het bedieningsgebouw.

10.144
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20. Tunnelverllchting

Extra voelfrngsveld opnemen met
toereikend vermogen.
Synchronisatie.

Het moet mogelijk zijn om een laag-
spanningsvoedingskabel van buiten
het bedieningsgebouw naar binnen
te voeren tot aan de hoofdlaagspan-
ningsverdeelinrichting.
Het reserveveld in de verdeelinrich-
ting moet geschikt zijn om een scha-
keI- en beveUigingsinrichting te
p.laatsen.
Indicatie van het beschikbaar ver-
mogen.
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20. Tunnelvel'liehting

90.· Olversen

12. Aarding lbliksemafleiderinstallatie loverspanningsbeveiliging.
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20. Tunnelverlichting

11. Openbaar nutsbedrijf

13. LaagSPlJlnningsverdeelinrichtingen.

16. MidcJençanningsinstaDatie.
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20. TunnelverlichtilllJ

90. Diversen

12. Aarding I bllksemafleiderin$tallatie I overspannilllJsbeveiligilllJ.

Relatie met andere elektro-
mechanische installaties.

Openbaar nutsbedrijf.
Noodstroomvoorziening.
Aarding.

CiviellBouWkundig. Sparing en voorziening in de gevel.
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20. Tunnelverlichting

13. laagspanningsverdeelinJichtingen.

16. Middell$pllnningsinstallatie.

Omvang Ie

10.154



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeling Natte
Infrastructuur
Afdeling Installatietechniek

SATOdeel7
Tunneltechnische.·installaties

Versie 1
december 1997
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Foto 21 A 1, Tunnelverlichting
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10. ErlergieV(lQrzieningen

90. Diversen

Tunnelverliohting. Ervoor zorgen dat het verkeer. voor-
al bij dag.. maar ook bij duisternis.
de tunnel kan naderen. binnengaan
en verlaten. met de daartoe aange-
wezen snelheid. De mate van veilig-
heid en rijcomfort moet zodanig zijn.
dat deze een zo gering mogelijke
discontinulleit heeft met het aan-
grenzende weggedeelte [TS 78.
2.2].
Geleidelijke overgang realiseren tus-
sen het lichtniveau buiten de tunnel
en het lichtniveau in de centrale zo-
ne van de tunnel. [TS 21, 24].
op een zodanige wijze dat bij de
gegeven snelheden en ingangsom-
geving de verkeersveUigheid en
doorstroming gewaarborgd is.

20.2

De verlichting in de centrale zone van
een tunnel dient een zodanig karakter te
hebben dat. bij de gegeven ontwerpsnel-
heid. de visuele verhoudingen ten goede
komen aan de verkeersveiligheid
[TS 9, 2].
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10. Energievoorzieningen

50. Brandblusinstallatie

Algemeen. De volgende aspecten zijn van belang bij
het verlichten· van tunnels rrs 78, 2.2]:

HetUchtniveau van het wegdek en
het onderste gedeelte van de wan-
den tot een hoogte van 2 m.
De gelijkmatigheid van het lichtni-
veau.
De bepaling van de Ik:htzones en de
lichtovergangen.
De beheersing van de verblinding en
het "zwarte gat effect" aan de in-
gang van de tunnel.
De beperking van storing door het
flikkereffect.

Geleidelijke lichtovergang. Om een geleidelijke lichtovergang te rea-
liseren kan aan de ingang van de tunnel
gebruik worden gemaakt van:

Daglichtroosters.
Kunstlicht

Bij kunstlicht is er de keuze uit:
Symmetrische verlichting.
Tegenstraalverlichting.

20.4

De lichtovergangen moeten voldoen aan
de internationale norm CENfTC16911NG6
"Standard for the lighting of road traffic
tunnels".

Door middel van een variantenstudie
moet in het voorontwerp een principe-
keuze worden gemaakt tussen daglicht-
roosters en kunstlicht Bij keuze kunst-
licht bepalen of tegenstraaiverlichting of
symmetrische verlichting wordt toege-
past. Zie ook rrs 105,3.2).
De keuze is bepalend voor het verlich-
tingsontwerp en is sterk afhankelijk van
de ligging en geometrie van de tunnel.
In de variantenstudie moet het ontwerp-
proces op hoofdlijnen (globale zone-in-
deling, lichtniveaus, kosten en armatuur-
opstellingen ) worden doorlopen. Nadat
de keuze is gemaakt kan het ontwerp-
proces in detail worden uitgevoerd.



I. TIJ'HLLEMiTE J
cenlrill.e 2lJ1f •.I~I

lUll'inatienlie vmr lichtroosters.

Fl!)uur 21.8.1, Zones.

20.5
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90. Diversen

Zones. Het tunneltracé is verdeeld in een aantal
zones, zie figuur 21.B.01:

Toegangszone.
Drempel%one.
Overgangszone.
Centrale zone.
Uitgangszone.

Voor het geieidelijk laten verlopen van
het lichtniveau buiten de tunnel naar bin-
nen de tunnel en weer naar buiten de
tunnel worden per zone bepaalde lichtni-
veaus aangehouden [TS 8, 3.1l

Ontwerpgegevens. Voor het verlichtingsontwerp zijn de vol-
gende ontwerpgegevens benodigd:

Geometrie van de tunnel.
Helderheid (~,90 %waarde) bui-
ten de tunnel.
Gewenst lichtniveau aan het begin
van de drempelzone.
Lichtklasse volgens "Standard for
the lighting of road traffic tunnels".
Ontwerpsnelheid.
Stopafstand.
Kijkhoogtewaarneming.
Langsgelijkmatigheid.
Reflectie coêfficiênten van:
-Wanden.
-Wegdek.
- Stepbarrier.
Depreciatiefactor.
Aantal geschakelde lichtniveaus.
Keuze tussen tegenstraaivel1ichting,
symmetrische verlichting of daglicht-
roosters in de drempel%one.
Gegarandeerde lichtniveaus boven
het wegdek oftewel verlichtingssterk-
te van het wegdek.

20.6

Afhankelijk van de gewenste overgangen
kunnen de zones nog verder worden op-
gesplitst, zo kan de overgangszone on-
derverdeeld worden in de 1" en 2" over-
gangszone.
De drempel%one en overgangszone wor-
den ook wel eens omschreven als in-
gangszone [TS 8, 3.1.3).
In plaats van drempelzone wordt ook wel
eens de term roosterzone gebruikt.
In plaats van uitgangszone wordt ook
wel eens de term overgangszone bij
tegenverkeer gebruikt.
Termen als ingangszone en roosterzone
zijn niet volgens de norm en mogen niet
worden gebruikt.

De CIE (Commission International de
L'eclairage) heeft een richtlijn, CIE 88-
1900 "Guide for Iighting of roadtunnel's
and underpasses", opgesteld die als
basis kan fungeren.

Ook wel "Centre of Interest", is een af-
stand van de gemiddelde automobilist
tussen bovenkant wegdek en ooghoogte
(kijkhoogte).

Voor 1996 werden New Jersey-profielen
toegepast.
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90. Diversen

G. Versoberingen

Geometriehmnel. Bepalen van de ligging van de toeritten
en tunnelingang ten opzichte van de hori-
zon en de omgeving in relatie tot het op-
trEl<ienvan het "zwarte gat effect".
Benodigd voor de bepaling van:

Keuze weVgeen dagliChtroosters.
Maximale ~-waarde.
Berekening gewenste lichtniveau
aan het begin van de drempelzone.

~o-waarde. Gemiddelde van de luminanties van de
oppervlakken die vallen binnen een kegel
met een tophoek van 20 graden (2*10)
waarvan de symmetrie-as rechtvooruit -
ligt. [TS 8, bIz. 7). Gemeten op de stop-
afstand voor de ingang van de tunnel,
kijkend naar de ingang van de tunnel.

Het lichtniveau aan het begin van de
drempelzone kan worden bepaald door
middel van:

Berekening met computerprogram-
ma gebaseerd op de slUleduminan-
tie- theorie. (Ontwikkeling RWS).
SChatting volgens de tabellen in de
"Standard for the lighting of road
traffic tunnels.

Gewenst lichtniveau drempel-
zone.

Lichtklasse. De lichtkÎasse is een classificatie van het
algemene verliChtingsniveauin tunnels op
basis van de gewogen visuele verkeers-
condities. Te bePalen volgens de "Stand-
ard for the Iighting of road traffic tunnels".
De classificatie is benodigd voor de ba-
pating van:

Verhouding I1chtniveau buiten (~)
en liChtniveau drempe1zone (lu,) (al-
leen als deze wordt gesChat volgens
de "Standerd tor the lighting of road
traffic tunnels").
Het minimale liChtniveau in de cen-
trale zone.
Langs- en dwarsgelijkmatigheid.

Oe liChtklasse wordt bepaald uit:
Verkeersintensiteit.
Eenrichtings- of tweeriChtingsver-
keer.
Type verkeer.
Type optische geleiding.
ComfOrt in de tunnel.

20.8



t

I
190
180

..........
170
160

k< .: ./
150 i/ •.• .. ./
1W Vi ............. V:::< /"

./
110

.......
,

NV . ../.........
7V .,
UV .s-:.......
'IJ -J"

,.
60 ./"" ----...:-- --'"' « ..7'" ---~v <. ---- .< -- ---- .. .,,--
30 - "'_/II!,: -. fI1/IIIIIII!""- - ..
20 ,....
10

..o :-"v
U 60 kmlu 70 kmlu 80 kmlu 90 km/uo 30 kmlu

8.3 mis
40 km/u
tl.1 mis

SOkml
13.9 mis 16.7 mis 19.4 mis 22.2 mis 25 mis

100 km/u
'l7f, mis

V· __

--- SlQ:lJiCht fI.sl

...;... - - afslllnd afgelegd l'1 2 sec.
~teIJl

Figuur 21.B2Stopafs1and.

De waarden zijn ter indicatie en gelden alleen voor de Wijkertunnel.
Afhankelijk Van de situatie kunnen voor andere tunnels deze waarden aanzienlijk afwijken.

(luminantie in cdJm2) maximaallichtniveau .(hoogste schakelstand) Wijkertunnel
van Noord-Zuid)

Zones

Noord-zuid ZUid-noord

Helderheid

Orempe~p?e 1
OrempelZ~2

Overgangszone 1
Overgangszone 2

Centrale zone

L20 (90%)

4. = 0,04 x L20

5600
240
165

65
32
14
2,5

4000
165
103

48
20
14
2,5

= 0,30 x 4.
=0,13x4.

= (dag)
= (nacht)

Oe helderheden gelden voor alle stroken m.u.v. voor de vluchtstrook.
Gemiddelde helderheid vluchtstrook dient> 0,30 l,--rijstrook, te zijn.
Gemiddelde helderheid van de wand dient> 0,30 in de dagsituatte, van de gemiddelde helderheid van de naastliggende rij-
resp. vluchtstrook te zijn.

Tabel 21.B.1

20.9
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Ontwerpsnelhek:l. Rijsnelheid voertuigen bij normaal gebruik
van de tunnel.
Benodigd voor de bepaling van:

Stopafstand [TS 8, 3.3.2}.
Armatuurafstand, in samenhang met
de f1ikkerfrequentie rrs 12, 2.4].
Verblijftijd per zone.

Flikkerfrequentie. Een regelmatige cycUsche discontinuïteit
in helderheid waargenomen uit de rich-
ting van de fichtbron en optredend bij een
onderbroken lijnverlichting of stippelver-
lichting. De (schijnbare) frequentie is af-
hankelijk van de combinatie van de hart
op hart afstand van de brandende arma-
turen en de gereden snelheid.

Sluimerluminantie. Dit is lichtverstrooiing die optreedt bij
grote verschillen in helderheid van objec-
ten of vlakken, waardoor het contrast
afneemt van datgene wat zich in het
waarnemingsveld bevindt. Bij een tunnel
spreekt men dan van het "zwarte gat
eftect".

Stopafstand. Benodigd voor de bepaling van:
Lengte drempelzone.
Maximale !.zo-waarde buiten de tun-
nel.
Locatie !.zo-meting ten behoeve van
de besturing van de schakelniveaus.

Aantal en verdeling armaturen. Afhankelijk van:
Langsgelijkmatigheid.
Dwarsgelijkmatigheid.
Absolute gelijkmatigheid.
Reflectiefactoren.
Deprecatiefactoren.
Ontwerpsnelheid.

20.10

Fysiologisch hinderlijk optisch verschijn-
sel dat soms ieidt tot desoriêntatie. Dit
kan in het bijzonder optreden bij mensen
met epileptische klachten.

Deze verstrooiing is mede afhankelijk
van:

Luchtlaag (waterdamp, verontreini-
gingen).
Voorruit auto (krassen, vuil).
Kwaliteit van het oog (o.a, leeftijd).

Voor bepaling stopafstand zie figuur
21.B.2.

Bij het bepalen van de onderlinge af-
standen van de verlichtingsarmaturen
dient rekening gehouden te worden met
de toelaatbare f1ikkerfrequentie, die ont-
staat bij verschillende rijsnelheden en de
verschillende schakelstanden.
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Lichtniveatis in de tunnel. Het lichtniveau in de tunnel moet in
ca. 6 of 7 stappen kunnen worden
geschakeld om het lichtniveau .in de
tunnel aan te passen aan hetlichtni-
veau buiten de tunnel.
Het lichtniveau aan het begin van de
drempelZone moet bij elke schakel-
stand zodanig zijn dat altijd aan de
vastgestelde verhouding tussen ltt,
en ~ wordt voldaan.
Het lichtniveau in de overige zones
moet bij elke schakelstand zodanig
zijn dat de overgangen tussen de
zones binnen de normen blijven.
De lichtniveaus ten behoeve van de
nacht te schakelen met behulp van
een astronomische tijdklok of gelijk-
tijdig met de aansluitende openbare
verlichting.

Bij de bepaling van de verlichting reke-
ning houden met de reflectie van de om-
geving (wanden, wegdek).

Reflectie [TS 11, 21.3.1].

20.12
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90. Diversen

G. Versoberingen

Het hoogste liChtniveau is gedefinieerd
als de stand waarin alle verliChting in de
tunnel. is ingeschakeld.
Het laagste lichtniveau is gedefinieerd
als de stand waarin alleen de verliChting
ten behoeve van de nacht is ingescha-
keld.

Bij de reflectie van het wegdek moet
rekening g.ehouden worden met het type
weg.dek, zoals:

Een spiegelend wegdek
(b.v. dicht asfaltbeton).
Een diffuus reflecterend wegdek
(b.v. zeer open asfaltbeton).
Kleur van het asfalt.



FlQUur 21.8.3, Principe tegenstmalverlichting.

20.13



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeling. Natte
Infrastructuur
Afdeling Installatietechniek

SATOdeel7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997

10. EnergieY90rzieningen

90. Diversen

TegenstraalVerlichting. Toe te passen, indien gewenst, in
de drempel- en overgangszones.
De keuze wordt bepaald door de
geometrie van de tunnel.
Het tegenstfaaiprincipe is gebaseerd
opeen verlichtingssysteem dat een
hoge oppervlaktehelderheid van het
wegdek en een lage verticaie ver-
lichtingssterkte geeft. Dit veroor-
zaakt een relatief hoog contrast
waardoor objecten op de weg beter
waarneembaar zijn.
Er wordt gebruik gemaakt van asym-
metrische armaturen. De reflector
van een tegenstraalarmatuur heeft
een zodanige vorm dat het licht ge-
bundeld wordt uitgestraald, en wel
tegen de richting van het verkeer in
[TS 105, 3.3].

Symmetrische verlichting
[TS 105, 3.2].

Toe te passen in drempel- en over-
gangszones indien daglichtroosters
worden toegepast.
Toe te passen in de basisverlichting.
Kan uitgevoerd worden met bijvoor-
beeld TL-, SOX-, of SON-Iampen.
De uitvoering te bepalen op basis
van:

Gewenste lichtlijn.
Kosten/batenanalyse energie
verbruik.

Daglichtrooster. Om een geleidelijke lichtovergang te
verkrijgen in de drempelzone.
In een aantal stappen het daglichtni-
veau reduceren.
Enkele armaturen aanbrengen voor
de nachtsituatie.
Overdag gegarandeerde werking bij
stroomuitval.

20.14

De armaturen zijn asymmetrische ver-
lichtingsarmaturen, geplaatst midden
boven de rijbaan en tussen de centrale
verlichtingslijn [TS 12, 3].

Regelmatige reiniging van de ruiten ver-
dient meer aandacht dan bij symme-
trische verlichting.

Voor principe zie figuur 21.B.3.

Tegenstraalverlichting moet niet in de
centrale zone van lange tunnels worden
toegepast ter voorkoming van flikkeref-
fecten in verband met het lage benodig-
de luminantieniveau, waardoor de af-
stand tussen de armaturen te groot
wordt [TS 105, 3.4].

De inbouwhoogte van tegenstraalarma-
turen is groter dan die van armaturen
voor symmetrische verlichting.

Voor principe zie figuur 21.8.4.

Bij laag lichtniveau wordt in het alge-
meen een gesloten Iichtlijn met TL-ar-
maturen toegepest. Bij hogere lichtni-
veaus wordt een gestippelde lichtlijn met
SON of SOX toegepast omdat deze lam-
pen een gunstiger verhouding tussen
energieverbruik en lichtopbrengst heb-
ben.

Met de huidige kennis is tegenstraalver-
lichting lichttechnisch gelijkwaardig en
kostentechnisch in veel gevallen een
beter alternatief.
Een en ander is afhankelijk van de ge0-
metrie van de tunnel. Een variantenstu-
die moet duidelijkheid geven over de
voor- en nadelen van tegenstraalverlich-
ting versus daglichtroosters.



FIgUUI' 21.B.4, Principe symmetrische verlichting.
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Toegangszone. Dat gedeelte van de openbare weg dat
beTnvloed wordt door de aanwezigheid
van de entree van de tunnel.

De drempelzone. De lengte van de drempelzone is
minimaal de stopafstand
[TS 8, 5.2.3],
De verlichtingsarmaturen in drem-
pelzone 1 die branden in de scha-
keiniveaus 1 tIm 5-6 aansluiten op
de no-breakinstallatie.
De armaturen in lijn met de centrale
zoneverlichting monteren
[TS 11, 21.3.3].

De 1" overgangszone. Lengtezone bepalen op basis van
ontwerpsnelheid en normgrafiek uit
"Standard for the Iighting of road
traffic tunnels".
De verlichtingsarmaturen die bran-
den in de schakelniveaus 1 tlm 3-4
aansluiten op de no-breakinstaUatie
(zie opmerkingen drempelzone).
De armaturen in lijn met de centrale
zoneverlichting monteren.

De 2" overgangszone. Zie 1" overgangszone, echter alleen
de armaturen die branden in de
laagste schakelstand aansluiten op
de no-breakinstallatie.

De centrale zone. De centrale zone omvat het gehele
gesloten deel van de tunnel, met
uitzondering van de drernpelzone,
de overgangszone, en de uitgangs-
zone.
De verlichting opdeien in groepen,
waarbij de armaturen die branden in
de laagste schakelstand worden
aangesloten op de no-breakin-
stallatie.

De uitgangszone. De term "uitgangszone" wordt niet (meer)
toegepast.

20.16

Bij spanningsuitval blijft de verkeersvei-
ligheid gewaarborgd doordat het "zwarte
gateffect" sterk gereduceerd wordt. Al-
leen toepassen bij snelwegen. Bij andere
tunnels alleen de basisverlichting aan-
sluiten op de no-breakinstallatie.

De verlichting is gewoonlijk over de ge-
hele lengte constant.

Daar bij tegenverkeer een snelheidsbe-
perking wordt opgelegd is het verant-
woord de verlichting van de uitgangszo-
ne bij tegenverkeer achterwege te laten,
mede omdat verwacht wordt dat het te-
genverkeer over het algemeen 's avonds
zal optreden.
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Lichtniveaumeting. Per tunnelbuis een l.;w-meting op-
nemen voor het schakelen van de
lichtniveaus.
De l.;w-rneting:

Meetbereik van 1-10.000 cdlm2
~o-optiek volgens "Standard for
the lighting of road traffic tun-
nels".
V_-correctie.

Opstelling l.;w-meting op stopafstand
van de tunnelingang op een hoogte
van ca. 1,50 - 2,00 m.
~.meting in tunnelbuis uitvoeren.
In de tunnelbuizen wordt een contro-
lemeting verricht om het verlichtings-
niveau in verband met de vervuiling
op het juiste niveau te regelen.

Laagste schakelstand. Ingeschakeld tij-
dens de nacht en schemeruren. Inscha-
kelen met openbare verlichting of met
astronomische tijdschakelklok.

De armaturen in het gesloten deel
van de tunnel aanbrengen met een
onderlinge afstand die berekend
wordt per zone.
De armaturen in lijn afstellen. De
meetlijn in relatie met wegvlakken
uitzetten.
Armaturen aan het tunnelplafond
bevestigen door middel van veiUg-
heidsankers.
Alle bevestigingsmaterialen in en ten
behoeve van het armatuur van
roestvast materiaal RV5-kwaliteit
A2.
Op plaatsen waar RVS in aanraking
komt met een ander metaal kunst-
stofringen toepassen.

Nachtsituatie.

Bevestiging armaturen.

20.18

Behuizing voorzien van verwarming, Om
het beslaan van het meetvenster te
voorkomen.
~ en l.;wmetingen toepassen indien
tegenstraalverlichting wordt toegepast.

De drempelzoneverlichting gebruiken
voor de overgang tussen openbare ver-
lichting en de tunnelverlichting in het
gesloten deel.

Bij bepaling van de lichtlijn rekening hou-
den met het profiel van vrije ruimte, tun-
nelventilatoren en matrixborden.
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Armaturen. In elke armatuur ruiten van gehard
glas.
Armaturen nummeren.
Ruiten spanningsvrij monteren.
Ruiten mogen niet in contact komen
met metaal.
Kabelinvoer door middel van aan de
zijkant geplaatste wartels.
Het samenstel van armatuurhuis en
ruit moet zodanig zijn dat ruitbreuk
wordt voorkomen.
Elektrische verbinding van het bin-
nenwerk met behulp van één steker-
verbinding.
Bij toepassing van SON-armaturen
bevat elk armatuur maximaal 1
SON-Iampmet voorschakelapparaat
en een eventuele ballast ten behoe-
ve van een dimmogelijkheid.
Bij toepassing van SON-armaturen
elke SON--Iamp via een schakel-
draad met de steker aansluiten.

Bekabeling. De bekabeHng vanaf het m\ddenka-
naai naar de tunnelbuizen, tot inde
kabelgoten naast de lichtlijnen, aan-
brengen in ingestorte buizen in het
dak van de tunnel [IS 11, 21.5.1.3].
In de armaturen mag niet worden
door-gelast. Per armatuur een las-
doos op de kabelgoot opnemen.

In de onderstalions geschakelde
voedingsgroepen opnemen.
De onderstations moeten bestaan
uit gescheiden secties voor voeding
vanuit net/nood en no-breakinstalla-
tie.
Spanningsverlies ter plaatse van
armatuur maximaal 3 %.

De bekabeling zoveel mogelijk brandvrij
aanleggen. Doorvoeringen middenkanaal
brandvertragend uitvoeren.

Voeding. Aanbevolen wordt om maximaal 16A
voor de voedingsgroepen aan te hou-
den.

20.20



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeling··NliItte
Infrastructuur
Afdeling Installatietechniek

SATO deel 7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997

90. Diversen

G. Versoberingen

Onderhoud. Tunnelverlichting:
Armaturen en binnenwerk moeten
eenvoudig en zonder gereedschap
te openen zijn.
Lichtmeters op een bereikbare
plaats situeren, gemakkelijk schoon
te maken en snel te verwisselen.

20.22
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Te verstrekken gegevens. Specificaties armaturen:
Een grafiek, welke het verband tus-
sen lichtstroom en omgevingstem-
peratuur met betrekking tot de geko-
zen materialen en schakeling aan-
geeft en waarin de grens van insta-
biel branden van de lampen duidelijk
is aangegeven.
Armatuurrendementen.
Lichtverdelingskrommen (in het ge-
sloten deel, theoretisch berekend
ten behoeve van de overgangszone
en centrale zone) in vlakken tooo-
recht op de ruit, onder 0', 45' en 90'
mel de Iamp-as.
Apparatuur6jst waarop vermeld alle
toegepaste fabrikaten en typen van
materialen.

Een opgave van de netstroom en ar-
beidsfactor tijdens het ontsteken en het
nominale energieverbruik bij alle standen
[TS 11, 21.7/TS 12, 4.2).
De leverancier van de verlichting moet
een lichttechnische berekening uitvoeren.

Hierbij wordt een inzicht gegeven in
de helderheden op het wegdek (bei-
de rijbanen en vluchtstrook) en de
beide wanden.

In plaats van helderheid wordt ook wel
over luminantie gesproken.

Klemmenkasten [TS 11,
21.5.2).

De klemmenkasten met daarin opgeno-
men de benodigde aansluitklemmen.

Armaturen met de juiste optiek en
lampen nodig voor het ontwerp.
Reservemateriaal bestaande uit:

Armaturen.
Ruiten/spiegels.
Lampen.

Beugels ten behoeve van de beve-
stiging.
Kabelgoten.
Bekabeling vanuit de kabelgoten.

Armaturen.
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Schakel- en verdeelinrichting
[TS 11, 21.5.3].

Regel-, schakel- en beveili-
gingsapparatuur.
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Indien mogelijk, monteren in het
middenkanaal.
Voeden van zowel het net/nood als
het no-bfeakgedeelte van de hoofd-
verdeelinrichting in de schakelruim-
te.
Opbouwen uit 2 of:;l secties, nl.:

1 Net/noodsectie.
1 No-breaksectie.
1 Stuurstroomsectie.

Zie ook deelinstallatie 10,Energievoor-
ziening, voor verdere specificaties
betreffende de uitvoering.

De apparatuur voor de besturing, schake-
ling en signalering voor de tunnelverlich-
ting inbouwen in schakel~ en verdeelin-
richtingen voorzjen van:

Een voedingseenheid ten behoeve
van besturing met de benodigde
installatie-automaten.
De benodigde groepen bestaande
uit installatie-automaat, magneet-
schakelaar, hulprelais, enz.
Meetversterker voor verlichtingsni-
veauopnemer.

Lichtsensoren, montage volgens
OPQavefabrikant.
~ ..meting, montage volgens OPQave
fabrikant.
Regeling schakelniveaus via aanwe-
zige PlC-installatie of via een door
de leverancier geleverde besturings-
installatie.

Keuze afhankelijk van de beschikbaar-
heid van een PlC-installatie en gewens-
te opties.
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Plaats waar installatie bediend
kan worden[TS 11, 21.6.2}.

Schakel· en verdeeIinrichtIng.
Signalerings- en noodbedieningspa-
neel.
Het beeldschermsysteem.

Beveiligingen. Bij storingen in de besturing e.q,
stuurstroom moet de verlichting van
de tunnel automatisch 100 % (=aUe
verlichting aan, hoogste stand) in
bedrijf 4:ijn.
De schakelingen voor de lichtnI-
veaus moeten fallsafe worden uitge-
voerd. Dat wil 4:eggenbij uitval van
de stuurstroomspanning moeten alle
verlichtingsniveaus zijn ingeschakeld
[TS 11.21,6.1].
De installatie moet 4:odanig beveiligd
4:ijn dat het niet mogelijk is om in·
eens 2 of meer schakelstanden te-
rug te schakelen (verkeersveilig-
heid).
De omschakeling naar een andere
schakelstand moet 4:odanig plaats-
vinden dat de spanning op reeds
brandende lampen niet wordt onder-
broken.
Uitgeschakelde lampen mogen pas
na.een .bepaalde tijd weer worden
inges.chakeld, de tijd is afhankelijk
van het type lamp.
Bij een storing van één ~e-meting
moet de besturing door de ~-me-
ting van de andere tunnelbuis wor-
den overgenomen.
In no-breaksituaflEl dient in de cen-
trale zoneeen verlichtIngsniveau
van 30% van de hoogste verlich-
tingsstand gewaarborgd te 4:ijn. In
de drempelz:one dient dit minimaal
50 % te bedragen. Wanneer de te-
rugval van het f1chtniveau meer dan
35 % bedraagt moel het verkeer
worden gewaarschuwd.
Na elke spanningsuitval dient een
SON-Iarnp automatisch te herstar-
ten.

20.28

90. Diversen

Aanwe4:igheid van 1of meer bedi$nings-
systemen is afhankelijk van grootte tun-
nel.

De tijdsduur tussen uitschakelen en
inschakelen wordt bepaald door de
tijd die nodig is om de lamp te laten
condenseren.
Met gecorrigeerde factor.
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BedrijfssÎtoaties.

Normaaltunnelbedrijf [TS 11,
21.6.3].

Noodstroombedrijf [TS 11,
21.6.6).

Calamiteitenbedrijf [TS 11,
21.6.5].

Tegenverkeer [TS 11,21.6.7].
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Normaaltunnelbedrijf.
Noodstroombedrijf.
Calamiteitenbedrijf.

De verlichting in de verkeerstunnel,
afhankelijk van het buitenlichtniveau
en afhankelijk van het beschikbaar
elektrisch vermogen, schakelen.
Het klokbedrijf functloneE!rt 's nachts
en inde schemE!ring.
De verlichtingsstanden met een in te
stellen tijdvertraging omsChakelen.

De verliChting .afhankelijk van vraag
en het beschikbaar elektrisCh ver-
mogen schakelen.
Een gedeelte van de verliChting be-
hoort tot de groep preferente gebrui-
kers.
De verlichting aangesloten op de
no-breakvoeding is preferent en zal
onder alle bedrijfssituaties overeen-
komstig het normaalbedrijf worden
geschakeld.

Bij bediening van één van de cala-
miteitendrukknoppen de automati-
sche besturing overbruggen en de
verlichting in een vaste schakelstand
zetten, de reeds brandende verlich-
ting moet blijven branden.

Bij tegenverkeer de verlichtingsgroepen
van de uitgangszone tegenverkeerafhan-
kelijk van het buitenlichtniveau schakelen.

De tegenverkeerssituatie is te activeren
door bediening vanaf het signalerings-
en noodbedieningspaneel, de schakel-
en verdeelinrichting en indien aanwezig
het beeldsChermsysteem.
Extra verlichting kan geplaatst worden
voor onderhoud en dergelijke.

20.30
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Relatie metandereelektro-rne-
chanische Installaties.

Onderverdeelinrichting.
Aarding.
No-breakvoorziening.
Verkeerssysteern MTM, voeding I
p.rojectering.
Projectering antennekabel, geluids-
installatie.
PLC besturing.
Beeldschermsysteem I centraal-regi-
onale bediening.

Onderhoud [I'S 8, 8.1J Schoonmaken van de verlichtingsar-
maturen.
Vervangen van de lampen.

Groepsvervanging wordt aanbevolen.
Teneinde een optimale cyclus van lamp-
vervanging te kunnen bepalen dient de
afnemende lichtstroom vastgesteld te
worden.

CMel. Buizen in het dak van de tunnel
aanbrengen ten behoeve van beka-
beling van de verlichting.
Aanwezigheid van tegelwerk, in ver-
band met de reflectie.
Bij tegenstraalverlichting en hoge-
druknatriumlampen rekening houden
met hogere inbouwhoogte van ar-
maturen.
Ruimte ten behoeve van ondersta-
tions middentunnelkanaai.
Ruimte ten behoeve van schakel-en
verdeelinrichtingen in centrale scha-
kelruimtes.
Doorvoeringen naar middentunnel-
kanaal.
Vrije ruimte armaturen inclusief
eventuele brandwerende beplating.

Energie [I'S 12, 3.1J Aansluiting op netspanning.
Aansluiting op noodstroomvoorzie-
ning.
Aansluiting op no-breakvoorziening.

Het type en de kleur van het weg-
dek is belangrijk in verband met de
reflecterende werking.

Bij tegenstraalverlichting bij voorkeur
asfalt van een lichte kleursamenstelUng
kiezen.
Zeer open asfaltbeton (een diffuus re-
flecterend wegdek) wordt afgeraden,
vanwege de veiligheid in verband met
gevaarlijke stoffen en vanwege afname
van het effect van contrast

Afwerking van het wegdek [TS
105,6].
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50. Brandblusinstallatie I 60. Communicatievoorzieningen I 70. Gebouwinstaltaties I 80. Besturing I 90. Diversen

Standaarden. CIE 88 -1990 "Guide for lighting of
roadtunnels and underpasses".
NEN-EN .... "Standard for the lighting
of road traffic tunnels".

Type verlichting drempelzone. Daglichtrooster.
Kunstlicht.

Type verlichting drempelzone
en overgangszones.

Keuze uit:
SymmetrISch.
Tegenstraalverlichting.

Type verlichting centrale zone. Keuze uit
Symmetrisch gesloten lijn.
Symmetrisch gestippelde lijn.
TL-verlichting.
SON/SOX-verlichting.
Combinatie van beide.

Stopafstand. Volgens aanbevelingen Nederlandse
Stichting Voor Verlichtingskunde.

Lengtes verlichtingszone. Volgens NEN-EN .... "Standard for the
lighting of road traffic tunnels",

0,5 voor betegelde witte wanden.
0,1 voor niet bewerkte betonnen wan-
den.
0,1 voor een wegdek van dicht asfalt-
beton.
< 0,1 voor een wegdek van zeer
open asfaltbeton.
0,1 voor stepbarrier.

Reflectiefactoren [5941115.
2.1].

Luminantie (helderheden in
cd/mZ).

De vereiste oppervlaktehelderheden
van het wegdek bepalen met behulp
van grafieken die zijn opgenomen in
de CIE 88 "Schernatic representation
of lighting levels in various zones".
Voor de vluchtstrook, minimaal 30 %
van de naastliggende rijstrook en de
gemiddelde wegdekluminantie moet
groter zijn dan 1,0 cdlm2•

Voor betegelde wanden, tot 2 m
hoogte en in gereinigde toestand,
minimaal 40 % van de naastliggende
rij- of vluchtstrook.

20.34

Bepalen door middel van variantenstu-
die.

HPL-Iampen zijn wel toegestaan, ech-
ter afgeraden om diverse redenen, zo-
als:

Onjuiste lichtkleur.
Geen kleurcontrast.
Ongunstige energieverhouding.

De waarden van het wegdek en de
stepbarrier zijn waarden bij droog op-
pervlak.
De waarden voor de wand zijn gemid-
delden en gelden voor een matig ver-
vuilde wand.

Het verlichtingsniveau in de zones
moet gemiddeld overeenkomen met de
in de grafiek weergegeven ideale lijn.



hOge verwiilY,lsgraad - ••---- •••- lage YerwiilY,lsgraad

Fl!Juur 21.F.1, Relatie tussen reinigingskosten en energiekosten.
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Gelijkmatigheid. Volgens NEN-EN ..•.."Standard for the
Iighting of road traflic tunnels".

Flikkerfrequentie.

Deprecatiefactor.

Schakeling verlichting.

Schakeling verlichting bij sym-
metrische verlichting of klas-
siek ontwerp.

Schakeling verlichting bij te-
genstraalverlichting.

Reinigen armaturen.

Hinder treedt op bij frequenties tus-
sen 2,5 en 15 Hz [l'S 12, 2.31

Indien bij de ontwerpsnelheid de ver-
blijftijd in een tunnel langer dan 600 m,
langer is dan 20 sec.

Aanbevolen deprecatiefactor = 0,8.

Aantal aanbevolen schakelstanden: 6-8
Stand 1 = nachtstand.
Stand 2 = schemerstand.
Stand 3 tlm 6-8 dagstand.

Stand 1 schakelen met openbare verlich-
ting of met astronomische schakelklok.
Stand 2 schakelen met astronomische
schakelklok.
Standen 3 tlm 6-8 schakelen met senso-
ren of l.zo meting.

Minimumeisen:
stand verlichtingssterkte buiten
VI 300 % > 54000 Lux
V 200 % 18000 - 60000 Lux
IV 100 % 2700 - 20000 Lux
11I 50 % 450 - 3000 Lux
ti 33% < 500 Lux
I 16 % klokbedrijf

Minimumeisen [l'S 13, 8.2.1J
schakelstand helderheid buiten

8 > 5600 cd/m'
7 4500-5600cd/m'
6 3000 - 4500 cd/m'
5 1500 - 3000 cd/m'
4 1000 - 1500 cd/m'
3 < 1000 cd/m'
2 schemer
1 nacht

Reinigen als lichtniveau circa 20 % is af-
genomen, is verschillend per tunnel (TS 8,
8.2].

Bij hogere vervuilingsgraad nemen
energiekosten onevenredig toe ten op-
zichte van reinigingskosten.
LIS figuur 21.F.1.

20.36
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DrempelWalitrdeverhoging T.1.
(=Tresholdlncrement) ten be-
hoeve voorkomen van verblin-
ding [TS 14, 6.2.4J.

Kijk.hoogte

Bedrijfszekerheid

Aanbevolen waarden voor de
gemiddelde luminantie van het
wegdek. en van de wand tot 2
m hoog in centrale zone.

Aanbevolen waarden voor de
verhouding tussen de luminan-
tie in de drempelzone 4. en de
equivalente sluierluminantIe
I.,.,q.

LR< 5 cdlm"

T.I. 65.Ls 15%
L 1,OSR

~ < 5 cd/m"

T.I. 95.Ls 15%
L~05

Hier is ~ de gemiddelde wegdek.lt.lmi-
nantie en ls de slulerluminantie t.g.v.
alle armaturen in het gezichtsveld (ter
hoogte van de k.ijk.hoogte) tot 20 • bo-
ven de horizontaal (zie figuur 21.F.2).

1,5 m boven wegdek

Levensduur 20 jaar.

Ontwerp- Verkeers-
snelheid. aanbod

laag.

50 km uur 3cd1m"

80 km/uur 6cd1m"

100 kmIuur 8cd1m"

Verkeers-
aanbod
hoog.

Verkeersaanbod laag is van toepassing
bij minder dan 1000 voertuigen per rij-
strook per uur per rijrichting voor het
maatgevend "spitsuur".

5 cd/m"

8cd1m" Verkeersaanbod hoog is van toepassing
bij meer dan 1000 voertuigen per rij-
strook per uur per rijrichting voor het
maatgevende "spitsuur"[TS 8, tabel 2].

12 cdlm"

120 km/uur 10 cdlm" 15 cdlm"

Ontwerpsnelheid

50 kmIuur

p=4.II.,.,q

0,6

0,8

0,9

[TS 8, tabel 1]

80 km/uur

100 kmIuur

120 kmIuur

20.38
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90. Diversen

G. Versoberingen

Uitgangspunten voor de licht-
technische berekening van de
armaturen [TS 12,4.1].

Meetvlak met eenmlnimale lengte
van 25 m, afhankelijk van de afstand
van de armaturen (zie CIE-88).
De waarnemer zit in een personen-
auto buiten de tunnel op stopzichtaf-
stand.
Afstand waamemer - meetvlak is
stopzichtafstand.
Raster van 10 meetpunten in beide
richtingen van het meetvlak.
Rijdend over de rechterrijstrook.

De waarden die verstrekt moeten worden
zijn:

Optredende helderheden.
Gemiddelde helderheden.
Minimale en maximale helderheden.
De totaal geInstalleerde lichtstroom.
UI'
u,

Afdichting armaturen. Beschermklasse lP 65.

Specifieke uitgangspunten. Verlichtingstechnische eisen overeenkom-
stig NEN-EN .... "Standard for the lighting
of road traffic tunnels", waarbij uitgegaan
wordt van:

> 1000 voertuigen per dag,
bij eenrichtingsverkeer per
buis.
Gemotoriseerd verkeer,
hoog percentage vrachtwa-
gens.
Goede visuele geleiding.
Medium comfort.
Ontwerpsnelheid 120 km/uur.

20.40

Uit praktische overwegingen wordt de
afstand vaak kleJner gekozen dan de
stopafstand, omdat anders te veel ver-
keer tussenvoegt en de waarneming
zodoende onmogelijk wordt.
Is er minder verkeer, dan is een grote-
re afstand geen probleem, en verdient
deze de voorkeur. [TS 15, 8]
Zie flQuur 21.F.3.

Afdichting moet voldoende ademend
zijn.
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10. EnergievoolZieningen

50. BrandblusinstaUatie

Regelstandenherzien, i.v.m. mogelijke energie besparing, door toepassing van continue lichtregeling.

Beoordelen Invloed van de omgevingstemperatuur en verlichtingssterkte.

Sectielengten bepalen aan de hand van maximale aderdoorsnede [TS-9].

Snelheidsbeperkingen instellen bij hoge buitenlichtniveaus.

Besparing energie realiseren door bepaling van type lampen (TL, SOX, SON, Ol).

lichtlijn optimaliseren door afstemming op flikkerfrequentie.

Geen lichttechnische voorzieningen voor tegenverkeer.

l-20 meting optimaliseren.
Gebruik maken van standaard door de leverancier geleverde meet- en regelkast.

Optimaliseren onderstations.
Aantal onderstations en verdeling in de tunnel.
Relais 220 V ten behoeve van doorgeven schakelstanden vervangen door veldbussysteem. Hiermee kunnen tevens
storingen worden doorgegeven.

Aantallen armaturen op de no-breakinstallatie optimaliseren.

lengte ingangszone beperken.

Nog eens kritisch kijken naar factoren die van invloed zijn op het onderhoud.

20.42
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10. Energievoorzieningen

50. Brandblusinstallatie 90. Diversen

E. Raakvlakken G. Versoberingen

V1uchtgangverlichting (TS 11,
22.2].

Orièntatieverlichting in de vluchtgang
aanbrengen om in geval van calamiteit in
de tunnel, personen op een veilige ma-
nier de tunnel te laten verlaten.

Kabelkanaalverlichting (TS 11,
22.2].

Werkverlichting in het kabelkanaal aan-
brengen voor goede verlichting bij onder-
honds- en controlewerkzaarnheden.

20.44
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Algemeen. Verlichtingsniveau moet voldoen aan
de ARBQ.;eisen.
De verlichting in de dîenstgang moet
zodanig zijn dat het looppad tussen
de kabelgoten voldoende verlicht
wordt.
De ver6chting in de dienstgang ver-
delen over meerdere separaat be-
veiligde schakeigroepen.

De armaturen om en om tegen de
linker- en rechtertunnelwand mon-
teren. De onderlinge afstand is af-
hankelijk van Eh,,'
De installatie bestaat uit slagvast
kunststof kap ten behoeve van
waterdichte verlichtingsarmaturen.
De armaturen voeden vanuit onder-
verdeelinrichtingen in hetrnidden-
kanaal (in verband met grote afstan-
den).
De installatie aansluiten op een
eindgroep van de no-breakverdeel-
inrichting.
Nabij de uitgang van de vluchtroute
extra verlichting aanbrengen.
(TS 118, 3.3.8.7.]
Armaturen dienen geschikt te zijn
voor continu gebruik.

Vluchtgangverlichting.

Armaturen. Tl-armatuur geschikt voor 18W
TlD.
Materiaal huis: slagvast kunststof.
Alle bevestigingsmiddelen RVS kwa-
liteit A2.

Onderhoud. De TL buizen dienen op eenvoudige
wijze vervangen te kunnen wordien.

20.46

90. Diversen

De verlichting inschakelen door middel
van schakelaars in de verdeelinrichtin-
gen en met behulp van het beeld-
schermsysteem lTS 11, 22.3].
Ehor= De verlichtingssterkte in een

horizontaal vlak, afkomstig van
een lichtbron (in lux).

De armaturen minirnaai over twee ge-
schakelde groepen verdelen. De armatu-
ren om en om op een groep aansluiten.
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90. Diversen

Kabelkanaalverlichting. Oe armaturen om en om afhankelijk
van opstelling kasten in middenka-
naal tegen het plafond aan weers-
zijde van het looppad monteren [TS
11, 22.3]. Oe onderlinge afstand is
afhankelijk van ~or'

Voor de voeding in het kabelkanaal
verdeelinrichtingen aanbrengen.
Oe installatie aansluiten op een pre-
ferente eindgroep van de verdeeIin-
richting [TS 11, 22.4].
De armaturen zijn voorzien van
slagvast kunststof kappen ten be-
hoeve van waterdichtheid.
De armaturen voeden vanuit onder-
verdeelinrichtingen in het midden-
kannaai (in verband met grote af-
standen).

Plaatsen op een gemakkelijk bereikbare
plek in het middenkanaal.
Voeden vanuit de hoofdverdeelinrichting.

Onderverdeelinrichting
[TS-3, 22.5.6].

20.48

Oe verlichting in delen met SChakelaars
schakelen [TS 11, 22.3].

Oe armaturen minimaal over twee ge-
schakelde groepen verdelen. Oe armatu-
ren om en om op een groep aansluiten.



BouwdlenstRWS
Hoofdafdeling Natte
Infrastructuur
Afdeling Instalkiltietechniek

50. BrandbiusinstaUatie

A. Doel

SATO déel7
Tunne!technische installaties

Versie 1
december 1997

90. Diversen

E. Raakvlakken G. Versoberingen

Algemeen[TS 11, 22.5}.

Schakel- en verdeelinrichting
lTS 11, 22.5.5].

Klemmenkasten .

Onderverdeelinrichtingen lTS
11, 22.5.6].

Schakelmateriaal.
Armaturen.
Bekabeling.

De apparatuur voor de besturing, schake-
ling en signalering van de vluchtgangver·
Hchting per zijde inbouwen in de schakel-
en verdeelinrichting:

De benodigde groepen opnemen ten
behoeve van de voeding.
Een voedingseenheid opnemen met
de benodigde installatleautomaten
ten behoeve van de besturing.
In het front een keuzeschakelaar en
signaallampen opnemen ten behoe-
ve van de schakeling.

De klemrnenkasten met daarin o.pgeno-
men de benodigde aansluitklemmen.

De onderverdeelinrichtingen in 3 secties
uitvoeren:

1 No-breaksectie ten behoeve van
de vluchtgang.
1 Netlnoodsectie ten behoeve van
het kabelkanaal.
1 Stuurstroomsectie.

20.50
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50. BrandblU$instaUatie

Plaats walitinstaHatie bediend
kan worden.

Schakel. en verdeelinrichting.
De gangverlichting in het kabelka·
naai wordt ter plaatse geschakeld.

Normaaltunnelbedrijf.Bedrijfssituaties.

Normaaltunnelbedrijf lTS 11,
22.6.2].

De vluchtgangverlichting continu inscha·
kelen (permanente oriêntatieverlichting).

Derhalve is noodbedrijf. calamiteiten en
noodstroombedrijf niet van toepassing.

20.52
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90. Diversen

en

Relatie met andere elektro-me-
chanischeinstaUaties.

Onderverdeelinrichting.
Aarding .•
No-breakvoorziening.
Brandmeldinstallatie.
PLC-besturing.
Beeldschermsysteern I centraal-regi-
onale bediening.

Schoonmaken van de verlichtings-
armaturen.
Vervangen van de lampen.

Onderhoud.

Civiel. Leidingen (lege buis).
Doorvoeringen.

20.54
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50. Brandblusinstallatie 90. Diversen

E. Raakvlakken

Schakelmateriaal. Waterdicht.

Afdichting. armaturen.

Verlichtings$terkte vluchtgang-
verlichting.

Verlichtingssterkte kabelka-
naal.

beschermingsklasse lP 55. Met slagvaste kap.

100 lux (minimaal) [TS 131,6.4.3.8].

75 lux [TS 131,7.2.2].

20.56
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Kunnen schakelen van de verlichting in de vluehtgang.

Verlichting vlUchtweg niet permanent ingeschakeld.

20.58
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10. Energievoorzieningen

E. Raakvlakken

Openbare verlichting tunnel. Het verlichten van de rijbaan vanaf het
gesloten gedeelte van de tunnel (bij te-
genstraalverlichting) of vanaf het daglicht-
rooster tot en met de beweegbare mid-
denberm (VEVA)[TS 11, 23.2].

Het verlichten van de rijbaan buiten de
tunnel vanuit het openbaar net, indien
geen VEVA aanwezig.

20.60
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Openbare verlichting. De openbare verlichting wordt door
de wegbeheerder aangebracht.
Afhankelijk van de geometrie van
de tunnel moet aanvullende verlich-
ting worden aangebracht nabij de in-
en uitgangen van de tunnel.
Afhankelijk van het type openbare
verlichting (masten, lichtlijn) moeten
de nodige voorzieningen worden
opgenomen voor plaatsing c.q, be-
vestiging.
De voeding van de openbare ver-
lichting is sterk van de situatie af-
hankelijk en moet in overleg met de
wegbeheerder worden vastgesteld.

20.62

Indien een deel van de openbare ver-
lichting vanuit de tunnel moet worden
gevoed, hiervoor de nodige elektrische
voorzieningen opnemen (zoals over-gan-
gskasten, schakelpuls, geschakelde voe-
dingsgroep in verdeelinrichting en ka-
bels).
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10. Energievporzieningen

A Doel

Wordt in principe geleverd door de weg.
beheerder.

20.64
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50. BrandblUsinstallatie

A. Doel

20.66
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10. EnergieYOorzieningen

. Brandblusinstallatie

Relatiemefoverige elektro-
mechanische installaties.

Onderverdeelinrichting.
Besturing.

Civiel. Voorzieningen voor plaatsing mas-
ten of beveStigingspunten ten be-
hoeve van lijnverlichting.
Mantelbuizen ten behoeve van ka-
beldoorvoer.
Ruimte voor eventuele overgangs-
kasten.

Wegbeheerder. Afstemmen openbare verlichting:
Type.
Plaats.
Aanvullende verlichting nabij de tun-
nelin- en -uitgangen.
Voeding.
Besturing.

20.68
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20.70
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10. Energievoorzienlngen

50. BrandblUsinstallatie

E. Raakvlakken

20.72
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Bijlagen

20.74



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeling Natte
Infrastructuur
Afdeling Installatietechniek

SATO deel 7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997

20.75



BouwdienstRWS
Hoofdafdellng·Natte
Infrastructuur
Afdeling InstaUatietechniek

SATOdeel7
Tunneltechnische instaDaties

Versie 1
december 1997

Tabel 21.BIC;01
De waarden zijn ter indicatie en gelden alleen voor de Wijkertunnel.
Afhankelijk v$tlde situatie kunnen voor andere tunnels deze waarden aanzienlijk afwijken.

Helderheclen (luminantie in cdlm') maximaal lichtniveau (hoogste schakelstand) Wijkertunnel
(tunneHigging van Noord-Zuid)

Zones rijrichting

Noord-zuid Zuid-noord

Helderheid L20 (90%) 5600 4000

Drempelzone 1 i, = 0,04 x L20 240 165
Orempelzone 2 165 103

Overgangszone 1: lul = 0,30 x l..J, 65 48
Overgangszone 2: '-u2 = 0,13 x l..J, 32 20

Centrale zone: 4.t = (dag) 14 14
= (nacht) 2,5 2,5

- ue neloerneoen gelOen voor alle stroken m.u.v. voor oe VIUC tstrook.
Gemiddelde helderheid vluchtstrook dient> 0,30 Lgem - rijstrook, te zijn.
Gemiddelde helderheid van de wand dient> 0,30 in de dagsituatie, van de gemiddelde helderheid van de naastliggende rij-
resp.

Tabel 21.8.01

20.76
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10. Energievoorzieningen 20. TunnelverHchting

90. Diversen

33. Hellingkelders

E. Raakvlakken

Pompinstallatie. Het afvoeren van regenwater uit het
neerslaggebied van de aangrenzen-
de toerit. alsmede van de aanvoer
vanuit de middenpompenkelder[TS
5, 6.2.3.2].
Het afvoeren van vloeistoffen die
door het verkeer verloren worden.
Het afvoeren van vloeistoffen die
tijdens een calamiteit in de tunnel
door voertuigen verloren worden.

30.2



Figuur31.02, Doorsnede ~eIder.

30.3
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33. Hellingkelders

ken

Uitgangspunten voor de bepa-
ling van de bergings- en pomp-
capaciteit van een hOofdpom-
penkelder trs 17,31.1.31

De oppervlakte van het neerslagge-
bied, waarbij er naar gestreefd moet
worden om zoveel mogelijk water
volgens natuurlijke weg af te voeren
rrs 20, 2.4.2.2].
Een bui die voorkomt met een gege-
ven frequentie, waarbij gebruik
wordt gemaakt van de grafiek en de
berekeningsmethode van dr. C.
Braak, zie grafiek 31.B.3 .
Voor afvoer terreinen binnen vUe-
sconstructies die niet verhard zijn en
voor afvoeren naar heUingkelders de
methode van Buishand en Velds
toepassen.
Rekening houden met het aantal
pompen, minimale en maximale ca-
paciteit van de pompen in combina-
tie met het maximaal aantal keren
dat een pomp per uur mag starten.
Vloeistofoppervlak beperkt houden
rrs 16, 4.B.3).
Hoeveelheid water dat uit de mid-
denpompenkeldernaardehoofd-
pompenkelder wordt gepompt.
De hoeveelheid regenwater en
drangwater op het terrein binnen de
kanteldijken, indien dit geen noe-
menswaardige extra belasting voor
de hoofdpompenkelder is rrs 20,
2.4.2.2].

Bergingscapaciteit
rrs 5, 6.2.3.5).

Het vloeistofvolume tussen het in-
schakelpeil van de pompen en het
maximale peil.

30.6

Afvoeren langs natuurlijke wegen kan
een probleem zijn als bezwaar gemaakt
wordt door waterbeheerders of door be-
palingen in plaatselijke (milieu) voor-
schriften trs 20, 2.4.2.2J
Afhankelijk van de totale situatie, kan de
berekeningsmethode van Braak dan wel
Buisman en Velds maatgevend zijn. Het
is derhalve zinvol beiden te beschou-
wen.
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20. Tunnelverlichting

33. Hel1lngkelders

E. Raakvlakken

Pompinstallatie. Bestaat uit een waterkelder waarin
minimaal twee gelijkwaardige pom-
pen , waarvan er één gezien wordt
als extra pomp.
De vereiste afvoercapaciteit moet
kunnen worden bereikt met de capa-
citeit van (n-1) pompen in bedrijf.
De pomp.installatie van een schake-
ling voorzien zodat elke pomp. on-
geveer evenveel starts maakt
Pompen opstellen in een verdiept
gedee~e.
Pompen explosieveilig uitvoeren{l'S
16, 3 en 4.8 J.
De afvoercapaciteit van de pompin-
stallatie moet zodanig groot zijn dat:

De leagpomp.tijd van een ge-
heel gevulde kelder maximaal
12 uur is.
Het pendelen van de pompen
beperkt blijft tot een toegestaan
aantal keren per uur.

Middels persleidingen het water af-
voeren naar een lozingspunt
Pompen voorzien van een clixon-
beveiliging [TS 17,31.1.5.1].
Pomp.en kabels uitvoeren met
trekontlasting {l'S 17, 31.1.5.1].
Kabels moeten voldoen aan bepaal-
de eisen, zoals bestand zijn tegen
benzine.

30.8

'n' ~ het aantal geïnstalleerd pompen.

Dit is een gebruikelijke leegpomptijd die
ook bij bergingskelclers voor rioolstelsels
wordt aangehouden.
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90. Diversen

G. Versoberingen

Leidingen [l'S 17, 31.1.4.31

Appendages [l'S 2, 31.1.3.5].

Aansluitleiding voor tankauto voor-
zien van Storz-koppeling met afsluit-
deksel [l'S 2, 31.1.4].
Persleidingen die gesitueerd zijn
binnen de gebouwen uitvoeren in
thermisch verzinkt staal.
Koppelingen van leidingen binnen
het gebouw uitvoeren met flensver-
binding [l'S 2, 31.1.3.4].
Leidingen binnen het gebouw, waar
de kans bestaat op condensver-
ming, voorzien van een isolatieman-
tel.[l'S 2, 31.1.3.41
Voorkomen dat leidingen bevriezen.
Persleidingen buiten het gebouw
uitvoeren als HDPE-terreinleidingen.
Overgang staal - HOPE, uitvoeren
middels een overgangskoppeling.
Persleidingen die uitmonden in een
niet hoogwatervrij lozingspunt, aan
het einde voorzien van een kanaal-
kiep.
Thermisch verzinkte stalen leidingen
in de natte kelder uitwendig vaneen
extra teer-epoxycoating voorzien [l'S
2,31.1.3.4].
Voorzieningen treffen om terugheve-
len van water te voorkomen [l'S 2,
31.1.4].
Leidingen middenpompenkelder la-
ten uitkomen onder het watemiveau
van de hoofdpompenkelcler.

Alle appendages en leidingtoebeh0-
ren moeten geschikt zijn voor de
verwerking van vuil water en benzi-
ne.
Leidingmaterialen dienen bestand te
zijn tegen chemische inwerking van
koolwaterstofproducten en tegen
zoveel mogelijk overige chemische
producten.

30.10

Denk ook aan de potentiaalvereffenings-
aansluiting volgens hoofdstuk 12.

Appendages = bedienings-, controle- en
veUigheidsinrichtingen aan installaties.
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30.11

3e pomp in

2e pomp in

lJQRllIenl uil
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Meetpeilen in hoofdpompen-
kelder .

Opsomming van boven naar beneden, bij
installatie van 3 pompen,
zie figuur 31.B.4.

H.H.w. in.
H.H.w. uit.
H.W.
Derde pomp in.
Tweede pomp in.
Eerste pomp in.
Uit
L.W.

Pompenkamer rrs 2, 31.1.4). Boven iedere pomp een thermisch-
verzinkt stalen luik opnemen.
Luiken tussen pompenkamer en
pompenkelder nagenoeg luchtdicht
uitvoeren.
Aan het plafond van de pompenka-
mer, boven de luiken, een hijsinstal-
latie aanbrengen.
In de pompenkamer een overdruk-
systeem aanbrengen rrs 16,
4.B.12].

Beveiligingen rrs 2, 31.2.5]. De volgende beveiligingen "hard" uitvoe-
ren buiten de PLC om:

Vlotterschakelaars hoogwater en
laagwater.
Ma.gneetschakelaars uitvoeren met
thermische en magnetische over-
stroombeveiliging en clixonbeveilj,.
gingen in de motorwikkeling.

30.12

Het H.w.-peil ligt circa 10 mm hoger dan
het peil dat bereikt wordt bij een bui met
een frequentie van 1 maal J 250 jaar en
met alle pompen in bedn'jf.

Voor overdrukventilatie zie deelinstailatie
38.
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10. Ene.rgievoorzieningen

Algemeen. Pompen.
Persleidingen.
Terreinleidingen
Appendages.
leidinghulpstukken.
Toebehoren pompinstallaties.
Schakel· en verdeelinrichtingen.
Regel·, schakel· en beveiligingsap-
paratuur.
Kabels.
Stekers en contactdozen.

Pompen rrs 17,31.1.5.1]. Explosieveilige onderwaterpompen.
Hijskettingenmet aan beide zijden
harpsluitingen.
Geleidestangen.
Voetbocht en snelkoppelmechani·
sme.
Bevestigingsmaterialen, inclusief alle
noodzakelijke onderdelen ten beo
hoeve van het bedrijfsvaardig in het
werk brengen, zoals onder andere
bevestigingsmiddelen.

Membraan·afsluiters.
Balkeerkleppen.
Manometers.
Aftapkranen.
Kanaalkleppen
Manometerkranen.
Compensatoren.
Overg.angstukken.
Muurdoorvoerstukken.

Appendages rrs 17,31.1.5.4].

Regel· schakel· en bevei-
ligingsapparatuur rrs 17,
31.1.5.8].

Hydrostatische niveaumeters.
RVS·niveauschakelaars voorzien
van vlotterschakelaar.
Kunststof niveauschakelaars; de
niveauschakeling wordt door middel
van kunststof niveauwippers van of
overeenkomstig met het fabrikaat
Flygt gerealiseerd.

Geschikt voor zone 1-toepassing.

30.14
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Locatie W$ar installaties be-
diend kunnen worden.

Schakel· en verdeetinrichting.
Lokaal bedieningspaneel.
Draagbaar beeldschermsysteem.
Beeldschermsysteem.

Volgens de geldende NEN·normen
beveUigen.
Beveiligingen: magneetschakelaar
met thermische overstroombeveili-
ging en clixonbeveiligingen in de
motorwikkeling.

Beveiligingen.

Algemeen
Oe schakelvolgorde van de pompen
in de installatie dient te worden ge-
controleerd, dat wil zeggen dat de
niveauwippers in de juiste volgorde
moeten schakelen en I of melden.
Indien dit niet het geval is moet dil
als 'niveaustoring' worden gemeld.

30.16

Ten behoeve van service en onderhoud.

Bij het bereiken van het 'uit'·niveau
wordt de pompcyclus gewijzigd, dat wil
zeggen dat als een pomp in een bepaal-
de cyclus als eerste start, hij bij de vol-
gende cyclus als tweede start enz.
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Bij het optreden van "HW." krijgen
alle pompen een onafhankelijk start-
commando waardoor zij vertraagd
na elkaar in bedrijf komen.
Indien de pompen ten gevolge van
"HW." ingeschakeld worden, blijven
de pompen in bedrijf totdat niveau
"uit" wordt bereikt of totdat de pom-
pen door middel van de drukknop-
pen "stop" met de hand worden uit-
geschakeld.
De "HW."-melding kan op elk ni-
veau op de schakelkast gereset wor-
den.
De "H.W"-melding en het inschake-
len van de pompen worden gereali-
seerd door verbreken van een rust-
stroomcircuit.
Het bereiken van "L.W" blijft gesig-
naleerd totdat de hersteldrukker op
het front van de schakelkast be-
diend is; tevens krijgen de pompen
een uitschakelcommando.
Bij het bereiken van één van de in-
schakelpeilen kom(t)(en) de
pomp(en) weer in bedrijf.
De "L.W"-melding kan op elk niveau
gereset worden. Bij een reset onder
het "uit"-niveau wordt de "L.W."-mel-
ding weer onderdrukt.
Bij het bereiken het "uit"-niveau
wordt de "L.W"-melding weer vrijge-
geven
De "L.W."-melding wordt gereali-
seerd via een ruststroomcircuit
Het uitschakelen van de pompen bij
"L.W." wordt gerealiseerd met be-
hulp van het maakcontact in de ni-
veauwipper.

30.18

Indien de pompen ten onrechte een uit-
schakelcommando krijgen, bijvoorbeeld
ten gevolge van een defecte "uit"-nî-
veauwipper, mag hierdoor het inschake-
len van de pompen niet geblokkeerd
worden. In deze situatie worden de
pompen bij het bereiken van "L.W." uit-
geschakeld.

Indien de "uir'-niveauwipper naar beho-
ren functioneert, mag een uitschakel-
commando gegeven door bijvoorbeeld
een defecte "L.W."-niveauwipper het
inschakelen van de pompen niet blokke-
ren.
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Norrnaalbedrijf (handbediening) Elke pomp wordt voozien van de
drukknoppen "start" en "stop". Met
de drukknop "start" wordt de pomp
bij elke waterstand hoger dan het
"uit"-niveau gestart.
Met de drukknop "stop" kan een
pomp bij elke waterstand lager dan
zijn "in"-niveau uitgeschakeld wor-
den.

Indien de pomp met de drukknop "start"
is ingeschakeld, wordt de pomp bij het
bereiken van het "uW-niveau automa-
tisch uitgeschakeld.

Noodbedrijf (Nood-PLC)
[T'S 2, 31.1.5.4].

Bij noodbedrijf de pompen schake-
len op de schakel- en verdeelinrich-
ting.
De pompen schakelen automatisch
uit bij het bereiken van het laagwa-
terpen.

Calamiteitenbedrijf
[T'S 16,4.6,4].

Door het indrukken van de calami-
teitenknop worden de pompen direct
stop gezet. Om overstromen van de
kelder te voorkomen moeten de
pompen automatisch starten bij het
"H.H.W.-in"-niveau en daama auto-
matisch stoppen bij het "H.H.w.-uit"-
niveau.

Noodstroombedrijf. Bij noodstroombedrijf de drainage-
pompen inschakelen afhankelijk van
de vraag en het beschikbare vermo--
gen.

Bij beperkt beschikbaar vermogen van
de noodstroomaggregaten kan de be-
heerder ingrijpen en prioriteiten stellen
betreffende het inschakelen van pom-
pen, ventilatoren enz.

30.20
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50. Brand~$installatie I 60. communicatievoorzieningenl 70. Gebouwil1sta1laties I 80. Besturing I 9Q.Oiversen

G.

Relatie met andere elektrcH'ne-
chanischeinstallaties (TS 21'J.

Onderverdeelinrichting.
Besturing.
Overdruk.

Civiel. Pompenkelder.
Leidingkokers en muurdoorvoerstuk·
ken.
Sparingen in de wanden.
Diverse ophangconstructies.
Inspectieluik.
Pompluiken.
Pompfundatie.
Terreinleidingen.

Onderhoud. Schoonmaken van:
Waterkelder.
Zandvanger.

Milieu Graad van vervuiling lozingswater. WVQ.vergunnlng aanvragen.
Kan gevolgen hebben voor de op-
bouw van de Installatie.

30.22
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50. BrandblUsinstallatie I 60. Communicatievoorzieningen I 70. Gebouwinstallaties I 80. Besturing I 90. Diversen

33. Hellingkelders

E. Raakvlakken

Frequentie waarbij. volgens de
grafiek van dr. C. Braak een
maatgevende r*nbui plaats-
vindt [TS2, 31.1.3.1).

Uitgangspunten voor de bere-
kening van de hoeveelheid af
te voeren regenwater bij Buis-
hand en Velds ers 20, 2.4.2.6).

Leegpornptij.d van een geheel
gevulde kelder [TS 2,
31.1.3.1].

Maximum aantal starts per
pomp per uur [TS 2, 31.1.32).

De inhoud van de pendelber-
ging [TS 2. 31.1.3.2}.

Gevarenzone waarvoor de ap-
paratuur geschikt moet zij.n.

Pompen explosieveilig uitvoe-
ren.

Minimale temperatuur waarbij.
de instalfatie nog normaal
moet werken [TS 2. 31.1.3.4).

Afstand tussen het eerste in-
schakelniveau en het uItscha-
kelniveau [TS 16, 4.8.2].

Inhoud nuttige berging [TS 16,
4.8.1).

Meetwaarden die een storings-
melding veroorzaken bij. hydro-
statische niveaumeting [TS 17,
31.1.6.3]

Drukklasse waar leidingen,
appendages, etc. aan moeten
voldoen[TS 2. 31.1.3.4].

1 maal per 250 j.aar. Voor fiets- en voetgangerstunnels kan
een lagere frequentie worden genomen,
bij.voorbeeld 1 maal per 50 j.aar [TS 5,
6.2.3.3b]

Frequentie:
1 maal per 100 jaar

Duur:
10 dagen.

Maximaal12 uur. Ingaand op het moment dat de maatge-
vende bui voorbij. is.

Afhankelijk van pompfabrikaat.

De inhoud moet voldoende groot zij.n om
pendelen van een pomp te voorkomen.

Voor pompenkelder, zone 1 geva-
renclassificatie [TS 16, 4.8.11).
Voor pompenkamer, zone 2 geva-
renclassificatie [TS 16,4.8.14).

Minimaal vo.lgens NEN 50014 Ex d3 klas-
se G5 (zone 1).

Afhankelij.k van de installatie, type pomp
etc.

De dompeldiepte enlof de uitvoering van
de pompen zodanig kiezen dat de op-
pervlaktetemperatuur van de pomp on-
der de bij. een calamiteit te voorziene
bedrij.tsomstandigheden, niet hoger
wordt dan de in de gegeven zone toege-
laten waarde.

-,- 15°C buitentemperatuur.

Minimaal 100 mm waterhoogte.
Minimaa16m3 inhoud.

Onderschrij.dingen van < 4 mA.
Overschrij.dingen van > 20 mA.

Drukklasse PN10.

30.24
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Anders omgaan met het explosiegevaar in de kelder [TS 22, 7].

Geen apParatuur plaatsen in een explosiegevaarlijke kelder [TS 23J.

Thermisch verzinkt stalen leidingen vervangen door PVC- of HOPE-leidingen [TS 24, 3.7.8].

Geen telefoon in de pompenkamer.

leidlngenna de appendages in pompenkamer niet inwendig behandelen.

Geen "extra" pomp.

30.26
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20. Tunnelverlichting

90. Diversen

3. HelHngkelders

E.Raakvlakken G. Versoberingen

pompinstàllatle. Het afvoeren van druipwater, lekWater,
waswater en bluswater uit de tunnel naar
de hoofdpompenkelders.

30.28
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31. Hoo

G. Versoberingen

Algemeen. Opbouw middenpompenkelder [TS
18,38.2):

Bergingsruimte voor opslag van
water.
Pompput met daarin de pom-
pen.
Pompenkamer met schakelap-
paratuur en appendages.

Pendelberging is vloeistofllolume
tussen eerste inschakelpeil en eer·
ste uitschakelpeil.
Nuttige berging is vloeistofllolume
tussen eerste insch.akelpeil en het
laagste punt van onderkant kelder-
dak [TS 16,4.8.1]

Bergingscapaciteit [TS 5, 62-
.3.5]

Het vloeistofllolume tussen het in-
schakelpeil van de pompen en het
maximale peil.

Middenpompenkelder. Locatie middenpompenkelder op het
diepste punt van de tunnel onder
belde tunnelbuizen [TS 19, 32], zie
figuur 32.B.2 en figuur 32.B.1.
Verdampend oppervlak zo klein mo-
gelijk houden, door scheiding van de
middenpompenkelder in een kelder-
deel per rijrichting of per rijrichting
[TS 25, 2.1].
Het af te voeren water wordt door
middel van een pompinstallatie naar
de hoofdpompenkelders gepompt.
Op verschillende niveaus worden
metingen uitgevoerd ten behoeve
van besturing en signalering van de
installatie.
Ontluchtinglbeluchting zo hoog mo-
gelijk laten uitkomen in één van de
twee tunnelbuizen en voorzien van
een vlamdover [TS 16, 4A7].

Opbouw middenpompenkelder.
Hellende bodem in de richting van
de pompput.
Waterslotrand voorzien van een
overstortrand.
Kelder niet over een dilatatievoeg
door laten lopen [TS 16, 4A8].
Kelder nagenoeg luchtdicht schei·
den met omliggende ruimtes [TS 16,
4A9].

30.30

Voorkomen moet worden dat er dampen
vanuit de waterkelder naar een tunnel-
buis stromen.

De definities van de berging zoals hier
gegeven, kunnen indien de WVO-ver-
gunning dit vraagt, anders zijn.

Denk aan aardingsaansluiting.
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Uitgangspunten voor de bepa-
ling van de bergings- en pomp-
capaciteit van de middenpom-
penkelder [T'S 17, 32.3.1].

Pompinstallatie [T'S 17, 32.3.2].

Maatgevende situatie is een calami-
teit, met de volgende uitgangspun-
ten:

30 m3 benzine die in 5 minuten
uit een tankauto kan stromen.
Het verpompen van bluswater
met een capaciteit van 120 rrrt
uur.

Vloeistofoppervlak beperkt houden
[T'S 16,4A3].
Rekening houden met het aantal
pompen, minimale en maximale ca-
paciteit van de pompen in combina-
tie met het maximaal aantal keren
dat een pomp per uur mag starten.

Bestaat uit tenminste twee gelijk-
waardige pompen, waarvan er één
gezien wordt als extra pomp.
Totale afvoercapaciteit afvoersy-
steem > 2 m3 per minuut en groter
dan de maximale bluscapaciteit on-
der de normale omstandigheden;
minimaal 2 pompen; bij onderhoud
dient minimaal 1 pomp in bedrijf te
blijven [T'S16, 4A5].
De pompinstallatie van een schake-
ling voorzien zodat elke pomp onge-
veer evenveel starts maakt.
Pompen opstellen in een verdiept
gedeelte.
Pompen explos.ieveilig uitvoeren als
onderwaterpompen.
Het water afvoeren naar één van de
hoofcfpompenkelders [T'S 17,
32.4.3 ].
Pompen voorzien van een clixonbe-
veiliging [T'S 17, 32.5.1].
Pomp en kabels uitvoeren met
trekontlasting [T'S 17, 32.5.1].

30.32
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G. Versoberingen

Leidingen[JS 17, 32.4.3).

Appendages rrs 21, 32.3.5].

Meetpeilen in middenpompen-
kelder

Vanuit de middenpompenkelderlo-
pen persleidingen naar de afzonder-
lijke hoofdpompenkelders, figuur
32.8.2.
Oe persleidingen naar beide hoofd-
pompenkelders voorzien van een
motorbediende kogelkraan.
Leidingen binnen het gebouw, waar
de kans bestaat op condensvor-
ming, voorzien van een isolatieman-
tel.
Persleidingen die gesitueerd zijn
binnen de pompenkelder uitvoeren
in thermisch verzinkt staal.
Thermisch verzinkte stalen leidingen
in de natte kelder uitwendig van een
extra teer-epoxycoating voorzien rrs
2,32.3.4].
Persleidingen buiten de pompenkeI-
der uitvoeren in PVC en onder het
looprooster van het middentunnelka-
naal monteren.
Ter plaatsen van de voegstroken
van de tunnelbuis de PVC buizen
onderbreken en koppelen middels
een rubber compensator.

Alle appendages en leidingtoebeh0-
ren moeten geschikt zijn voor de
verwerking van vuil water en benzi-
ne.
Leidingmaterialen dienen bestand te
zijn tegen chemische inwerking van
koolwaterstofproduclen en tegen
zoveel mogelijk overige chemische
producten.

Opsomming van boven naar beneden, bij
installatie van 3 pompen,
zie figuur 32.B.3.

H.H.W. in.
H.HW. uit.
H.W.
Derde pomp in.
Tweede pomp in.
Eerste pomp in.
Uit
L.w.

30.34
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Pompenkamer[TS 2, 32.4]. Boven iedere pomp een thermisch-
verzinkt stalen luik opnemen.
Luiken tussen pompenkamer en
pompenkelder nagenoeg luchtdicht
uitvoeren.
Aan het plafond van de pompen-ka-
mer. boven de luiken. een hijsinstal-
latie aanbrengen.
In de pompenkamer een overdruk-
systeem aanbrengen [TS 16,
4A12].

Voor overdrukventilatie zie deelinstallatie
38.

Beveiligingen [TS 2, 32.5.1J De volgende beveiligingen "hard" uitvoe-
ren buiten de PLC om:

Vlotterschakelaars laagwater en
hoogwater.
Magneetschakelaars uitvoeren met
thermische en magnetische over-
stroombeveiligingen en clixonbeveili-
gingen in de motorwikkeling.
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10. Energievoorzieningen 20. Tunnelverlichting

50. Brandblusinstallatie

Algemeen. Pompen.
Persleidingen.
Appendages.
Leidinghulpstukken.
Toebehoren pompinstallaties.
Schakel- en verdeelinrichtingen.
Regel-, schakel-, en beveUigingsap-
paratuur.
Kabels.
Stekers en contactdozen.

Pompen[TS 17, 32.5.1). Explosieveilige onde.rwaterpompen.
Hijskettingen met aan beide zijden
harpsluitingen.
Geleidestangen.
Voetbocht en snelkoppelmechani-
sme.
Bevestigingsmaterialen, inclusief alle
noodzakelijke onder-delen ten be-
hoeve van het bedrijfsvaardig in het
werk brengen, zoals o.a. bevesti-
gingsmiddelen.

Appendages [TS 17, 32.5.4J Membraanafsluiters.
Motorbediende kogelkraan.
Balkeerkleppen.
Manometers.
Aftapkranen.
Manometerkranen.
Compensatoren.
Overgangstukken.
Muurdoorvoerstukken.

Regel- schakel- en
beveiligingsapparatuur [TS 17,
32.5.8).

Hydrostatische n1veaumeters.
RVS-niveauschakelaars.
Kunststof niveauschakelaars; de
niveauschakeling wordt door middel
van kunststof niveauwippers van of
overeenkomstig met het fabrikaat
Flygt gerealiseerd.

Geschikt voor zone i-toepassing.
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10. Energievoorzieningen

50. BrandblUsinstanatie

3. Hellingkelders

vlakken

Locatie waar installaties be-
diend kunnen worden.

Beveiligingen.

Bedrijf algemeen lTS 17,
32.6.3].

Schak$1- en verdeelinrichting.
Lokaal bedieningspaneel.
Draagbaar beeldschermsysteem.
Beeldscbermsysteem.

Volgens de geldende NEN-normen
beveiligen.
Beveiligingen: magneetschakelaars
uitvoeren met thermische en magne-
tische overstroombeveiliging en k1ik-
sonbeveiligingen in de motorwikke-
ling.

DeschakeJvolgorde van de pompen
in de installatie dient te worden ge-
controleerd, dat wil zeggen dat de
niveauwippers in de juiste volgorde
moeten schakelen en I of melden.
Indien dit niet het geval is moet dit
als 'niveaustoring' worden gemeld.
Bij automatisch bedrijf wordt de ge-
motoriseerde kogelkraan van de
persleiding naar de hoofdpompen-
kelder (A) open gezet en de kogel-
kraan van de persleiding naar
hoofdpompenkelder (B) gesloten.
Bij een hoog-niveau melding van
hoofdpompenkelder (A) wordt de
kogelkraan in de persleiding naar
hoofdpompenkefder (A) gesloten en
wordt de kogelkraan in de perslei-
ding naar hoofdpompenkelder (8)
geopend.
Bij handbedrijf keuzeschakelaar voor
verpompen naar hoofdpompenkelder
(A) of (8), de betreffende gemotori-
seerde kogelkraan openen indien er
geen melding hoog-hoog-nive.au bij
de betreffende hoofdpompenkelder
is.

30.40

Bij het bereiken van het 'uît'-niveau
wordt de pompcyClus gewijzigd, dat wil
zeggen dat als een pomp in een bepaal-
de cyclus als eerste start, hij bij de vol-
gende cyclus als tweede start enz.
Zie fig. 31.B.2.
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50. Brandblusinstallatie I 60. Communicatievoorzieningen I 70. Gebouwinstallaties I 80. Besturing I 90. Diversen
33. Hellingkelders

A. Doel E. RaakVlakken

Normaalbedlijf . Bij het optreden van "H.W." krijgen
alle pompen een onafhankelijk start-
commando waardoor zij vertraagd
na elkaar in bedrijf komen.
Indien de pompen ten gevolge van
"H.W." ingeschakeld worden, blijven
de pompen in bedrijf totdat niveau
"uit" wordt bereikt of totdat de pom-
pen door middel van de drukknop-
pen "stop" met de hand worden uit-
geschakeld
De "H.w."-melding kan op elk ni-
veau op de schakelkast gereset wor-
den.
Ce "H.W."-melding en het inschake-
len van de pompen worden gereali-
seerd door verbreken van een rust-
stroomcircuit.
Het bereiken van "L.W." blijft gesig-
naleerd totdat de hersteld rukker op
het front van de schakelkast be-
diend is; tevens krijgen de pompen
een uitschakelcommando.
Bij het bereiken van één van de in-
schakelpeilen kom(t)(en) de
pomp(en) weer in bedrijf.
De "L.W."-melding kan op elk niveau
gereset worden. Bij een reset onder
het "lJit"-niveau wordt de "L.W."-mel-
ding weer onderdrukt
Bij het bereiken het "uir'-niveau
wordt de "L.W."-melding weer vrijge-
geven
De "L.W."-melding wordt gereali-
seerd via een ruststroomcircuit
Het uitschakelen van de pompen bij
"L.w." wordt gerealiseerd met be-
hulp van het maakcontacl in de ni-
veauwipper.

Normaalbedrijf (handbediening) Elke pomp wordt voozien van de
drukknoppen "starf' en "stop". Met
de drukknop "start" wordt de pomp
bij elke waterstand hoger dan het
"uit"-niveau gestart.
Met de drukknop "stop" kan een
pomp bij elke waterstand lager dan
zijn "in"-niveau uitgeschakeld wor-
den.

30.42

Indien de pompen ten onrechte een uit-
schakelcommando krijgen, bijvoorbeeld
tengevolge vaneen defecte "uit"-ni-
veauwipper, wordt hierdoor het inscha-
kelen van de pompen niet geblokkeerd.
In deze situatie worden de pompen bij
het bereiken van "L.w." uitgeschakeld.

Indien de "uit"-niveauwipper naar beho-
ren functioneert, kan een uitschakelcom-
mandogegeven door bijvoorbeeld een
defecte "t.w."~niveauwipper het inscha-
kelen van de pompen niet blokkeren.

Indien de pomp met de drukknop "starf'
is ingeschakeld, wordt de pomp bij het
bereiken van het "uif'-nïveau automa-
tisch uitgeschakeld.
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10. Energ!eVoorzieningen 20. Tunnelverlichting

90. Diversen

G. Versoberingen

Noodbedrijf(Nood-PLC) rrs 2,
32.5.4}.

Bij noodbedrijf de pompen schake-
len op schakel- en verdeelimichting.
De pompen schakelen automatisch
uit bij het bereiken van hetlaagwa-
terpeil.

Calamiteitenbedrijf
rrs 16,4.8.4l

Door het indrukken van de calami-
teitenknop worden de pompen direct
stop gezet. Om overstromen van de
kelder te voorkomen moeten de
pompen automatisch starten bij het
"H.H.W.-in"-niveau en daama auto-
matisch stoppen bij het "H.H.w.-uit"-
niveau.

Noodstroombedrijf Bijnoodstroombed~fded~mage-
pompen inschakelen afhankelijk van
de vraag en het beschikbare vermo-
gen.

Bij beperkt beschikbaar vermogen van
de noodstroomaggregaten kan de be-
heerder ingrijpen en prioriteiten stellen
betreffende het inschakelen van pom-
pen, ventilatoren enz.
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10. Energievoorzieningen 20. Tunnelverlichting

Relatie met. andere e1ektro-me-
chanische Installatiës [TS 21}

Onderverdeelinrichting.
Ventilatie I verwarming technische
ruimte.
Besturing.

Civiel Pompenkelder.
Leidingkokers en muurdoorvoerstuk-
ken.
Sparingen in de wanden.
Diverse ophangconstructies.
Inspectieluik.
Pompluiken.
Pompfundatle.
Leidingen in het terrein.

Onderhoud Schoonmaken van:
Waterkelder.
Zandvanger.

Milieu Graad van vervuiling lozingswater. WVO-vergunning aanvragen.

30.46
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10. Energievoorzieningen

50. Brandblusinstallatie

20. Tunnelverlichting

90. Diversen

3. Hellingkelders

G. Versoberingen

Hoeveelheid benzine die bin- 30 m3

nen 5 minuten uit éen tankauto
kan strol'T'len [TS 17, 32.3.1].

Bergingscapaciteit.

De maximale hoeveelheid blus-
water per uur die bij een brand
gebruikt kan worden [TS 17,
32.3.1].

Maximum aantal schakelingen
per pomp per uur [TS 2,
32.3.2].

De inhoud van de pendelber-
ging [TS 2, 32.3.2}.

Gevarenzone waarvoor de ap-
paratuur geschikt moet zijn.

Pompen explosieveilig uitvoe-
ren.

Afstand tussen het eerste in-
schakeiniveau en het uitscha-
kelniveau [TS 16, 4A2).

Inhoud nuttige berging
[TS 16,4A1].

Meetwaarden die een storings-
melding veroorzaken bij hydro-
statische niveaumeting [TS 17,
32.6.3)

Drukklasse waar leidingen,
appendages, etc. aan moeten
voldoen [TS 2, 32.3.4].

De nuttige berging > 30 m3 [TS16, 4A 1]. Te rekenen vanaf het eerste inschakelni-
veau tot het laagste punt van onderkant
kelderdak.

Circa 120 m3 per uur.

Afhankelijk van pompfabrikaat.

Inhoud moet voldoende groot zijn om
pendelen vaneen pomp te voorkomen.

Afhankelijk van de installatie, type pomp
etc.

Voor pompenkelder, zone 1 geva-
renclassificatie [TS 16, 4A 11].
Voor pompenkamer, zone 2 geva-
renclassificatie [TS 16, 4A 14].

Minimaal volgens NEN 50014 Ex d3 klas-
se G5 (zone 1).

De dompeldiepte en/of de uitvoering van
de pompen zodanig kiezen dat de op-
pervlaktetemperatuur van de pomp on-
der de bij een calamiteit te voorziene
bedrijfsomstandigheden, niet hoger
wordt dan de in de gegeven zone toege-
laten waarde.

Minimaal aanhouden het hoogste van:
100 mm waterhoogte.
6 m3 inhoud.
De inhoud van één afvoerleiding + 2
m3

Onderschrijdingen van < 4 mA.
Overschrijdingen van > 20 mA.

Drukklasse PN10.
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10. Energie\foorziening.en 20. Tunnelverlichting

33. HeUingkelders

E. Raakvlakken

Anders orl'lgaan met het explosiegevaar in de kelder [T'S 22, 7].

Geen apJ:lliratuur plaatsen in eenexplosiegevaarlijke kelder [T'S 23].

ThermisCh verzinkt stalen leidingen vervangen door PVC- of HDPE-leidingen [T'S 24, 3.7.8).

Geen telefoon in de pompenkamer.

Leidingen na de appendages in pompenkamer niet inwendig behandelen.

30.50
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G. Versoberingen

HellingpornpinstaUaties[TS 20,
2.4.2.3.cJ.

Pomplnstallatie voor het afvoeren
van regenwater en drangwater vanaf
de, bij de tunneiomgeving behoren-
de, vlakken en hellingen, voorzover
deze niet langs natuurlijke weg kan
worden afgevoerd.

Hellingpompinstallaties zijn in sl.echts
enkele gevallen noodzakelijk, bijvoor-
beeld daar waar de tunnelinrit omgeven
is door kanteldijken, waarbinnen een vrij
aanzienlijk beregend oppervlak aanwe-
zigis.
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20. Tunnelverlichting

C. CWnvanglevering

Uitgangspunten voor de bepa-
ling van débergingS- en pomp-
capaciteit van een hellingkeI-
der.

Lozingspunt[TS 20,2.4.2.2].

Bergingscapaciteit [TS 5, 62-
.3.5)

De hoeveelheid regenwater en
drangwater op het terrein binnen de
kanteldijken [TS 20, 2.4.2.2].
Lekkageverliezen van de vlies- of
damwandconstructie [TS 20,
2.4.2.4).
Voor afvoeren naar hellingkelders
de methode van Buishand en Velds
toepassen.

Afvoeren op:
Oppervlaktewater, middels een 10-
zingspunt.
Het openbare riool.

Het vloeistofvolume tussen het in-
schakelpeil van de pompen en het
maximale peil.

Bij de keuze rekening houden met mi-
lieuvoorschriften en waterbeheerders
()MlO- vergunning).
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10. EnergieVoorzieningen
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10. Energievoorzieningen

50. Brandblusinstallatie

20. Tunnelverlichting

A. Doel C. Omvang levering G. Versoberingen
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10. Energi$Voorzieningen 20. Tunnelverlichting

c. Omvang levering
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20. Tunnelverlichting

A. Doel
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50. Brandblu$installatie

20, Tunnewen~hting
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20. Tunnelverlichting

33. HeHingkelders

A. Doel E. Raakvlakken
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50. BrandbfUsinstallarle

20. Tunnelverlichting
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10. EnergieîfOOrzieningen

50. Brandblusinstallatie
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50. BrandbluSinstallatie

20. Tunnewenichting

A. Doel C. Omvang levering E. Raakvlakken
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10. Energlevoorzieningen

TunnelbuisVèntilatie.

Met behulp van de tunnelbuisventilatie
een mensveilîge omgeving creêren voor
wat betreft de concentraties van schade-
lijke stoffen.

Het dwingen van de tunnellucht-
stroom in een gewenste richting.
Concentraties van schadelijke stof-
fen beneden de maximale waarde
houden.
Afvoeren van rook, verbrandIngs-
gassen en schadelijke dampen tij-
dens calamiteiten in een gekozen
richting.
Toevoeren van voldoende zuurstof
bij brand, zodat er geen onvolledig
verbrande (explosieve) rookgassen
ontstaan.
Voorkomen van recirculatie van ver-
vuildelucht tussen beide tunnel-
buizen.

35.2

Soorten ventilatie:
Langsventiiatiesysteem.
Owarsventllatiesysteem.
Semî-dllilarsventUatiesysteem.
ColTIbinatiesof Variaties van boven-
staande systemen.
Injectiesysteem met aanjagers of
centraal geplaatste ventilatoren.

Oe keuze van de tunnelventilatie wordt
bepaald door een aantal ontwerpuit-
gangspunten, zoals:

Tunneilengte,
Omgevingsfactoren.
Verkeersaanbod.
Mogelijke aanwezigheid van ver-
keer dat gevaarlijke stoffen ver-
voerd.



Figuur 36.8.3, Semi-dwarsventilatiesysle
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Langsvenfil~tiesysteem,

Dwarsventilatiesysteem, zie
figuur 36.B.2.

Semkiwarsventilatiesysteem,
zie figuur 36.B.3.

20. Tunnelverlichting

Luchtstroom evenwijdig aan de leng-
teas van de tunnel.
Systemen die toegepast kunnen
worden zijn:
LallgSventilatie met aanjagers, zie
figuur 36.B.4.

Langsventilatie met gesloten
injector, zie figuur 36.B.5.
Langsventilatie met open injec-
tor, zie figuur 36.B.6.
Langsventilatie met openinjec-
tor gecombineerd met aanja-
gers verdeeld over de tunnel,
zie figuur 36.B.7.

Bij zeerlangsaam rijdend verkeer in
lange tunnels zal de vervuiling door
het verkeer maatgevend worden
voor de ventilatieberekening. In dit
geval kan gekozen worden voor ver-
keersdosering op de tunneltoeritten,
waardoor aanzienlijk bespaard kan
worden op de ventilatie. [TS 5. 6.2-
.4.2}.

Zowel toe- als afvoer dwars op de
lengteas, of omgekeerd.

Toevoer van de lucht dwars op de
Iengt$as en afvoer lucht evenwijdig
aan de lengteas, of omgekeerd.

35.4

Meest toegepast.
Bij verlloer V<illgevaarlijke stoffen. door
tun~ls. JNl)~t.de.tQêpassil'\g ••v~n •.lan9s-
venti\atie als riChtlijn indeV\Il.JT9202
omschreven [fS 1Ei.4.E.2J
Langsventilatiels dit de enige vorm van
ventilatie waarmee luchtstroming in de
lengterichting van de tunnel kan worden
beheerst·[JS 5,6.2.4.2].
Voorlangsventilatie zijn vrijWel geen
bouwkundige voorzieningen nodig, dit in
tegenstemng tot de andere systemen.

Heeftkosfenverhogendeconsequenties
door toepassing van kanalen.
Wordt niet verder uitgewerkt.
Systeem voldoet niet aan de gestelde
doelstelling van tunnelbuisventilatie,
m.b.thet~heersen van de •luchtstroom
in de lengterichting van de tunnel.

Heeft kostenverhogendeoonsêquenties
door toepassing van kanalen.
Wordt niet verder uitgewerkt.
Systeem voldoet niet aan de gestelde
doelsteQiIl9•••Van.tunnelbulsventilatie,
m.t!.t.hElfbeheersenvandelucntstroom
in de lengterichting van de tunnel.



~. --- ------ - - --- ------ .
! ....--- ---..- ....--- ---... - !

~
langsdoorSnede

dwarsdoorsnede
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10. Energievoorzieniflgen 20. Tunnelverlichting

Uitgangspunten. Groothedenm.b.t. tunnelafrnetillgen,

Factoren en coêfficiênten t.b.V. bereke-
ningen.

Geografische gegevens.

Berekeningen. Met behulp van deterministische
rekenrnethodiek.
Met behulp van het probabilistische
berekeningsprogramma
(PROBVENT) van de Bouwdienst
Rijkswaterstaat.

35.6

Bijvoorbeeld tunnellengte, hellingen, tun-
neldoorsnede, aantal rij$troken, inwendi-
ge tunnelbuisomtrek, wandruwheid en
vorm van de in- en uitgangen.

Bijvoorbeeld weerstandsooêfficiênt voor
inrit en uitrit, vormfactor, omgevingsfac-
tor, percentage vrachtauto's, windsnel-
heid, wandwrijvingsCOêfficiênt, weer-
stand verkeer, ventilatiesysteem, toeslag
rookconcentrafte, verkeersiniensiteit,
verkeerssarnenstelHng, percentage die-
selauto's en brandvermogen tijdens
brandsituatie.

Bijvoorbeeld windsnelheid, verkeersge-
gevens, ligging (oriëntatie) en omgeving.

Het PROBVENT-programma bepaalt aan
de hand van het opgegeven aantal en
type ventilatoren de kans op het over-
schrijden van een aangenomen aan-
vaardbare vervuilingsconcentratIe.



FIgUur 36.B.7,.~ met open injeetor en aanjagers.
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90. Diversen

E. RaakVlakken G. VerSoberingen

Ontwerpscenario's. Stagnerend verkeer, waarbij aange-
nomen wordt dat het verkeer zich
door de tunnel in file eenparig voort-
beweegt. Verder wordt veronder-
steld dat de file een QjilSlotenkarak-
terheéft, d\J$geen open ruimten,
waarbij de gemiddelde snelheid in
95 % van de gevailenrneeFclan6
kmluurbedraagt.Oe activiteit van
deautornobilisfW'ordt"rustend~ ver-
ondersteld[1'S261, 2.2J.
Hulpverlening, waaronder wordt ver-
staan het assisteren van gestrande
automobilisten in de tunnel. Als ge-
volg van een technisch mankement,
sebrekaan brandstof, een lekke
band,eenkleine aanrijding en der-
gelijke. waarbij een stremming kan
optreden op één of meer rijstroken
[lS 26, 2.3].
Vluchtende automobilist, waarbij er
van uit wordt gegaan dat er geen
brand is en dathet verkeer geheel
tot stilstandkornt vanaf de plaats
van destremrning [lS 26, 2.4l
Brand die uitbreekt bij een calami-
teit, waarbij een totale stremming
van de tunnelbuis het gevolg is [lS
26, 2.5). Rekening houden met ven-
tt1atiecapaciteit in tunnelbuis en het
voorkomen van recirculatie in de
andere tunnelbuis.
Noodstroombedrijf; hierbij het mini-
maal benodigde aantal in bedrijf
zijnde ventilatoren bepalen tijdens
het noodstroombedrijf, waarbij het
aantal is gerelateerd aan het te ver-
wachten verkeersaanbod.
Werkzaamheden; hierbij wordt het
verkeergeieid door één tunnelbuis,
waarbij vaak een lagere snelheidsU-
miet geldt. In deze situatie spreekt
men over tegenverkeer.

Rekening houden met verlies van venti-
latoren bij brand [lS 26, 5.6.4).

35.8
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Figuur 36.8.9. ventilatoren geclusterd in nis_

Figuur 36.8.10, Ventilatoren in de tunneIgang (open injector).
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Plaats ventllat(lren bij langs-
ventilatie,

Regeling tunnelventilatie.

Bedrijfssituaties.

Vemilatierichting van de venti-
latoren bij iangsventilatie.

20. Tunnelverlichting

Mogelijkheden:
A Achter elkaar geplaatst in een hOek

'lande tunnelb\Ûs,zie figuur 36.8.8-
1.

B Naast elkaar OIIer de breedte van de
tunnelbuis· in het gesloten gedeelte .
.(Hiervoorkunnenins(lrnmige s1tUa-
tiesJlange tunnels) in het dak van
de tunnel speciale nissen worden
aangebracht zÎefiguur 36.B.9 {TS
27J,

C Naast elkaar over de breedte van de
tunnelbuis ter plaatse van de in-
gang, de zogenoemde open injector,
zie figuur 36.B.10.

D Op hettunneldak, onder een be-
paalde hoek geplaatst luchtloe-
voerkanaal met daarin opgenomen
de ventilatoren.

E Een combinatie van A met C en B
metC.

Gewenste ventilatiecapaciteit is afhanke-
lijk van:

Windrichtingen windsnelheid, te
meten bij het bedieningsgebouw.
C().gehaltein tunnelbuis.
Bedrijfssituatie.
Drukverschil portalen.
Luchtsnelheid en richting in de tun-
nel{TS 26, 13.4l

NormaalbedrïJf.
Werkzaamheden .(tegenverkeer).
Ongeval.

Keuze uit twee mogelijkheden:
A1leventilatoren,towel ingangsven-
tilatoren als ventilatoren ingesloten
tunneldeel, omkeerbaar uitvoeren.
Ingangsventilatoren niet omkeerbaar
(ventilatierichting in rijrichting) en
ventilatoren geplaatst in gesloten
tunneldeel omkeerbaar uitvoeren.

35.10

G. Versoberingen

De uiteindelijke keuze tal per tunnel
wordElngebaseerdop:

Mogelijkheden.
Kosten.
Effectiviteit.

Tot nu toe alleen bij de Wijkertunnel zo
uitgevoerd.
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"I<kiline" •••··middèlgrot." - en
"grote" brand[TS26, 2.5.51

In tunnelbuis waar calamiteit optreedt:
alle ventilatoren in rijrichting richten. in
ander. tunnelbuis: een aantal ventilato-
ren in tegenrijrichting richten.
Zorgen voor een luchtstroom die in beide
buizen in dezeffciEl richting stroomt in v.r-
band met kortsluiting en binnendringen
rook in de vrije buis.

"Kleine" brand, waarbij een perso-
nenauto volledig verbrandt.
"Middelgrote" brand, waarbij een
vrachtauto geladen met hout volle-
dig verbrandt.
"Grote" brand. waarbij een tankauto
geladen met 50 nf benzine volledig
verbrandt.

35.12
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bevestigingsframe

afbuigschoepenroosler

Figuur 36.C.1. Principeatbeeldi tunneIventilato.

bevesligingslrame albuigschoepenroosler
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Tunnelbuisventitatoren, ge..
plaatst in gesloten deel van
tunnet, zie figuur 36.C.1.

Technische specificaties. Aansluitspanning.
Norninaaldebiet.
Brandbestendigheid.
Luchtsnelheid in uïtlaatopening.
StUWkracht (berekend en gemeten}.
GeluidsVêl'l1"lOQennivaau.
Motorvermogen, toerental en balan-
ceertoerental.
Toelaatbaar spanningsverlies bij
aanlopen.
VentilatieriChting 100 % omkeer-
baar.
Conserveringsmethoden.
Materialen.

Extra voorzieningen. Geluiddempers.
Aanzuigkelken.
Afbuigschoepen.
WaterdiChte werkschakelaar; met
dezelfde brandbestendigheid als de
ventilatoren.
Bevestigingsframe.
Motoren met thermistorbevelliging ..

Uitwendige diameters van de diver-
sen componenten.
Gewicht.
Lengte.

Afmetingen.

Tunnelventilatoren, geplaatst
bij de ingang (ingangsventilat0-
ren).

Technische specificaties. Aansluitspanning.
Nominaal debiet.
Luchtsnelheid in uitlaatopening.
Stuwkracht (berekend en gemeten).
Geluidsvermogenniveau.
Toelaatbaar spanningSverlies bij
aanlopen.
Motorvermogen, toerental en balan-
ceertoerental.
Conserveringsmethoden.
Materialen.

Extra voorzieningen. Geluiddempers.
Eén aanzuigkeIlt
Waterdichte werkschakelaar; met
dezelfde brandbestendigheid als de
ventilatoren.
Bevestigingsframe.
Motoren met thermistorbeveiliging.

35.14
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38. Conditionering pompkamers

O. werking E. Raakvlakken

':'. '~,."", 40. Verkeersinstallatie
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80. Besturing 90. Diversen

G. Versoberingen

Bekabeling.

Schakel- en verdeelinrichtin-
gen.

Klemmenkasten.

Afmetingen.

Op een in principe tweetal tijdstippen
zullen metingen moeten worden verrichl

Voor de levering (fabriekstesten).
Hierbij de specificaties van de venti-
latorencontroleten aan de hand van
metingen. Voor de verschillende
items zie de opmerkingen bij de
specificaties van de tunnelbuisvsnti-
latoten. Hierbij komt dan nog de on-
balansmeting.
Na de montage (systeem garantie-
meting). Hierbij worden ventilatie-
systeemcapaciteiten, geluidsdrukni-
veau en snelheidsverdeling over de
tunnefdoorsnedegemeten.

Brandwerende bekabeling vanaf aansluit-
kast naar werkschakelaar en vanaf werk-
schakelaar naar ventilator.

De apparatuur voor de besturing, schake-
ling en signalering van de ventilatoren
inbouwen in een schakel- en verdeelin-
richting en voorzien van:

De benodigdekrachtgroepen, be-
staande uit installatie-autornaten,
magneetschakelaars,trafo's, meet-
waardenornvorrners, hulprelais en
dergelijke.
In het frontpaneel schakelaars en
signaallampen opnemen.
Centrale regel-, schakel- en beveili-
gingsapparatuur opnemen ..

Per ventilator een klemmenkast opne-
men, geplaatst in het rniddenkanaal, met
daarin opgenomen:

De benodigde klemmen voor driefa-
sen- en PE-ventilator.
Aansluitklemmen ten behoeve van
werkschakelaar ventilator.
Het thermistorrelais met de benodig-
de aansluitklemmen.

35.16

Uitwendige diameters van de diver-
se componenten.
Gewicht.
Lengte.

Om misverstanden over garantiewaar-
den te voorkomen, is het verstandig om
in het bestek of de overeenkof11$t vast te
leggen hoe en met welke toelaatbare
afwijkingen de metingen dienen te wor-
den verricht [T'S 26,12).



Bouwdlenst RWS
Hoofdafdenng •••,..,atte
Infrastructuur
Afdelinglnstal~~hniek

SATOdeel7
TunneltechnischelnstaHaties

Versie 1
december 1997

90. DIVersen

Montage,dEIf\1Ontage ventilato-
ren.

Voor demontage en demontage. van de
ventÎlatorenindelunnelbUis, zodanige
voorzieningen treffen dat dè%ewerk-
zaamheden met een heftruck kunnen
worden uitgevoerd [JS 28.2.4.'0].

35.18
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20. Tunnelverlichting

Inschakelel1groep ventilatoren. Afhankérgk van:
Bedrgfssitt.latie.
Beschikbaar elektrisch vermogen.
Metingen inde tllnnelbUis, zoals
CO-gehalté,;zichtverslechte.nng,
N02-gehalte.
Eventlleelexplosievegassen (10 %
LEL).

Plaats waar ventilatoren be-
diend kunnen worden.

Schakel- en verdeelinrichting.
Signalé.rings- en nooclbedieningspa-
nee!.
Draagbaar beeldschermsysteem.
Beeldschermsysteem,

Opdeling in groepen. Een groep kan bestaan uit een aantal
ventilatoren, die als groep wordt verdeeld
over de lengte van de tunnelbuis.

Ventilatierichting. Handmatig instelbaar voor ventilatoren in
gesloten deel van tunnel. Het mag niet
mogelijk ;zijn ventilatoren binnen één tun-
nelbUisin verschillende ventilatie.richtin-
gen te schakelen [TS 5.6.2..4.6).

Beveiliging. De ventilatoren niet llitschakelen bij aan-
spreken van het thermistorrelais, alleen
melden.

Normaalbed.njf. Ventilatierichting handmatig instellen
via beeldschermsysteem. signale-
ring- en noodbedieningspaneel of de
schakel- en verdeelinrichting.
Bij de overschrijding van een grens-
waarde van één van de meetwaar-
den (bij voorbeeld CO, N02 of ;zicht-
verslechte.ring) een groep ven-
tilatoren inschakelen. Indien na een
ingestelde tijd de;ze grenswaarde
niet is afgenomen een extra groep
inschakelen.

35.20

Soortenbedrgfssituaties:
Normaalbedrijf.
Noodbedrijf.
Calamiteitenbedrijf.
Bfandbedrijf.

LEL = Lowest Explosion Level

De onderlinge afstand van een groep
ventilatoren, in de lengterichting van de
tunnel, wordt in principe bepaald door de
brandsituatie. De kabellengte moet zo
kort mo.gelijk blijven.

Bij een afgenomen grenswaarde van alle
meetwaarden (bij voorbeeld CO, N02 of
;zichtverslechtering) een groep ventilato-
ren uitschakelen.
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E. Raakvlakken

Noodbedrijf. BedfijfsSitUatiewaarbijde normale
bedieningonmogeiijk •is.
Bijnoodbedrijfw0r<ien de ingangs~
ventilatorenhaltlwarernatigfailsafe
groepssJewijs ingeschakeld.
Bediening en signalering vanafsig~
nalerings-. en nOodbedieningspaneel.

Activerenpertunnelb\lisvanaf het
signalerings.ennoodbedieningspa~
neel door middel van een drukknop.
Bij ventilatie in rijrichting zowel tun-
nelventilatoren als eventuele i~
gangsventllatoreninschakelen, auto-
matische uitvoering bij het gebruik
van de dl'Ukknop.
Bij ventilatie in tegenrichting alleen
tunnelventilatoreninschakelen
(handmatig in te stellen, afhankelijk
van de plaats van de brand)
In de aanliggende tunnelbuis de
ventilatiericllting zo schakelen, dat
delUcl1trlchting gelijk is aan de
luchtrichting in de tunnelbuis waarin
debfand optreedt.

Brandbedrijf.

Noodstroombedrijf. Inschakelen ventilatoren afhankelijk van
vraag en beschikbaar elektrisch vermo-
gen.

35.22
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ntilatie

F. P.V.E. G. Versoberingen

T'ljdens nOodbedrijf is de installatie al-
leen in een andere bedrijf$toestand te
Schakelen op deschakél- en veltleelin-
richting.
Failsafe houdt in det de ventilatoren in~
schakelen als ruststroomil1treed.

Werking door handmatige instelHng of
automatisch via de branddrukknop.

Beschikbaar vel1TlOgenvoor ventDatîe is
ITÛnimaalhet vermogen om in beide tun-
nelbuizen één rijstrook met volle ver-
keersintensiteit te kunnen OPenhouden.
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90. Diversen

G. Versoberingen

Relatie met andere elektro-
mechanische instaOaties.

o~rvetdeelinrichting.
I\.4eetsysternt;lnCO..gehaite en zicht-
meting·
TUnnelYerkeerslnstallatie (TV1) en
voedingl.projectering.
Gell.lidsinstallatie.
Be$wring;
Kabeltracé$ tunnel en gebouw.

Vrije hoogtelntunnelbuÎS.
Ophangconstructie.
Sparingen, in te storten buizen ten
behoeve van voeding ventilatoren.
Hoogtemeldlngen. t hoogtedetectie.
Locatie ventilatoren.

Civiel.

Energie. Noodstroomvermogen benodigd
voor de ventilatoren.
Kabeltracé.

Besturing. Plaats en aantal PLC's.
Software voorzieningen.
Meetsystemen.

35.24
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10. Energievoorzieningen 20. Tunnelverlichting

D. werking E. Raakvlakken

Maximaal geluidsvermogenniveau
van een ventilator.

Luchtkwaliteit.

Maximaal toelaatbare tunnellucht-
verontreiniging.

Zichtverslechtering.

CO-gehalte in tunnelbuis.

Minimaalluchtdebiet, in geval van
een brandsituatie.

Benzinebrand [TS 16, 2].

Lw < 100 dB [TS261, 2.4.3]. geme-
ten volgens de scanning-methode in
de fabriek.
Bepalen met behulp van ge.luidsin-
tensiteitsmetingen zoals omschreven
is in "150/0159614-1" d.d. 29-12-
1989 [TS 26,12.3.2] van het maxi-
male geluidsvermogensniveau van
één ventilator.

zie tabel I pagina 15, [TS 26, 6.6]

50 ppm CO, tijdens werkzaamhe-
den, verblijf < 1 uur.

150 ppm CO, bij een calamiteit,
verblijf < 1 uur.

300 ppm CO, bij normaal verkeer.

kmax=4,O*10·3 rn", v < 40 km/uur.

kmax=3,2*10-3 m", v> 40 km/uur.
[TS 26, 3.5)

< 34 ppm, stagnerend verkeer.
< 50 ppm, ongeval.
< 85 ppm, hulpverlening.
Zie ook tabel I pagina 15.

Maximale hoeveelheid uitstro-
mende benzine uit een tankau-
to wordt gesteld op 30 m3•

Bij een benzinebrand van 2 uur
wordt als maximale hoeveel-
heid bluswater 240 m3 aange-
houden.

35.26

Rook bij brand is bij korte tunnels de
meest maatgevende verontreiniging.

Bij een overschrijding van 400 ppm CO
moet de tunnel worden ontruimd.

Zelden maatgevend, overschrijding is niet
kritisch.

Extra ventilatoren inschakelen of capaciteit
opvoeren indien maximale waarde wordt
overschreden. Deze eis is van belang voor
automobilisten, hulpverieners en dienst-
doend personeel.

Ventilatiecapaciteit met als uitgangspunt
"grote brand", waarbij voor de verbranding
van benzine met een verdampend opper-
vlak van 150 or minimaal 88 m3/s lucht
nodig is om volledige verbranding ter
plaatse te verzekeren [TS 26, 7.10.3]. Re-
kening houden met windcomponent (bij
deterministische berekening) loodrecht op
tunnelportaal tegengesteld aan de ventila-
tierichting [TS 28, 2.4.3.b].
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Minimalelucbtsnelheid om te be-
reiken dat rook en gassen zich
van het verf(eer af verplaatsen.

Drukval

Stuwkrachfvan de ventilatoren,
geplaatst milde brandhaard.

Uitvallen vt:jlltilatoren, bij "grote"
brand (TS26, 7.10.7).

Bij "middelgrote" brand [TS 26,
7.10.7).

Bij "kleine"brand[TS 26, 7.10.7).

Plaats vaneen brandin de tunnel
die VOOf henangsventilatiesys-
teem het meest ongunstig is.

Schaduwfactor I vormfactor.

Maximale luchttemperatuur.

Maximale druk in een tunnelbuis
[TS 16, bfage 2, 3].

20. TunneNerl~hting

Globale eis ·2 mis.

Afstand van 300 m na de brand.

Afstand van 150 m tot 300 m na de
brand.

Geen uitval.

Bijeen omkeerbare ventilatieriChting,
is de maatgevende plaats haNerwe.-
ge de tunnel[TS 26, 2.5.10].

Als de ventilatiertchting niet omkeer-
baar is, is de maatgevende plaats
op 1/4 afstand vanaf het tunnelin-
gangsportaal [TS 26, 2.5.10].

Voor riChtgetsUen zie tabel 11 pagina
15. Exacte waarden bepalen door
middel van modelonderzoek.

250·C.

P, max = 50 Pa.

35.28

Om de energie van de brandhaard in één
r~hting te kunnen afvoeren, is een druk-
verschil nodig dat kanoploperltotmeer
dan 140 Pa. Betventilatie$)'steemmoet in
staat zijn dit drukverschil te overwinnen
[TS 26, 7.10.3].

Standaard-lucht van 20 'C heeft een dicht-
heid van 1,2 kglm~, terwijl dit bij 250 'C
0.67 kg/rl't is. Oaar stuwkracht rechteven-
redig is met diChtheid van lucht, zal de
stuwkracht van de aanjagers bij een grote
brand met ca. 40 % verminderen· (TS 26,
7.10,2] (formule stuwkracht [TS 26,7.3}).

Afstanden zitten ingebouwd in PROe-
VENT.

Deze gegevens zijn probabilistisch vastge.-
steld.

De schaduwfactor (vormfactor)geeft de
invloed weer van de vorm van de tunnelin-
riI en de ligging van het tunnelportaal ten
opzichte van de directe omgeving [TS 26.
7.9.3].

Temperatuur waarbinnen een ventilator
gedurende één uur moet kunnen blijven
werken lts 26, 7.10.4].
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90. DiVersen

..

Uitschakelen ventilatoren indien
deze zijn ingeschakeld ten gevol·
ge van een te hoog CQ..gehalte.

Maximaal toelaatbare luchtsnel-
heid in de tunnelbuizen (gemid-
deld in het dwarsprofiel) [TS 26,
7.1).

Bij een afname van 10 pprn een
groep ventilatoren uitschakelen.

De waarde van 10 pprnmoet vrIj instelbaar
zijn.

15 mis.

OpsteUingsrendement[TS 26
1,7.3.3].

Ongeveer 100 %. is praktisch moei-
Hjk haalbaar.

Bij ruime dwarsdoorsnede (bergtunneis),
aanjagers met kleine doorsnede in het
centrum van de dwarsdoorsnede gePlaatst.

Ongeveer 55 % tot 65 %. De aanjagers in de hoek van de tunnelbuis
met een ruime hart op hart afstand.

>65% Ais aanjagers geplaatst worden in een
groep is het rendement hoger.

+10 % à 15 % Bij gebruik van afbuigschoepen vlak na de
uitstroomopening.

Aanjagers zonder afbuigscboepen.Indicatie hart op hart afstanden
aanjagersOYer deiengte van de
tunnel.

1,5 * u. m [TS 26, 7.3.3)

0,5 * u. m [TS 26, 7.3.3) Aanjagers met afbuigschoepen.

Waarin u. de gemiddelde luchtsnelheid in
de uitstroomopening van de aanjager is.
Dezeforrnuleszijn alleen gebaseerd op
het beïnvloeden van de luchtsnelheden
van de opeenvolgende ventilatoren. De
brandsituatie is hierin niet meegenomen.
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20. Tunneiverlichting

38. Conditionering pompkamers

O. Werking E. Raakvlakken

Tabel l Glob$legetallen voor kortdurende blootstelling (tussen 15 minuten en 60 minuten). Concentraties in ppm (TS 31, 6.6],
tenzijander$$$ngegeven.

I~/ stagnerend verkeer ongeval hulpverlening

002 .... 0,16 2,10 0,21

CO 34 49 85

CaHs 0,09 18,48 0,31

BaP · 0,002 ·
S02 0,13 3,67 0,31

Roet · . ·
Fijn stof 10 ·
Fijn stof +502 0,45 mg/m3 . 1 mglm3

Lood · O,3mglm3 ·
Ozon · 0,2 ·

TabelD,. Globale waarden voor de omgevingsfactor c.q.schaduwfactor Sw[fS 31, 7.9.3].

Situatie ligging van de in· luitgang boven- Ligglng van de in·/uitgang onder-
gronds gronds

Muur bovenin- I uitgang, met tussen- 0,75 0,65
muur.

Met alleen een tussenmuur. 0,55 0,55

Muur boven in· I uitgang, verlengde 0,45 0,40
muur.

Tunnelmetverlengde muur. 0,30 0,20

In de vlakke (berg)wand. 1,Oà 1,2

Verdiept onder het maaiveld. 0,8
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20. Tunnetverlichting

regelen c.q. controleren, dit i.v.m. het beperkter aantal ventilatoren in bedrijf, (de zogenoemde toeritdose-

Ventilatie niet op noodstroom.

VentilatorenClP 10 kV aansluiten.

Werkschakelli1i!r niet aanbrengen op ventilatoren.

Het aantalVElntilatorenkan worden gewijzigd als de eisen en uitgangspunten worden aangepast

Plaats vandéventilatoren in de tunnel.

Grotere tunneldoorsnede.

Temperatuurklasse van de ventilator verhogen.

35.34



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeling Natte
Infrastructuur
Afdeling InstallatieteChniek

SATO deel 7
Tunneltechnischeinstallaties

Versie 1
december 1997

39, Vluchtgangoverdrukventilatie

G. Versoberingen

Aande hand van hetgernete~co-ge-
halte wordt deventDatie bestuurd,

Het meten van de concentratie van stik-
stof-dioxide (N02) in de beide tunnelbui-
zen.

Aan deham:t van het gemeten N02-Qe-
hliltewordt de ventDatiebestuurd.

Zichtrnetlng. Door rniddel van zichtmeting de verontrei-
nigingsgraad van de tunnellucht meten,
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TUNNELBUIS

KABaKANAAL

100 meter

TUNNELBUIS

horizontale doorsnede van tumel

verticale doorsnede van lumel

FIgUur 37.8.1, CQ-meetsysteem.

35.37



BouwdienstRVVS
HoofdafdelingNl'itte
Iflfrastruetuur
Afdeling lnstall(itilirtechniek

SATOdeel7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997

90. Diversen

G. Versoberingen

Plaats meetsysteem CO-ge-
halte. zie figuur 37.B.1.

Een meetsysteem CO..gehalte per
tunnelbuis.
Aanzuigpunten aanbrengen:

Op100m vanaf in- en uitgang.
In het midden Van tunnelbuis.

In dienstengebouwéén rneetkast
CO-gehalteper tunnelbuis.
Per aanzuigpUnt een pomp die conti-
nu lucht uit de tunnelbuis aanzuigt.
De niet-gebl'uikte en gemeten lucht-
stroom afvoeren tot buiten het ge-
bouw.

Meetapparatuur CO-gehalte.

Meting CO-gehalte. De gasselector ge.eft cyclisch de aange-
zogen lucht door aan de CO-gehalteme-
ter, waar de uiteindelijke meting plaats-
vindt.

Meting van zichtverslechtering. Middels zichtrneting de verontreini-
gingsgraad Van de lucht bepalen.

Deze methode geeft meer problemen
dan de metingen van het CO-gehalte, in
verband met verlopen van de meetwaar-
den ten gevolge van vervuiling. Boven-
dlen is vervuiling met CO gevaarlijker.
Er kan een vaste relatie worden veron-
dersteld tussen zichtverrnindering en
CO-verontreiniging.[TS 5, 62.4.5.b].
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10. Energievoorzieningen

90. DiVersen

A.DoeI

Meetsystemen. Benodigde apparatuur voor het uitvoeren
van de betreffende meting, zoals:

Metingen CO-gehalte.
Metingen N02-gehalte.
Metingen met betrekking tot zIchtver-
slechtering.

Slangen. Meetslangen, vanaanzuigpunt tot
meetkast.
Aanzuigpunten met stoffilter.
Alblaasslang tot buiten het bedie-
ningsgebouw.

Geplaatst op het bedieningsgebouw.

Geplaatst op het bedieningsgebouw.

Windsnelheidsopnemer.

WlI1drichtingsopnemer.

luchtstroomvoelers [TS 26,
13.4].

Voor meting van de snelheid en richting
van de lucht in de tunnelbuis, twee voe-
lers per tunnelbuis· toepassen bij een
langsventilatiesysteem.

Voelers in het midden van de tunnel
plaatsen, één voor meting ten behoeve
van de ventilatie in de normale rijrichting
en de andere voor de tegengestelde
richting.
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Plaats waar meting CO-gehalte
uitgevoerd kan worden.

Beveiliging..

Schakel- en verdeelinrichting.
Beeldscherrnsysteem.

Volgens NEN-normen, o.a.:
Spanningsbewaking meetsysteem
CO-gehalte.
Stromingsbewaking aan te zuigen
lucht.

Normaalbedrijf. Meetsysteemoontinu inbèdrijf.
Ventilatorenbèdiene.n per tunnelbuis,
afhankelijk van bedrijfssituatie.

Bij noodbedrijf de CO-meldingen per tun-
nelbuis doorgeven aan nood..PLC.

Ingangsventilatoren worden failsafe inge-
schakekt

Noodbedrijf.

Noodstroombedrijf. De installaties kunnen een bepaalde tijds-
duur ultbedrijf blijven.
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90. •Diversen

Relatie met andere elektro
mechanische installaties.

OOdeIvefCfeelinrichting.
TUilnelbUisventilatïe;
Besturing.

Plaatsmeetkast.
Sparingen voor aanzuigslangen.
Plaats vanafblaasslang.

Communicatie tussen meetsysteem
en besturingssysteem.
Elk meetsysteem vereist een be-
paalde software I hardWarevoorzie-
ning.

Civiel.

Besturing.
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20. Tunnelverijchting

90. Diversen

E. Raakvlakken

CO-gehaltein tunnelbuis. < 34ppm, stagnerend verkeer.
< 49 ppm, ongeval,
< 85ppm~ hulpverlening.

Extra ventilatoren irischakelen. of capaciteit
opvoeren indien maximale waar<tewordt
oversChreden. Deze eis is. van belang. voor
automobilisten, hulpverleners en dienst-
doend personeel.

Maximaal toelaatbare luChtveront-
reiniging inde tunnel.

50ppm CO, tijdens werkzaamhe-
den, verblijftijd < 1
uur.

150 ppm CO, bij een calamiteit,
verblijflijd < 1 uur.

300 ppm CO, bij normaal verkeer.

Bijeen overschrijding van 400 ppm CO,
moet de tunnel worden ontruimd.

Concentratie Hb-CO in het bloed. < 5 %, stagnerend verkeer en
hulpveriening[TS 26, 22.
2].

Deze norrnwaarde mag 0,01% van de tijd
worden overschreden[TS 26, 9.4.2].

< 10 %, vluchtende automobilist
[TS 26. 2.4.4~

Zichtverslechtering. kmax=4,O*10C3ri1", v < 40 km/uur
[TS 26, 3.5].

Zelden maatgevend, overschrijding is niet
kritisch.

kmax=3,2*1003 mol, v > 40 km/uur
[TS 31, 3.5].

Toegestane uitval per meetsys-
teem [TS19, H37].

2 uur perjaar.
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Fl!Juur 38A 1, Venlilatie technische ruimte.
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Geen windsnelheidsopnemers plaatsen.

Geen windrichtingsopnemers plaatsen.

Geen luchtstroomvoelers in gesloten tunneldeel plaatsen.

Meting van zichtverslechtering laten vervallen.
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G. Versoberingen

Overdruksysteem.

Ruimte vrijhouden van explosiegevaarlij-
ke gasmengsels middels overdrukventila-
tie-installatie. die bij een
calarniteitensltuatie na indrukken calami-
teitenknop in werking wordt gesteld.

Schone lUcht in de diensten-gebouwen.
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Luchtkanalen en luchtkleppen.

ZOrgen voor aanzuiging van niet of
zo weinig mogeDjk vervuilde lucht.
dus schone lucht van buiten het ge-
bouw.
Zorgen. voor een explosieveilige situ-
atie in de ruimtes en schone atmos-
feer.
Zorgen dat de overdruklucht van
pompkamers kan ontwijken via bewu-
ste openingen of spleten naar de
pompput.
De overdruklucht afvoeren via de be-
I ontluchtingspgp van de pompput.

Alle luchtkanalen. waarbij de kans op
vlamdoorslag aanwezig is. voorzien van
vlamdovers.

Pompkamer middenpompen-
kelder. zie figuur 38.B.2.

De. benodi{1deschooeluchtbetrek-
ken v~n\:)~~~ndePOlTlPkamer ..ech-
ternietuitpompputoftunnelbuis.
DooroverdrukOl1tsn~tde lucht via
de watefbergingeneen kanaal naar
de tunnelbuis.
D~g~nsteoverdruk WOrdtgereali-
~rd(loor een ventllator [TS 16
bijL1.1.2.b).
Zcirgenvoor een vorstvrije ruimte
door middel van een explosieveilig
ribbenbuisverwarmingsetement

~ benodigde schone lucht betrek-
ken van blllten de pompkamer. bij-
vootbeeldvia een buiten-
Iu<;htaansluitingin de respectievelijke
bedrijfsgebouwen.
Dooroverdrul< ontsnapt de lucht via
demtértlerglng en een kanaal met
vlamdover naar de tunnelbuis.
De gewenste overdruk wordt gereali-
seerd dooreen ventilator [TS 16
blJ1.1. 1.2.b).

Pompkamer hoofdpompenkeI-
der. zie figuur 38.B.1.

Bergingen.
De be- Iontluchting van degecombineer-
de berging I pompput vindt plaats door
middel van een kanaal uitkomend in de
verkeerstunnel met een vlamdover.
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Indien in de pompkamer (Zone 2)
geplaatst. de motor explosieveilig
uitVoeren.
Als ontwljken overdruklucht niet naar
de pompput mogelijk is. dan naar
het middenkanaal (indien aanwezig).

In verband met de kans op temperaturen
beneden 0 'C de ruimtes voorzien van
een ribbenbuis in explosieveilige uitvoe-
ring.
Ten behoeve van de overdruk de door-
voeren van de pompsluizen en perslei-
ding nagenoeg luchtdicht uitvoeren.

In verband met de kans op temperaturen
beneden 0 'C de luchttoevoerkanalen
voorzien van elektrische verwarmings-
elementen.
Ten behoeve van de overdruk de door.
voeren van de ont- lbeluchtingsbuizen
en de persleiding nagenoeg luchtdicht
uitvoeren.



Figuur 38.8.2, Dwarsdoorsnede venIiIatie ~.
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go. Diversen

G. Versoberingen

Type buisventilator.
Technische eisen, luchtdeblet, stati-
sche zuigdruk builen de ventilator,
statische persdruk builen de ventila-
tor, motorvermogen.
Ophangconstruetïe thermisch verzinkt
uitvoeren.
Flexibele Verbindingsstukken.
Afhankelijk van waar de ventilatoren
worden geplaatst, moet het ventilator-
huis tegen corrosie worden be-
schermd.

De beveiligingsklasseisafhankelijk van
de locatie van de ventilatoren.

Thermisch verzinkt stalen ka-
naalsysteem, volgens NEN1275.
Bevestingjngsmaterialen in thermisch
verzinkt staal uitvoeren, volgens NEN
1275,
Aanzuigrooster voorzien van muis-
dichtgaasrooster.
Overdrukklep.
Brandklep.
Vlamdover.
Afvoerrooster.

Inclusief maximaal thermostaat.
Bev~ingsmeterialen in thermisch
verzinkt staal uitvoeren.

Het geheel uitvoeren volgens beveHi-
gingsklasse (Ex) zone 2.

Elektrischeinstallatle in de pompen-
kelder uitvoeren volgensbeveiligings-
klasse (Ex) zone 1, voor technische
ruimtes beveiligingsklasse (Ex) zone
2.
Luchtstromingsopnemer met scha-
keleenheid ten behoeve van overd-
rukventilatoren.
Deurstandsignalering.
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20. Tunnelverlichting

90. Diversen

37. Maatsystemen

C.

Plaats waar ventilatoren be-
diend kunnen worden.

Schakel- en verdeelinrichting.
Draagbaarbeeldschermsysteem.
Beeldscherrnsysteem.

De overdrukventilatoren voor elke
technische ruimte worden tegelijker-
tijd met de overtlrukventilatoren van
de vluchtgang in bedrljf gesteld.
Luchtstrorningsopnemer plaatsen in
luchttoevoerkanaal.
Vrijgave voeding verwarming op ba-
sis van de buitentemperatuur.

Voor bedieningsprioriteiten, zie hoofd-
stuk "Besturing".

Normaalbe<trijf.

Noodbedrïjf. Alle PLC-uitgangen naar de "nul-
stand" schakelen.
De overdrukventilatie van de pomp-
kamers wordt door de failsafe-uitvoe-
ring hardwaremafig ingeschakeld.

De overdrukventilatoren voor elke pomp-
kamer in bedrijf stellen.

De ventil~toren worden ingeschakeld
bij een inbedtijf zijnde vluchtgang-
ventilatie.
Ribbenbuis afhankelijk van vraag en
beschikbaarelektrïsch vermogen.

Verwarming lnbedtijf.
VentUatorin bedrijf.
VentUatorin storing ..
Geen luchtstroming.
Deur(en) geopend.
Verzarnelstorlng.

Calamiteitenbedrijf.

Noodstroombedrijf.

Meldingen.
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20. TUnneweri~ting

90. Diversen

36. Tunn~b~ventftatie 37. Meetsystemen

A.Doel C. G. Versoberingen

Relatie metal'ldere elektrome-
chanische ••installaties.

Onderverdeelinrichting.
Af\loerinstallatie pompkelder.
Besturing.
KabeItracéS tunnel en gebouw.

Sparingen.
Bevestigingsframe ventilatoren.
Afdichting deuren.
Pompluik.
In te storten be- lontluchtingspijpen.
Roosters en vlamdovers in de ver-
keerstunnel zo mogelijk boven de
tegels.

Pompinstallatie.
Persleidingen.
Be- I ontluchtingsleidingen.

Voeding.
Controlesystemen.

Civiel.

Werktuigbouwkundig.

Elektrisch.
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Maximaal~edruk p. in
tunnelbUiS,

Ventilat.levoud,

Ontwerpbultentemperatuur.

Ontwerpbinnentemperatuur
pompkamers.

Doorlaat om.; I beluchtingsbuizen,

Meetbereik drukverschilopnemer,

Apparatuur in pompkamers rrs
16 biL i, 1.5}.

Apparatuur in pompkelders rrs
16 biI.1, 1.5].

Uitgangspunten voor berekening
ontluchting,

Toegestan&faalkanS rrs 19,
H38].

20. Tunnelverlichting 30, Dralnagepompen

Afhankelijk van de situatie,

Pompkamers < 1 wiSseling per uur.

-10 'C,

Vorstvrij.

0-100<Pa,

AppailitUur rnoetgeschikt zijn voor
gebl'uiKin zone 2.

Apparatuur moet geschikt zijn voor
gebrtiikin zone 1.

Zie richtlijn A11, A14, B11 enB14.

Zie richtlijn A11,.A14,B11 enB14,

Instroom van gevaarlijke vloei-
stoffen wordt gesteld. op 0,1
m3/s.,
DrUk p. tijdens. de i~ van
gevaarlijl<estoffenmag in de
kelder niet meer bedragen dan
100 Pa,
Bijrnaxirnaie regenwaterin-
stroommag de drukP. in de
pompkelder niet meer bedragen
dan tOOOPa,
Bij hel leegpompen van de
pompkelder mag de druk p. niet
lager zijn dan -500 Pa,

1,1x1<r
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20.Tu~erl~ting

50.

Continu wel'kêndeVentilliltoren herzien en beperken tot calal'l'lÎtl~it

Overdruk in pOmpkamer niet door middel van ventilatoren maar dOor overdruk uitkabelgang.

Door overdrul(af te voeren lucht laten ontwijken rrOOdelsnatuUrlijke spleten in plaats van afvoerkanalen.

Pompkamer als .zone 1definiêren. Dan is geenconditionenng vereist
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10. EnergievoorzienIngen 20. Tunnelverlichting

C.Omvanglevering O. Werking E. Raakvlakken

V1uchtgangventilatie. ZOrgen voor$Elnoverdrukln de vlucht-
gangtijdenseencal$miteit .lneen tunnel-
buis, zodat devluchtgang vrij blijft van
rooltenevenlUele· anderegevaariijke
gassen, waardoor een rookvrije vlucht-
wegwordt gegarandeerd voor de vluch-
tende mensen uit de tunnelbuis. Zie fig.
39.A.1.
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V1uchtgangov:erdruk. Maximaal aantal vlucht deuren dat
gelijktijdig open mag zijn onfhankelijk
van de ingestelde capaciteit van de
overdrukinstallatIe.
Minimale en maximale overdruk in
vluchtgang.
De minimale en maximale luchtsnel-
heid door een volledig geopende
vluchtdeur, waarbij één tot het
maximaal aantal te openen vluch-
tdeuren geopend is.
Lekverlies.

Hetiekverlies •is de hoeveelheidlllcllt die
door de overdruk in hetmiddenkanaal
ontsnapt naar de tunnelbuizen viakie-
ren, spleten en doorvoeringen van even-
tueleleidingen en kabels.

Plaats vluehtgang. In het midden, in langsrichting van de
tunnel tussen de twee rijbanen, bevindt
zich in principè het middentunnelkanaal
dat onder andere wordt gebruikt als
vluchtgang.Oe vluchtgangis door de
technische ruimte Val"l dernid.
denpornpenkelder gescheiden in twee de.
len. De.kabelgang wordt niel door de
micldenpompkamer gescheiden.

Benodigdeoverdrukfucht betrekken
uit debuiterllucht,nlet uit een omge.
ving met verontreinigingen.
Luchtmicldelskabelgang transporte-
rennaar vluchtgang.
Middelslekverlies en openstaande
deuren lucht afvoeren naar tunnel·
buis.
Aan beide uiteinden van de tunnel
een overdruksysteem installeren,in
p.rincipe bedient elk systeem een
helft van detunneUengte, maar kun-
nen ook als elkaars reserve dienen.

Overdruks)'steem.

Bedrijfstoestand. Normaalbedrijf, vemHatoren buiten
bedrijf.
Calamiteiten, ventilatoren inschake.
len.
Noo(lbedrijf, door fallsafe..uitvoering
PLC worden de ventilatoren in bedrijf
geschakeld met kleineschoephoek.
PLe-uitgangen naar de nulstand.
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20. Tunnelvedichting

CapaciteitstElgeling ventilato-
ren.

De capaciteit wordt geregeld op basis
van het aantal geopende vluchtdeuren.

De capaciteit van de ventilatoren moet
instelbaar zijn. Dit kan dOor de ventilato-
ren uit te voeren met aan!n twee stan-
den verstelbare schoephoek of door
middel van aan twaatoerenultvoering.
Inschakelen roet de kleinste capaciteit.
Bij één of rneergeopende vluchtdeuren,
de grootste capaciteitinschakélen.
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20. Tunnewertrohting

Ventilatoren.

Luchtkanalen en toebehoren.

Regel-, schakel- en beveili-
gingsappanatuur.

Type axiaawentilator, met door mid-
del van servomotor in twee standen
verstelbare schoephoek: aan de pers-
zijde, of in tweetoerenuitvoering.
Technische eisen, luchtdebiet, stati-
sche druk, motorvermogen, dynami-
sche druk.
Benodigde ondersteuningconstructie
en bevestigingsmaterialen thermisch
verzinkt uitvoeren.

Messing gaasrooster.
servomotor tb.v. schoepverstelUng.
TrilHngsdempers.
Flexibele verbindingen inclusief ka-
naalflenzen.
Stalen vloerroosters, thermisch ver-
zinkt.
Jalousieklep.
Jalousieklepservomotor.

Schakeleenheid ten behoeve van
overdrukventilator, sturing door aan-
tal geopende vluchtdeuren of door
luchtstromingsopnemers.
Kleppenreglster ten behoeve van toe-
voerluCht, geschikt voor servomotor-
bediening.
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20. Tunnelverlichting

Normaalbedrijf.

Schaket.-éll verdeelinrkmting.
Signaler'ings-enn0odbe<iieningspa,
neel.
Draagbarebedieningsterminal.
Beeldschermsysteem·

Bij noodbedrijf,bedïenll'lg vanafsjgnale-
rings-en nOodbedieningspaneel.

Ventilatoren buiten bedrijf, ventilato-
ren schakelen in met kleine schoep-
hoek of laag toerental.
Melding "luchtstroming te laag" soft-
warematig blOkkeren.
Bij inschal<eiengrote schoephoek of
hoog toerental de luchtstroombewa-
kingna ca. 60 s vrijgeven.

Inschakelen ventilatoren meI behulp
van calamiteitendrukknop.
De ventilatoren inschakelen met klef.
ne schoephoek of laagtoerentat
oe gemoloriseerdeluclltklep in het
luchtaanzuigkanaalopenen,d.m.v.
veertel'UQ9llng.
oeregeOngvan deschoephoekof
toerental wordtgooaseerd op het
openen en sluiten van de •••Iuchtdeu-
ren.

Voorbedleningsprioriteiten, zie hoofd·
stuk "BestUring".

Calamiteitenbedrijf.

Noodbedrijf. Alle PLC-ultgangenzijnnaar de "nut.-
stand" geschakeld.
Door defaiisafe-uitvoering schakelt
de vluchtgangoverdrukventilatie in
met kleine schoephoek of laag toe-
rental.

Noodstroombedrijf. Het kunnen inschakelen van de overdruk-
ventilatoren is athankelljkvan het
beschikbaar elektrisch vermogen.

StorÎl'lgPlÇ.
Bed(1jf ventilator: kleine I grote
schoephoek of laag I hoog toerental.
Storing ventilator.
Luchtstroming te laag.
Luchtklep open I dicht.
Verzamelstoring.

Meldingen.
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Figuur 39.E.1, V1uctddeur, type draai.
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36. Tunnelbuisventilatie 37. Meetsystemen

10. Energievoorzieningen

50. Brandblusinstallatie

20. Tunnelverlichting

A. Doel B. Ontwerp C. Omvang levering

Relatie met andere elektro-
mechanische installaties.

Onderverdeelinrichting.
Besturing.
Centrale deurontgrendeling via cala-
miteitendrukknop.
Kabeltracés tunnel en gebouw.

Civiel. Sparingen voor doorvoeren.
Type vluchtdeur, draaideur zie figuur
39.E.1 of schuifdeur zie figuur 39.E.2.
Opstelconstructie ventilator.
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20, Tunnelverlichting

37. Meetsystemen 3a. Conditionering pompkamers

C.Omvanglevering D. Werking E. Raakvlakken

Luchtsnelheid in deuropening.

Lekverlies vluchtgang.

Overdruk in vluchtgang.

Kracht om vluchtdeur te openen
[TS 16, bijI.2;4].

Sluiten van een vluchtdeur [TS
16, bijl2,5J.

Maximale druk in tunnelbuis.

Maximum aantal gelijktijdig geo-
pende deuren.

> 1,5 mis [TS 29, f.3O.94}
<6-amls

0,5 m3/s [TS291, 1.30.94] tot 1 m3/s,
door middel van metingen vaststel-
len.

Bij geopende deur (met een dagmaat van
1000x2000 mm).

Bij gesloten deuren.

Druk in vluchtgang minimaal 1 Pa
hoger dan in tunnelbuis.

< 60 N,om de deur geheel of ge-
deeltelijk te openen met een hoek-
snelheid van 30 "Is.

Bij gesloten deuren.

< dan een hoeksnelheid van
1a "Is.
maximaal 10 seconden om deur
te sluiten.

zal per tunnelontwerp nader moeten
worden bepaald.

3 stuks.

Voorlopige richtlijn WUT 9202 [TS 29).
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20~Tunnelverlichting

37. Meetsysfernen 38. Conditionering pompkamers

C.O O. Werking E. Raakvlakken

AlternatieVe" ••óntWikkelen.

Bouwfysisch,rr\etbetrekklng tot:
OverdruKten behoeve van middenpompkelder.
Ventllatlel;)ehoefte om condensvorming tegen te gaan.
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SATO DEEL 7

TUNNEL TECHNISCHE INSTALLATIES

HOOFDSTUK 40

VERKEERSINSTALLATIE



Foto 4OA1, ~ bij de toerit
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20. Tunnelver6chting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenberrnbeveDiging \PëVA

Verkeersgeteidingssystemen
rrs 5,6.5.1.1J

Hetverkeer veDig door een tunnel begel-
eidenbij:

Normaal verkeer.
Pech.()f calamiteiten.
Stremmingen.
Onderhoudswerkzaamheden.
Tegenverkeer.

40.2



zie A2

.;~
~~

C(TV Cilllt!/'i

zie A1

FIgUUf 4O.B.1, Overzicht van verkeersvoor.zieningen, met als voorbeeld tegenverkeer.
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A. Doel

Aansturing van het verkeersge-
leidingssysteem [fS 5.
e.5.1.3}.

20. Tunnelverlichting

41. VerkeerssysteemMTM

45. Verkeerslichten

42. Snelheidsonderschrijdlngssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

D. Werking

InJeidendemaatregelen vaneen ver-
keersmaatregel dienen enige· .hon"
derden meters voor het gesloten
gedeelte van de tunnel gerea6seerd
te worden[fS 5.6,5.1.2].
Automafische-of halfautomatische
werking van het systeem.
Handbediening van het systeem,
waarbij de apparatuur de menselijke
handelingen blijft bewaken [fS 5.
6.5.1.3].
De algemene voorzieningen voor de
verkeersinstallaties onderbrengen in
gemeenschappelijke vetkeerskasten
[fS 30. 40.3}.

Zie figuur 4O.B.1.

Mogelijke systemen:
Automatisch afwikkeling. door het
systeem volgens geprogrammeerde
instructies, nadat vooraf geprogram-
meerde onregelmatigheden in het
verkeer zijn gedetecteerd.
Halfautomatisch. waarbij na detectie
van een geprogrammeerde onregel-
matigheid de tunnelbediening aan-
wijzingen krijgt omtrent de te nemen
acties.
Halfautomatisch, waarbij. na detectie
van een geprogrammeerde onregel-
matigheid. de tunnelbediening wordt
gewaarschuwd middels een attentie-
signaal en waarbij de apparatuur in
eerste instantie zelf de actie neemt.
De actie wordt afgerond door de
tunnelbediening.
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BeeldsChetrlïSysteem [IS 30,
40.5.2).

Transmissiekast.

Voeding [IS 30, 40.5.4).

Besturing[TS 30, 40.5.5).

Storingssignalering [TS 30,
40.5.7).

20. Tunnetverlichting

45. Verkeerslichten

Intletbeeldschermsysteem voorzienin-
gen treffen voor bediening en signalerin-
gen van:

Verkeerssysteem MTM.
Snelheidsonderschrijdingssysteern.
Hoogternelding.
Slagbomen.
Verkeerslichten.
Beweegbare middenbermbeveiliging.
Tussenrelaisstation.
Bijzondere borden.
Yerkeershoeveelheidstellers.

In de transmissiekast voorzieningen aan-
brengen ten behoeve van een noodbe-
dieningspaneel.

oe voeding van de verkeerskasten wordt
aangesloten op de no-break schakel- en
verdeelinrichtingen.

Communicatie tussen verkeersinstallatie
en beeldschermsysteemgaat vla een
PLC.

Storingsrneldingen van de verkeers-
instaftatie aanslUiten op PLC's.
Storingsrneldingen uitvoeren in rust-
stroomschakeling (fail-safe).

40.6

42. 5nelheidsonderschrijdingssysteerns.o.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging. VEVA

G. Versoberingen

Het MTM-systeernis een (lpZicl'lZelf~
staand systeem dat nog niet is ge1nte-
greerdrnet het TV1-systeem.
MTM == Motorway Trafflc Managment.
TV1:: Tunnel Verkeers-installatie.

De VEVA's worden voorzien van een
afzonderlijke voeding, die vanuit de tun-
nel plaatsvindt. HetMTM wordt voorwat
betreft het tunneltracé voorzien van een
afzonderlijke voeding, die vanuit de tun-
nel plaatsvindt. Buiten het tunneltracé
wordt de MTM voorzien van externe
voedingen.



BouwdiellStRWS
Hoofd~1ingNatte
Infrastructuur
Afdelinglnstall$tietechniek

SATO deel 7
Tunneltechnische insttlDaties

Versie 1
december 1997

20. Tunnelverlichting

45. Verkeerslichten

42.Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

A Doel G. Versoberingen

Algemeen De levering bestaat in hoofdzaak ult:
Verkeerskasten voor het onderbren-
gen van de benodigde schakelka-
sten. namelijk: rrs 30, 40.5.1}

Apparatour voor slagbomen en
verkeerslichten.
Apparatuur voor de VEVA.
Apparatuur voor het tossenre-
laisstatlon.
Apparatour voor bijzondere
borden.
Apparatuur voor werking van
hoogtecletectiesignalen.
Elektriciteitsverdeler .

Besturings PLC's (normaal- en
noodbediening) rrs 30,40.5.1].
Bedieningskasten voor het onder-
brengen van de lokale bedieningen
van de verkeersinstallaties rrs 30,
40.5.1}.
Bekabelingen.
Noodstop voor bediening van slag-
bomen en VEVA.
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10. EnerlÎMM><>rzieningen

Plaats waal'installatie bediend
kan worden.

OPener! yandeurenin. de schakel·
kast$lgnalel'en op het beeldscherm-
systeem.
Omschakeling vaneentrale bedje.
ningnaarlokale bediening door mid-
del van een lokaal opgenomen
schakelaar ..
Bij het instellen van tegenverkeer
elke afzonderlijke stap in tfJdbewa-
ken en indien deze niet binnen een
ingestelde tijd •uitgevoerd is, een
storingsmelding geven.

Het iOkalebedienillgspaneel.
Noodbedieningssysteem.
Het draaQbaarbeeldschermsysteem.
Het beeldschermsysteem.

De bediening en Qnder1illgerelaties tus·
sen verkeersin$tallatieSwordenin een
aantal proceduresomschrevén:

Verkeersliohten rood instellen.
Verkeersliohten. alles groen instellen.
Verkeerslichten geel knipperen.
Alle verkeerslichten uit.
Verkeerslichten onvoorwaardelijk
roodinsteDen.
Afsluitenhoofdrijbanen.
Tegenverkeer instellen.
Tegenverkeer opheffen.
Hoogtedetectlemelding.
RéSet··hO()Qtedeteotiemelding.

De bediening enonder1illge relaties tus·
sen verkeersinstallatieS worden in een
aantal procedures omschreven:

Alle verkeerslichten uit.
Verkeerslichten onvoorwaardelijk
rood instellen.
Afsluiten hoofdrijbanen.
Beweegbare middenbel111beveiliging
VEVA.

Normaaîbedrijf.

Noodbedrijf.

40.10

42. Snelheldsonderschrijdingssysteem .$.0.5.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

ringen

Voor uitwerking van de procedures, zie
de afzonderlijke hoofdstukken.

Bij noodbedrijf vindt de besturing via een
nood·PLC plaats.
Voor Uitwerking van de procedures, zie
de afzonderlg"Ke hoofdstukken.
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42. SnelheldsonderschrijdingssysteemS.O.s.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

Onderlinge relaties en relaties
met andere elektro-mechani-
sche installaties (TS 211

Aarding lbnksembeveiliging.
No-breakvoorziening.
Hoogtemelding.
Slagbomen.
Verkeerslichten.
Beweegbare middenbermbeveiliging
VEVA.
Tussenrelais-station.
Bijzondere borden.
Besturing.
Kabeltracés tunnelen gebouwen.
CCTV-installatie.

Civiel. Benodigde ruimtes.
VEVAbetQnwerk.
Profiel van het wegdek.
Fundatie voor verkeerskast en hy-
drauHsche unit VEVA.

Portalen.Derden.
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41. Verkeerssysteem MTM

45. Verkeerslichten

42. Snelheiclsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA
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45, Verkeerslichten

A.Ooel

Bedieningfbewakingcombineren tot één systeem.

Vereenv<.lUClili/ingvan de bediening (gebruikersvriendelijker maken).

40.16

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.
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20. TunnelYerlichting

42.Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

Algemeer'l[tS 5,6.5.1.1]. Onderhoudswerkzaamheden m0ge-
lijk maken.
Het verkeer kunnen regelen.
Het verkeer bij stremmingen kunnen
optimaliseren.
De koppeling met de overige ver-
keersinstallaties bewerkstelligen.

Voeding. De voeding voor de onderdelen van
het verkeerssyteem (MTM)in het
tunneltracé vindt plaats vanuit de
tunnelinstallaties.
De voeding van de onder-delen van
het verkeerssyteem (MTM) buiten
het tunneltracé vindt plaats vanuit
externe voedingspunten.

40.18
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A. Doel

Algemeen.

Verkeerssysteem MTM
[TS 5, 6.5;1.2].

Signaalgevers binnen de tun-
nel [TS5.6.5c1.6,6.5.1.16].

Voeding.

20. Tunnelverlichting

Het verzorgen van deelektriciteitS-
voeding voor de MTM-onderstations.
Doorgeven van storingsmeldingen
uit deE-verdeelkasten.
Uitwisseling van informatie tussen
het MTM--il'1terfacestation en PLC's.
De centrale installatie aansluiten op
de eindgroep van de no-breakver·
deelinrichting [TS 2, 41.4].

Het moet tn0geIijk zijn om onderstaande
situaties te regelen:

Snelheidsbeperkingen instellen.
Rijstrookblokkering realiseren.
Tegenverkeer in de tunnelbuis reali-
seren.

Bevestigen tegen het plafond van de
tunnelbuis en voorzien van een be-
schermende kooiconstructie.
Signaalgevers op zodanige afstand
van elkaar plaatsen dat deaotomo-
bUist voortdurend tenminste 1 slg-
naaigever binnen zijn gezichtsveld
heeft.
Bij toepassing van tegenverkeer
voor beide rijrichtingen boven de
rijstroken en de vluchtstrook signaal-
gevers plaatsen.

De onderstations die niet vanuit de
tunnel gevoed kunnen worden, voe-
den vanuit lokale voedingspunten.
De onderstations die met een inter-
facestationcommuniceren aanslui-
ten op hetzelfde voedingspunt.
Onderstations aansluiten op ne-ere-
akvoedîng.

40.20

42. Sneiheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

G. Versoberingen

Bij het bepalen van de juiste lOcatie van
bevestIgingsconstructies inde tunnel en
de portalen dient rekening te worden
gehouden met de andere verkeersinstal-
laties.

Voor toekomstige tunnels kan het wen-
selijk zijn om verkeersregulerende maat-
regelen te kunnen treffen, zoals tolheffin-
gen en DRIP (Dynamische Routelnfor-
matie-Panelen) [TS 31].
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.....

Signaalgevers buiten de tunnel
rrs 5. 6.5.1.6, 6.5.1.16, TS 32,
5.1.1].

Signaalgeving trs 5, 6.5.1.6).

20, TunnelVerliChting

G. Versoberingen

aevestlgingaanportalert0f masten.
Bij •eventuele lichtrQO$ters, .l)ftussen
inrit-c.q. uitritwanden ••moet een
speciale voorziening worden aange-
braCht.
Boven elke rijstrook een signaalge-
ver. behalVe boven een vIoohtstrook.
Bij tegenverkeer. in het tracé tussen
de verkeerslichten en de tunnel. in
belde rijrichtingen .boven de rijstro-
ken en de vluchtstrOOk signaalge-
vers aanbrengen.
De afstand tussen signaalgevers
buiten een tunnel is 700 à 800 rn in
de langsriChting.
Bewegwijzermgsportalen altijd voor-
zien van signaalgevers, behalve
wanneer hetbewegwïjZerïngsportaal
250 mofminder voor andere sig-
naaIgeversligt
Circa tOOrn voor een locatie waar
het zicht in de langsriChting wordt
belemmerd de signaalgevers plaat-
sen.
Bij vOOrkeursignaalgevers op belde
weghelften enparallelbanen oP de-
zelfde dwarsdoorsnede plaatsen.
Signa;algeverszoveel mogelijk aan
kunstwerken over de weg bevesti-
gen.
Binnen 200 m na een onderdoor-
gang geen signaalgevers plaatsen
om belemmering van het ziCht te
voorkomen.

Signaalgeving kan worden gerealiseerd
door:

Matrixsignaalgevers.
Verkeerslichten.
Vaste aanwijzingen.

40.22
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RijstrOOkslgnaaigevers [IS 5,
6;5.1.7).

Detectie [IS 32,5.1.2).

File-beveiligings-systeem [IS
32, 4.1].

20. Tunnelverlichting

42. Snelheid$Onderschrijdingssysteem S.O.S.·

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

G. Versoberingen

Kunnen de vol9ende beelden tonen:
Een witte verorijfpijt naarUnk$.
Een Witte verdrijfpijJ naar rechts.
Een rood kruis voor een afgesloten
rijstrook.
Een groene vaUende pQl voor een in
gebruik zijnde doorgaande rijstrook.
Een snelheidsbeperking voor een in
gebruik zijnde doorgaande rijstrook.
Een witte cirkel met diagonaal voor
einde alle tijdelijke restricties.

Detectie aanbrengen in elke rijstrook
waarboven signaalgevers worden
aangebracht.
Direct na slgnaalgev.ers detectie
aanbrengen (minimaal Om, maxi-
maaI200m).
De detectie op regelmatige afstand
aanbrengen met ÏO$chtname van de
plaatsen van de slgnaalgevers.
Er kunnen 10f 2 detectieraaien tus-
sen opeenvolgende signaalgevers
worden· aangebracht.
Na de laatsteslgnaalgever 2 detec-
tieraaien aanbrengen.
Detectie aanbrengen op 100 tot 150
m voor eenbottle-neck.
Geen detectielussenplaatsen waar
het verkeer veelal niet precies in het
midden van de rijstrook rijdt.

Het automatisch plaatsen van snel-
heidsbeperkingenop slgnaalgevers
in geval van een gemeten verkeers-
verstoring.
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20. Tunnelverlichting

Snelheidsbeperking op signaal-
gevers [T'S 32, 4.11

Hefa~mduiden van een snelheid
door<leoperstor, opver;zoek van de
wegbeheerderen/ofp<>litie.
Middels detectielussenin het weg-
deken het flIe-beveiligings-s)'$teem
adviessnelheden aangeven.

Als een reeds aanwezige maatregel een
hogere restrictie heeft blijft deze voorrang
houden op de gevraagde maatregel.

Aanvraagmatrixbeeld.
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10. Energievoorzienlngen 20. TUnnelverlichting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VeVA

G. Versoberingen

Vanuit hetMTM.

KraChtverdeelkastenvoor de voe-
ding van d&onderstations.
VoedingskabelS op de onderstati-
ons.
Storingsmeldingen van de krachtver-
deelkasten op een datatransmissie-
kast.
Koppeling metinterfacestations.

Signaalgevers.
Onderstations.
Bekabeling.
Detectielussen.
Achtergrondschilden.
Interfacestation.
MTM-centrale (Indien nodig).

De software wordt door RWS AW gele-
verd. Beeldschermoverzichten (ESSO)
worden door RWS aangepast of ge-
maakt.
ESSO = Eenvoudige Scherm Signale-

ring Overzicht.
AW = Afd&ling Verkeers Voorzieningen.
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10. Energievoorzieningen 20. TUnneNerl~ting

A.DoeI

Plaats waar Installatie bediend
kan worden.

Het·MTM-beeldscl1errnsysteem.
Lokaleingreep(VKL).

VKL = verkeersficht

Algemeen [JS 33, 1.2]. Detectielussenper ri,jstrookdetecte-
ren op het al dan niet aanwe:i1g zijn
vaneen voertuig.
De detectielussen zijn aangesloten
op een detectorstation.
Het detectorstation registreert de In-
en uitrljtijden vaneen voertuig.
De tijden worden doorgegeven aan
de onderstations.
Aan de hand van de tijden worden
in de onderstations de gemiddelde
snelheid en de intensiteit bepaald.
Het centrale systeem zal cyclisch de
gegevens van de diverse onderstati-
ons opvragen.
Het centrale systeem vergelijkt de
gegevensrnet de vorige gegevens
en de gegevens van naburige on-
derstations.
Afhankelijk van de uitkomst van de
vergelijking zal het centrale systeem
maatregelen treffen, waarmee het
verkeer wordt beïnvloed.
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20. Tunnewen~öng

42. Snelheidsonderschrljdlngssysteem •S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging. VEVA

BedtijfStoe~~nden van de cen-
trale computer rrs 33, 1;SJ.

Er zijn twee sy~n. namelijk:
Hethoofdsysteem dat de operatio-
nele taken uitvoert.
Hetst2lndby~systeem dat research
taken uitvoert

De bedrijfstoestanden van het hoofdsy-
steem zijn:

Idle.
St$rt up.
Communlcatie-controlefase.
Netwerk-opbouwfase.
Operationele fase.
Shutdown.

De bedrljfstoestanden van het stand by
systeem .zijn:

ContigUration.
Data acquisition.
Tape dump.

40.32

G. Versoberingen

OmschrïjVingen van de verschillende
fases:

!dIe. een beperkt aant2l1functies
wordt uitgevoerd. alleen via de
computersysteemlemlinal Is toe-
gang tot het systeem mogelijk.
Start up,initialisatie van de sys-
teemsoftware, vindt plaats na het
inschakelen van het systeem of na
een voedingsstorlng.
Communicatie-controlefase, gedu-
rende vijfmlnuten wordt de commu-
nicatie getest met de onderstations.
Tevens begint hetsysteem met op-
halen van de gegevens.
NelWerk-opbouwfase; alle ondersta~
tlons worden inde "on line"-be-
drijfstoest2lndgeplaatst.
Operationele fase, de normale be-
drijfStoestand van hetsysteem.
Shot down, de-aetiVering van de
software en belangrijke geheugen-
Informatie worden vellig gesteld.
Hierna wordt overgegaan naar Idle.
Configuration, de systeemoperator
definieert de samenstel!ingof confi-
guratie Van het communicatienet-
werk.
Data acquisition, alle aangesloten
research-stations wordengesyrr
chroniseerd en data wordt opge-
vraagd en opgeslagen.
Tape dump, data die tijdens de de-
taacquisition zijn opgeslagen wor-
den overgebracht naar magnetic
tape.
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10. Energievoorzieningen

aedrijfalg~n[fS2, 41.5}.

NormaalbedrïJf [TS 2, 41.5.3].

Calamiteitenbedrijf [TS 2,
41.5.5}.

Aanvraagverkeerslichten rood
[TS 30, 41.6.3].

20. Tunl'lèlverlichting

Soorten bedrijfssituaties:
Normaal bedrijf.
Noodbedrijf.
Calamiteitenbedrijf.
Noodstroombedrijf.

Onderstaande MTM-signalen door-
geven aan PLC:

Vrijgave voor het aansturen
van de rode verkeerslichten.

Aanvraag van het onderstaande sig-
naal verwerken door MTM:

Verzoek tot bedienen verkeers-
lichten.

De melding "calamiteitenbedrijf'
wordt automatisch doorgegeven aan
hetMTM.
MTM stuurt de snelheidsbeperkings-
bordènaan.
MTMgeeft vrijgave voot de aanstu-
ring van de vei'keèrslichten.

Bij de maatregel "Vl<L rood", worden op
de portalen voor de verkeerslichten, de
volgende beèldengetoond:

"90 km", op derde portaal voor ver-
keerslichten.
"70 km", op tweede portaal voor ver-
keerslichten.
"SOkm", op portaal voor verkeers-
lichten.
Ter hoogte van de portalen met de
verkeerslichten wordende beelden
op blank geschakeld als er geen
rood kruis of verdrijfpijl staat.

Na voltooiing beelden, vrijgave "verkeers-
lichten rood" doorgeven.

Indien van toepassing., alleen bij 120
km/uur wegen.

Bij rood kruis wordt het verkeerslicht
gedoofd.
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Snelheid~lden [T'S 32, 4.1J

Volledige afsluiting van een
tunnelbuislTS 32, 4.1J

Besturing.

20. Tunnelverllchting

42.SnelheidsonderschrijdingssysteemS.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

De voor de rijstrookafzetting benodigde
beelden op de signaalgevers worden
door het systeem berekend en in volgor-
de geplaatst, zoals:

Begeleidende snelheden 90, 70, 50
krntuur.
Inleidende verdrijfpijlen.
Rood afsluitkruis.

Alleen bij 120 kmluur wegen.

Worden automatisch berekend en in
de juiste volgorde geplaatst.
Handmatig aan te geven door ope-
rator.
Automatisch bepalen met file-bèveili-
gingssysteem.

Op rood zetten van de verkeerslich-
ten.
Begeleiding van de snelheden 90,
70el'lSOkmluur.
Hetneerlaten van de slagbomen.

Uitwisseling van meldingen, stoors-
ignalenen stuurslgnalentussen
MTM en PlC's viaeeninterfacesta-
tion en directe communicatIeverbin-
ding tussen ESSO en TV1.

ESSO=Bedieningssysteem van het
MTM.
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42. Snelheidsonderschrijdingss)'$teem S.O.s.

46. Beweegbare middenbermbeveiliglng. VEVA

Relatie met andere elektro-me-
chanische Installaties [TS 21].

Onderverdeelînrichting.
No-breakvoorziening.
Verlichting verkeerstunnel.
Tunnelbuisvernilatie.
Snelheidsonderschrijdingssysteem.
Verkeerslichten.
CCTV-installatie.
Luidsprekers clusters.
Kabeitracés tunnel en gebouw.
Besturing.

Montage-technisch.
Montage-technlsch.
Montage-technisch.

Montage-technisch.
Montage-technisch.

Koppeling TV1 naar ESSC-scherm, ten
behoeve van· presentatie tunnelverkeers-
installatiebeelden op de ESSC-terminal.

Civiel. Instortingen.
OpsteOingsruimtes.
Sparingen.
Plaats van signaalgeve.rs ten opzich-
te.van andere verkeersvoorzienin-
gen of eivieieobjecten.
Rekening houden met andere ver-
keersinstallaties.
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10. Energievoorzieningen 20. Tunnelverlichting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA
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'10. Energievoorzienlngen 20. Tunnelverlichting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S,O.S.

46. Beweegbare middenbermbeVeiliging VEVA

ToepasSèI'lV'anlangelicntgeleiders i.v.m. onderhoud.

Integratierttet snelheidsonderschrijdings~sY$teem en verkeershoeveelheidsteller (mogelijkheden tot toepassing Snelheids
DlscrminàtieSysteem(SDS) onderzoeken).
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10. Energievoorz;ieningen

50. Brandblusinstanatie

20. Tunnewemchting

O.Werking E. Raakvlakken

Algemeen. Detecteren van voertuigen in de tunnel
die fangzamerrijdèn dan de ingestelde
snelheid of voertuigen die tot stilstand
zijn gekomen.
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20. Tunnelverlichting

Stilstandmelding (TS 30, 42.6.
3l

Spookrîjderdetectie.

Per.wnnelbuis·.een.afzonderlijk
SOS-systeem installeren.
SOS-melding uitSchakelbaar maken
per rijstrook.
Per·rîjstrook de njrichting omscha-
kelbaarmaken.
De SOS-installatie aanbrengen in de
drempelZone, de tunnelbuis en, in-
dien de vlUChtstrook .ter plaatse van
deinrijzone en de uitrijzonesmaUer
is dan 2 meter,·ooI< in de inrij:<:one
en de ultrijzone.
Als het S08-systeem (handmatig)
langer dan een instelbare tijd is uit-
gesohakeld,het systeem automa-
tisch resetten (TSZ42.3l
De installatie zo opbouwen dat deze
tevens geschikt is voor gegevens-
verzameling ten behoeve van de
verkeerstellingenen verkeersintensi-
teil.
Bijeen stnstand- ensnelheidsonder-
schnjdingsmeldîng sohakelt automa-
tisch eenCCN-camera in met het
beeldvlak waarbinnen het detectie-
punt valt.

Bij eensnelbeid vaneen voertuig
die lager is dan een vooraf ingeste1-
desnelheid.
Als de bezettingstijd vaneen lus een
instelbare tijdoversohrijdt.
Stilstand melding opheffen indien de
gedetecteerde verkeerssnelbeid een
vooraf ingestelde snelheid over-
schrijdt.

Indien een voertuig tegen de ingestelde
rij-richting een detectiepunt passeert,
geeft dit een stilstandmelding en de mel-
ding spookrijder.
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20. Tunne~ernchtin9

A. Doel

Detectielussen . Stilstaande voertuigen worden niet
gedetecteerd.
Langs een detectielus •rijdend ver-
keer wordt niet gedetecteerd.
Schuin over eenluspaar rijden ver-
oorzaakt meetfouten, wat uitschake-
ling van de detector tot gevolg kan
hebben.
Detectielussen als paren In het weg-
dek verwerken [TS 32, 5.1.2].
Lusatmetlngen:

In rijrichting 1500 mmo
Loodrecht op de rijrichting, een
halve rijstrookbreedte, met een
maximum van 1800 mmo

De hart op hart afstand van de de-
tectielussen is 2500 mm [TS 30,
42.5.8.1].
Detectielussenaanbrengen in alle
rijstroken tot daar waar tenminste
2000 mm vluchtstrook buiten de tun-
nel aanwezig is.
In tunnels met een vluchtstrook ook
in de vluchtstrook detectielussen
aanbrengen.
Bij tunnels met tegenverkeer bUiten
de tunnel tot het punt waar tenmin-
ste 2 m tuimte is naast de vlucht·
strook, detectielussen aanbrengen.

Plaats waar metingen worden ver-
richt.
Voorzien van twee detectielussen.
Per rijstrook één detectiepunt.

Het aantal SO$-lussen dat in het
beeldvlak van een camera valt.
De detectie per rijstrook via een
PLC doorrnelden naar de CClV-in-
stallatie.

Detecliepunt.

Sectie.

40.48

Detecflelussen niet te dicht bil stalen
voorwerpen ieggen, zoals rij-ijzers en
betonstaal. Met behulp van dernpings-
metingen· kan worden bepaald hoe de
magnetische velden in een tunnel verlo-
pen.
Lussen ook niet te dicht bij MTM enlof
ESSO-Iussen leggen.

Er moet een zodanig systeem gekozen
worden waarbij de aanwezigheid van
betonstaal rondom de lussen geen pro-
bleem is.
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20. TUnnelverllchting

controle·dEltectorsignalen. De signalen van beide detectielussen van
een iuspaar controleren op de juiste wer·
king dOor middel van tellen en vergelijken
van de voertuigpassages.
Bij een aangegeven onderlinge afwijking
dit aIS storing melden en de SOS-melding
niet doorgeven.

Kast waarin één of meerdere lusde-
tectoren zijn ondergebracht.
Aansluitmogelijkheden voor detectie-
lusparen.
Geplaatst in het middentunnelka-
naaI.

Detectkf.tlenheid[TS 30.
42.5.8].

lusdetector[TS 30. 42.5.8..2}. Unit waarop één of meerdere detec-
tielussenzijn aangesloten.
De .Iusdetector detecteert het al dan
niet bezet zijn vaneenius.
De ingangskanalen van de lusdetec-
tor worden volgens hetscanprincipe
afgevraagd.

Besturing[TS 30.42.5.5). DeSOS-installatie heeft een eigen
signaleringssysteem.
Bijeen atgeslotentunnelbuis het
SOS-SysteemblQkkerenen automa-
tischeresetuitschakelen.
De SO&-instaHatie •middelS een PlC
omschakelbaar· maken van lokale-
naar. regionalebed1ening.
De SOS-systemen serieel aansluiten
op de Pl..C's van de communicatie-
installatie.

Storingssignalering [TS 30.
42.5.6}.

Voeding[TS 30. 42.5.4].

Storingsmeldingen via een rangeer-
verdeler doorgeven naar eenPl..C.

InstaHatie aansluiten op de no-break
schakel- en verdeelinrichting.
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Verkeei'$tiëIlting.·omgekeerd
[TS 30, .42.6.3].

Meetunit[TS 30, 42.5.2].

Masterunit[TS 30, 42.5.2).

20, Tunnelverliehting

Iedere rneetunit is voorzien van een
omkeerschakeling voor de rijrichting.
Rijrichting per rijstrook vastieggen.
De lusdetectorfuncties zijn in beide
rijrichtingen hetzelfde.

Verwerken van deteetiesignalen.
Voorzien van een autornatiSchepro-
cedure voor de vel'Werking van sto-
ringen van de detectiesignalen.
Ingebouwde datalogfunctie voor het
bewaren van de aard, soort en tijd-
stip van een melding.
LED-indicatie op frontpaneel van
alle voorkomende meldingen.
Meldingen doorgeven door middel
van spanningsvrije contacten.
In stappen. instelbare drempelwaar-
de van de snelheidsonderschrijding.
Interface ten behoeve van communi-
catie tussen meetuniten masterunit.
Parity.lijnaansluiting voor doorgeven
van telgegevens naar de verkeers-
tellers.

LED = Light Emitted Diode

Voorzien van PLC-intertace.
Vraagt secundaire informatie op aan
meetunit, zoals:

Snelheid.
Dichtheid.
Voorgekomen stilstandmeldin-
gen.
Storingsmeidingen.
Verzamelde gegevens van de
datalogtunctie.
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20. Tunnelverlichting

O. Werking

SOS-iflstaUátie. Twee afzoriderlljke SOS-centrales.
Beeldschermterminal voor ultlezing
en programmering van SOS-centra-
ie.
Lusparen met bijbehorende detec-
tieunits.
Detectielussen.
Bekabeling.
Afsluitbare kast
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10. Energievoorzieningen 20. Tunnelverlichting

G. Versoberingen

Plaats waarinstallstie bediend
kan worden.

Desysteemka$t
Het centl"aal-tegionaal of centraal-
lokaaITVl-signalerings- en bedJe..
ningsplaatje.
Het draagballr beeldschermsysteem.
Het beeldschermsysteem.
Indien vantoepsssing het noadbe-
dieningspaneel.
TVI-signaleringen bediening.

Meldingen. (T'S 30, 42.5.2]. De volgende meldingen geven op poten-
tiaalvrije contacten:

Stilstand.
Snelheidsonderschrijding.
Spookrijder [TS .2, 42.5.3].
Storing in de voeding.
Storing per deteetorpaar.
Verzamelstoringsmelding.

Volgens NEN~voorschriften.
Controle vanlusdeteetorsignalen
(per luspaar).
Storing voeding.
Storing voedingsunits ten behoeve
van meetunits en detectie-eenhekl.

Stilstandmeldingen worden via harde
contacten gegeven.

Beveiligingen[TS 30, 42.6.1].
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10. EnergieYoorZieningen 20. Tunnelverlichting

Via de detectielllSsen inhetWElgdek
wordendepass~e voertuigen
gedetecteerd door middel van luBde-
tectoren.
Oe lusdetectorsignalen worden ver-
werktin deme.etunîts.
De verwEirkte gegevens doorgeven
aaneenPLC[TS 30, 42.6.21
Het SOS-systeem is als volgt uit-
schakelbaar:

Per meetunit.
Persecrte.
Per rijstrook.

Het SOS-systeem werkt onafhan-
kelijk van:

Het noodbedrijf.
Hetcalamiteiténbedrijf.
Hetnoodstroombedrijf.

Stiistandmeldingen doorgeven in de
vorm van relalscontaetin de centra-
Ie kast eneel'lLEO-indicatie •op het
front van de bijbehorende meetunit.
Bijsneiheidsonderschrijdingen een
"onderschrijding minirnurnSnalheid"
doorgeven in de vorm vanrelaiscon-
tact in de centrale kasten een LED-
indicatie ophettront van de bijbeho-
l'el1dedetectieunit.
Storinssmeldingen afhandelen.
VoertlJigteilingen doorgeven aan
verkeersteicentrales[TS 30,42.6.3].
Overschrijding van debezettings-
graad doorgeven.
Spookrijder doorgeven [TS 2, 42.5).

40.58



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeling Natte
Infrastructuur
Afdeling Installatietechniek

SATO deel 7
Tunneltechnische instaUatles

Versie 1
december 1997

Storingsméldingen lTS 30,
42.6.3l

Doormelden naar de verkeers-
teiler rrs 30, 42.6.3].

SnelheidSmetingen ps 30,
42.5.2J.

20. TunneNenkhting

Fase 1, de detect<>rsignaien worden
geteld.
De detectoren controleren zichzelf
dOor het aantal leRingen van de eer-
steiusmetde tweede lus te vergelij-
ken. Indien het verschil een bepaal-
de waarde overschrijdt, wordt een
storingsmeldlng per unit gegene-
reerdin de vorm van eenrelais-con-
tactuitgang en een LED op het front
van dè meetunit.
Fase 2,Een detectorstoring is ge-
constateerd.
Alle meldingen van de lusdetector
naar buiten worden geblokkeerd. De
tellingen van de eerste lus worden
vergeleken met de tellingen van de
tweede los. Indien het verschil klei-
ner is dan een bepaalde waarde,
wordt de storingsmelding opgeheven
en SChakelt de detectorcontrole om
naar fase 1.

Middels een parltylijn wordt de getel-
de hoeveelheid voertuigen cyclisch
opgevraagd door de betreffende
verkeersteller.
Na opvraag aantal blijft de meetunit
de voertuigen normaal doortellen.
Na correct verwerken van detelJin-
gen door deverkeerstelcentraies de
dOorgegeven hoeveelheid in minde-
ring brengen bij de meetunit.

Snelheid wordt bepaald door het tijdsver-
schil tussen opgaande flanken van de
impulsen van de eerste en de tweede
lus.
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10. Energievoorzieningen 20. Tunnelverlichting

beringen

Relatie met andere elektro-me-
chanische installaties [TS 21].

Onderverdeelinrîchting.
No-breakvoorziening.
Verkeerssysteem MTM.
Verkeersnoeveelheidsteller.
CCTV-installatie.
Besturing.
Kabeltracés tunnel en gebouw.

Benodigde ruimtes.
Sparingen.
Afstand ten opzichte van wapening.
Type wegverharding.
Leidingverloop.

Civiel.
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A. Doel

Snelheid die gelijkgesteld
wordt met $tilstaan.

De tijd dat een detectielus be-
zet is, waama een stilstand-
mefding voIgl

Stilstandmelding opheffen bij
snelheid.

Maximaal femelen snelheid.

Dichtheid metingen.

Maximale handmatig uitge-
schakelde tijd van het SOS-
systeem alvorens het systeem
zich automatisch reset

Hart op hart afstanden detec-
tlelusparen [TS 2. 42.4J.

De maximale temperatuur
waaraan deteetlelussen onder-
hevig zijn tijdens het verwer-
ken van asfalt

Stapgrootte waarmee drempel-
waarde ••snliJlheidSOnderschrij.
ding kan Worden ingesteld.

Afstand wapening tot detectie-
lussen.

Afstand lussen verschillende
detectielussen.

20. Tunnelverlichting

< 30kmluur[TS3O, 42.6.3].

> 30 km/uur [TS 30,42.6.3].

120 km/uur [TS30,42.5.2].

Elke 100 sec[TS 30, 42.5.2].

1 uur.

In het dalende traject circa 55 meter.
In het stijgende traject circa 40 meter.

80 -c [TS2. 49.4].

5 km/uur [TS 30, 42.5.2].

>40mm. De afstand is sterk aIlankelijk van de
situatie en is gebaseerd op ervaringen
mei de tot nu gebouwde tunnels.

Ten minste 20 à 25 meter van elkaar.

40.64



Bouwdienst RWS
Hoofdafde1ing••Natte
InfrastructuUT
Afdeling lnstal~ec:hniek

SATOdElel7
TunneltechnisChelnstallatièS

Versie 1
decet11ber1997

20. TunnEllverlichting

40. Verkeerssysteem alge

43. Hooglemelding

A Doel D. werking E. Raakvlakken

Stilstanddetêclie via de camera's (Video detectiesysteem).
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41. Verkeerssy'steemMTM

45. Verkeerslichten

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

Een te hoog voertuig of te hoog beladen
voertuig vroegtijdig kunnen detecteren en
middels een automatische procedure tot
een omleidingsroute te dwingen. Indien
dit niet meer mogelijk is, het te hoge
voertuig tot stilstand brengen en afvoe-
ren.

Dit om beschadigingen aan het tunnel-
dak of daaraan aangebrachte apparatuur
te voorkomen. Hiervan moet het overige
verkeer zo mln mogelijk hinder ondervin-
den.
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Waarschuwingsborden ·pfaatsen met
maximafe voertuighoogte.
Mogelijkheid om het hoge voertuig
te kunnen omfeiden.
Hoogtedetectie wordt aangebracht
boven elke rijstrook en vluchtstrook
van de wegen naar de tunnel.

40.70
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41. Verkeerssysteem MTM

45. Verkeerslichten

Ho~.die.Vefkeersmaatre-
gelenkunnennemenaDeen lOOpas-
sen bij continu beWaaktewnnels
lTS 5.6.5.5.3] ,in overigegevallefl
kan een adl/ieshoogtedetectie Wor-
den toegepast
Het detectiesysteem combineren
met wegbouwkundlge en verkeers-
technische maatregelen lTS 5,
6.5.5.4].
Bijeen detectie automatisch ver-
keersmaatregelentreffen die de ge-
hele tunnelinritafsluiten.
De signalen van het hoogtedetectie-
systeem koppelen aan lTS 30,
43.3):

Aanwijzingsborden (Te Hoog
Voertuig, waarschuwing ver·
keerslichten).
Verkeerslichten.
Beeldschennsysteem.

Een detectiesysteem plaatsen per
rijrichting.
Een hoogtedetectie systeem kan
opgebouwd zijn uit:

zachte detectiesystemen, zie
figuur 43.B.3.
Hardedetectiesystemen, zie
figUtlr43.B.2.

Onderverdeling in drie fasen. zie
figuur.4~.B.1;.[TS.32,4.2.71

Advies~e-I\oogtedetectie.
Wsar$Clluwingsfa$&-boogtede-
tectie.
Roodfase-hoogtedetectie.

De boogtedetectie mag een te boog
voertuig niet ernstig beschadigen
lTS 19. 43.b.
Hoogtedetectie moet beWegingsvrij
gemonteerd worden lTS 19, 43.b].

40.72
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42. Sne1heidsonderschrijdingssysteemS.O.S.

Om te voorkomen dat het hoge voertuig
naaf een andere rijbaan gaat en vervol-
gens kan doorrijden.



maximale
doorri j
hoogte

meting d.m.v.
triangels

meting d.m.v.
een spandraad

FIgUur 43.B2.Harde detectiesyslemen.

-------------
maximale
doorrij
hoogte

meting d.m.v.
o.ptische detectie

FIgUUr 43.B.3. Zacht detectiesysteem.
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Zachte detectiesysteem [TS 5,
6.5.5].

Harde detectiesysteem [TS 5,
6.5.5].

20. Tunnelver!ichting

41. Verkeerssysteem MTM

45. VerkeersliChten

E. Raakvlakken

Deze werken door middel van een
lichtbundel of ander soort stralings-
bundel die door een te hoog voer-
tuig wordt onderbroken.

De minimale onderbre1<ingstijd moet
kort zijn, om een smane hoge lading
te detecteren.
Eventueel combineren met detectie-
lussen in het wegdek.
Detectie per rijstrook vindt plaats
doordecombinatle hoogtedetectle
en aanwezigheid van een voertuig
op een detectIelus.
Systeem kan op afstand gereset
worden.

Twee systemen mogelijk, namelijk:
Metbehulp van een draad.
Met behulp van triangels.

Met het dtaadsysteemken niet per
rijstrook worden gedetecteerd.
Het triangelsysteem kan per rijstrook
detecteren.
Alleen te hoge voertuigen of te hoge
ladingen kunnen het systeem active-
ren.
Het systeem met de draad moel na
activeren ter plaatse worden gere-
set.
Het systeem met de triangels kan op
afstand worden gereset.
De systemen bevestigen aan ver-
keersportalen.

40.74

42. Snelhe1dsonderschrijdingssysteemS.O.s.

G. Versoberingen

EenprOblêem. kan tijndatdenoogtede"
tectiegeactiveerd kan woroen(Joor vo-
gels, regen ofsneeuw.
Ditwordt getracht te ondervangen door
ook een detectiesysteem •inde weg aan
te brengen. Op deze wijze wordt er pas
gereageerd als de hoogtedetectiegelijk-
tijdig reageert met de detectie in de weg.

Indien op meerdere rijstroken voertuigen
elkaar gelijktijdig passeren bij een hoog-
tedetectle, is er geen onderscheid te
maken op welke rijStrook de hoogtede-
tactie plaatsvindt.
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Hoogtemeldingen Oer()Q(\félse-lloogtedeiectielop 16(}
m tot 300m vóór de verkeerslichten
(stOpstreep) plaatsen.
De.waarschuwillg$fase-hoogtedetec.
tie op100m tot 300 m voor de
tweede.signaalgeverraai, voor de
verkeerslichten plaatsen.
Als er een toerit tussen de waar-
schuwingstase-hoogtedetectie en
de verkeerslichten aanwezig is, dan
ook op deze toerit waarschuwÎl1gsfa-
se-.hoogtedetectieplaatsen.
Opalietunneltoe1eidende wegen op
minimaal 100 m voor de laatste afrit
meteen alternatieve route voor te
hoge voertuigen, een adviesfase-
hoogtedetectie plaatsen [TS 32,
5.8.3.11
Bij voorkeur niet plaatsen op de
naar de tunnel afdalende helling [TS
5, 6.5.5.2].

Storlngsmaldingen. Destorillg$meldingen uitvoeren in
ruststroomschakeling (fail-safe).

Detectoren. Algemene eisen voor optische hoog-
temeldingsdetectoren:

Bestand ZIjn tegen weersinvloe-
den.
Betrouwbaar functioneren bij
extreme weerssituaties, zoals
felle zon.
Instelbare onderbrekingstijd.
Voorzien van een zelfdiagnose.

40.76

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

G. Versoberingen

De atstandJ60 mtot 3OOmisafhanke-
lijk van de snelheid in combinatie met de
tijd die verstnjkttussen het waarnemen
en een voertuig totstUstand brengen.
Tussen detectie en stoppen wordt 8 se-
conden aangehouden.
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Hoogtedetectie.

Schakel- en verdeelinrichting.

20. Tunnelverlid1ting

45. Verkeerslichten

Algemene benodigdheden:
Bevestiging.smateri.aal.
Schakelkast.
Koppe!ingmet verkeerskast.
Koppeling met een PLC.
Bekabeling.

Soft deteètiesysteem:
OptiSChe haogtecietectoren.
Detectielussen in wegdek.

Hard detectiesysteem:
Triangels. boven elke rijstrook.
Een spandraad over alle rijstroken
inclusief vluchtstrook.
Detectielussen in wegdek.

Voorzien van:
Hoofdschakelaar.
Benodigde automaten met hulpcon-
tacten.
Kastverlichting.
Kastverwarming.
Wandcontactdoos.
Deurcontact.
Apparatuur voor voertuigdetectie.
Apparatuur voor het aansturen en
verwerken van de hoogtedetectie
signalen.
Apparatuur voor het aansturen van
de bijzondere borden.

Na het openen van de buitenkast moet
de volgende controlefuncties aanwezig
zijn:

LE1).indicatie voor spannings- en
toestands controle van de hoogte-
melding.
LEO-indicatie voor spannings- en
toestandscontrole van de 1Usdetee-
tormeldingen.
Zowel de hoogtemelding alsdetec-
tielusmetdingmoeten per stuk uit-
schakelbaar zijn.

40.78

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem .5.0.5.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VENA

G. Versoberingen

Indien het ontwerp dit toestaat kan ook
een CC1V-camera gevoed worden uit de
schakel- en verdeelinrichting.
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10. Energievoon:ientngen

42. Snelhe\dsonderschrijdingssysteem S,O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

G. VersOberingen

Als een voertuig wordt gedetecteerd:
Verkeerslichten voor alle rijstroken
op rood zetten.
Bijzondere borden aansturen.
De camera die op het wegdek, di-
rect achter de hoogtedetectie, ge-
richt staat op de hoogtedetectie en
de twee daarop volgende camera's,
automatisch inschakelen.

Zachte detectie . De detectorenmoeteneeninstelba-
re minirnaleonderbrekingstï]d kun-
nen detecteren.
De detectoren moeten een zeJfdiag-
nosekunnen uitVoeren.
BiJ storing of defect vanéên detec-
tor, een storingssignaalgeven en de
overgebleven detector de functie
latenovemeJ'l'len(fS30, 43.5.8].
Middels twee optische detectoren
(één detector = zender + ontvanger)
enlosdeteçtQren in bet wegdek de
metingen uitVoeren.
De contacten van de optische detec-
toren ende lusdetectoren in serie
schakelen.
Een melding van een te boog voer-
tuig geven, indien zowel de hoogte-
detector als dedetectielussen een
voertuig detecteren.

40.80
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Plaats waar installatie bediend
kanWOl'derl.

Draadsysteem.
Middels een over de weg gespan-
nen draad, die door het te hoge
voertuig wordt onderbroken of losge-
haakt.
Na detectie van een te hoog voer-
tuig, moet de draad opnieuw worden
aangebracht
Een melding van een te hoog voer-
tuig geven, indien de draad onder-
broken is en de detectielussen een
voertuig detecteren.

Triangel systeem.
De triangels worden geraakt en op-
gezwaaid door het te hoge voertuig.

De systeemkast
Signalerings- en bedieningspaneel.
Draagbaar beeldschermsysteem.
Beeldschermsysteem.

De weriting verloopt automatisch
volgens de procedures:

Hoogtedetectie melding.
Reset hoogtedetectie melding.

Melding RHD, wordt automatisch
verwerkt

2a Veriteerslichten onvoorwaardelijk
"rood",

Normaalbedrijf.

ProcedureRHDmelding.

Procedl.lrereset RHO-melding.

2b ComIl'lando CC1V, camera RHO.
2c Aansturen bijZonder bord hoogtede-

tectie,

1 Reset hoogtadetectie ..
2 UitsChakeUngbijzonder bord hoogte-

detectie, dOor PLC.
3 Doven veriteerslichten, door opera-

tor.

40.82

42. SnelheidsOnderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveillging VEVA

RHD=Roodfase-hoogtedetectie.
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ProCEldure\NHD-mekIlng.

Procedure reset WHD-melding.

ProcedureAHD"melding.

Procedure reset AHO-melding.

20. Tunnelverlichtirlg

42. SnelheidsonderschrijdingssysteemS.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

G. Versoberingen

1 Meldirlg\NHDhoogtedetectie, Wordt
automatisch verwerkt

2a Verkeerslichten. op "geel"knippe-
ren.

2b Commando CCTV, cameraWHD.
2c Aansturen bijzonder bord hoogtede-

tectie.

WHO=Waarschuwingstase-hoogtedetec-
tie.

Reset hoogtedetectie, door operator
uit te voeren.

2 Uitschakeling bijzonder bord hoogte-
detectie, door PLC.

3 Doven verkeerslichten, door opera-
tor.

Melding AHD, wordt automatisch
verwerkt.

2a Aansturen bijzonder bord hoogtede-
tectie.

2b Waarschuwen operator (indien ver-
binding met verkeerscentrale).

AHD:Adviestase-hoogtedetectie.

1 Reset hoogtedetectie.
2 Uitschakeling bijzonder bord hoogte-

detectie, door PLC.

40.84



Civiel.

........... , ...

No-breakvoorziening.
Verkeerssystemen algemeen.
Verkeersllchten.
Bijzondere borden.
CClV-installatie.
Besturing.

Relatie met andere elektro-me-
chanische installaties [TS 21].

Derden.

Plaats van borden ten opzichte van
andere vel1<eersvoorzÎeningen of
civiele objecten.
Voorzieningen voor een alternatieve
route.
Situatie toeleidende wegen.

Plaats van portalen.

40.86
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20. TUnne1verlichting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

4a Beweegbare middenbermbeveiflging VEVA

Minimale onderbrekingstljd bij
een zacht detectiesysteem.

Minimale doorrijhoogte waarbij
geen hoogtemeting noodzake-
r~kis.

2 rns[TS 2, 43.3].

> 4,7 m [TS 5, 6.5.5.2) (minimaal profiel
van vrije ruimte), zie figuur 43.F.1.

Is standaard BouwdlenstRijkswater-
staat, .afhankelijk van de beheerder is
het mogelijk toch hoogtedetectietoe te
passen.

Maximale. ",()érluighoogte vol-
genshetv~i'keersregelement
[TS5,$J)JMl

Doorrijhoo!#e waarbij adviesfa-
se- en W8arschuwingsfase-
hoogtedetElÇtie noodzakelijk is.

< 4 m, ontheffing mogelijk tot maximaal
4,2m.

<4,3m.
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10. Energievoorzieningen

42.Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.s.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

Tunl'lel~maken.minimaal 5m vrije •ruimte (econol1\ischeschadeis vele malen groter dande extra kosten vOOrde
tunnel).

Hoogte~J(jing vereenvoudigtm:
BePlillElribij welke hoogte de adviesfase en waal'$chUwingsfase hoogtedetectie niet meer noodzakelijk is.
Evalu$tie van voormeldingen.

40.90
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41. Verkeerssysteern MTM

45. Verkeerslichten

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

Het afsluiten van een rijbaan, een tunnel-
buis, alternatieve routes enlof toegangs-
wegen naar gebouwen voor het verkeer,
zodanig uitgevoerd dat een eventuele
aanrijding geen ernstige gevolgen heeft
voor de inzittenden van het aanrijdende
voertuig [l'S 5. 6.5.2.2].

Olenst- enlof hulpverlenend verkeer
moet de tunnelbuiZen, al dan niet in te-
genovergestelde richting. kunnen berei-
ken (TS 2, 44.2].
In overleg met de beheerder bepalen of
een slagboom bij de toegangswegen
volstaat of dat daar een schuifhek moet
komen (schuifpoort plaatsen indien ter-
rein omheind is).

40.92
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10. Energie~en 20. TunneJverlichting 35. Ventilatie

70. Gebouwinstallaties

D. Werking

42. SnelheidSOnderschrljdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA45. Verkeerslichten

G. Versoberingen

Slagboominstallatie .

TunneJinritten·.
Toegangswegen naar tunnel.
Toegangswegen naar wrakkenterrei·
nen.
Inritten voor de gebouwen.
Alternatieve routes rrs 5,6.52.2}

Elke slagboom moet afzonderlijk
bedienbaar zijn.
Als tweeslagoornen een rijbaan af·
sluiten, moet er de mogelijkheid zijn
om ze beide gelijk op te sturen.
Elke slagboom moet voorzien zijn
van een mechanische handbedie-
ning, die bij gebruik de afstandsbe-
diening blokkeert.
De slinger VOOrhandbediening en
de sleutel. voor het openen van het
luik, .rnefelkaar verbinden.
De slagoomenvan de hoofdrijlJanen
en de verkeersliChten met elkaar
vergrendeien[TS30. 44.3].
Onder deslagoomen voertuig· de-
teetielussenaanbrengen,éénper
rijstrook en indien aanwezig één
voorde vluchtstrook.
Alle slagb<>ombe'Negingenmoeten
voorzien zijn van elektrische ver"
grendelingen (eindcontacten) en
signaleringen voor automatische en
veUige werking.
Bfj dienstwegen voorzieningen tref·
fen voor de door de beheerder toe-
gepaste afstandsbediening en een
sleutelschakelaar.
Slagbomen over de hoofdrijbanen
uitvoeren zonder vangpaal [TS 2.
44.4].

40.94
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20. TunneJverlichting

41 ..Verkee.rssysteem MTM

45. VerkeersUcht$n

42. Snelheîdsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbaremiddenben"nbeveiliging VEVA

G. Versoberingen

SlagboominstaOatie , vervolg. Slagbomen over de toegangswegen
uitvoeren met.vangpaal en vast.
houcJ,.elektromagneet.
De slagbomen in de "op" stand au-
tomatisch vergrendelen, zodat de
slagboom niet door de wlndnaar
beneden kan zakken rrs 2, 44.4l
Slagboomkast zodanig uitvoeren dat
bijeen aanrijding het mechanisme in
de kast niet kan beschadigen en
overplaatsbaar is naar de nieuwe
kast rrs 30, 44.5.S.3}
Slagboomkast, zowel elektrisch als
mechanisch, geheel waterdicht uit-
voeren rrs 30, 44.5.8.9}.

40.96
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20. Tunnelverlichting

42.· SneJheidsonderschrijdingss)'steell'l S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbevelliging VEVA

G. Versoberingen

SleutelschakeJaar voor bedie-
ning slagbomen.

Slagbomen over de hoofdrijbanen
zodanig uitvoeren dat een aanrijding
met de slagboom geen emstige ge-
volgen heeft voor inzittenden van
het aanrijdende voertuig.
Verbinding slagboom - slagboomn-
stallatie zodanig uitvoeren dat de
slagboom snel en eenvoudig ver-
vangen kan worden.
Slagbomen over de toegangswegen
moeten bestand zijn tegen vandali-
sme.
Slagbomen over de toegangswegen
boven eil<e rijstrook voorzien van
rode knipperUchtarmaturen en van
een vast toplicht (armaturen aan
weerszijde zichtbaar).
Slagbomen over de hoofdrijbanen
boven eil<e rijstrook voorzien van
rode knipperlicht.armaturen en van
een vast toplicht
Lengte slagboom moet zodanig zijn
dat deze in gesloten toestand het
betreffende wegdek over de gehele
breedte blokkeert.
Slagboom uitvoeren in roodlwit re-
flecterende kleuren [IS 30, 44.5.8).

De sleutel uitvoeren als RWS-moe-
dersleutel.
Met behulp van sleutel de ·op-en-
neer"- functie van een slagboom
uitvoeren.

Infrarooo··afstandsbediening
[IS 5, 44.5.8.121.

De ontvanger plaatsen op een ther-
misch verzinkte paal van e 70 mmo
De te leveren zenders QPdezelfde
frequentie afstellen als binnen de
dienstkring WQrdtlQegepast.

Type afstandsbediening is afhankelijk
van de beheerder.
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41. Verkeerssysteem IIATM

45. Verkeerslichten

42. Snelheidsonderschrljdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

Elk knipperlichtarmatuur met behulp van
een lampbewakingsunlt melden op func-
tioneren [TS 2, 44.4).
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20. Tunne!verlichting

G. Versoberingen

De slagboominstaDatie bestaat hoofdza-
kelijk uit:

Slagbomen, inclusief reserve.
Slagboomkasten met aandrijfmecha-
nisme.
Slagboomarmen met armaturen.
Deteetielussen met bijbehorende
voertuigdetectoren.
Vangpalen.
Lokale bediening.
Schakelkasten.
Bekabeling.
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10. Energie\looJZieningen 20. Tunnelvel1lchting

40. Verkeerssysteem algemeen

43. Hoogternelding

42. SnelheidsonderschrijdingssysteemS.O.S.

46. Beweegbare middeflbermbeveiliging VEVA

G. Versoberingen

Plaats waar installatie bediend
kan worden [TS 30, 44.6.2).

Bewegingen van de slagboom.

Het·.lokaie••bedÎfmlngsp~1.
Het centraal-regionaal· of centraal-
lol<aaITVI,.signaierings- en bedie-
ningsplaaije.
Noodbedieningspaneel.
Oraagbaarbeéldschermsysteem.
Beeldschermsysteem,

Oe slagbomen over de tunnelinritten
kunnen alleen gesloten worden in-
dien:

Een vrijgave gegeven wordt
vanaf de TVI-bediening.
Er geen voertuig onder de slag-
boom gedetecteerd wordt
oe verkeerslichtefl boven de
rijstrOken van het betreffende
wegvak gedurende een instel-
baretijdop "rood" hebben ge-
staan.

De beWegjng van een slagboom
moetonrniddeltijkstoppen bij:

Overbelasting van de elektro-
motor.
Het bereiken van één van de
eindstanden van de slagboom.
Bij detectie van een voertuig
onder de slagboom (alleen
neergaande beWeging)..
Het indrukken van één van de
noodstopdrukknoppenof bevei-
ligingsstops.
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BeweglngerLvan de slagboom,
vervolg.

Knipper!ichtarmaturen op slag-
bomen.

20. Tunnelverlichtîng

42. SnelheldsonderschrijdingssysteemS.O.S.

G. Versoberingen

Voor de slagbomen bijcrediensten-
gebouwen en toegangswegen geldt:

De slagbomen gaan pas "op"
of "neer" Sl$ deknipperllchtar-
maturenop de boom een in-
stelbare tijd knipperen.
Ter plaatse van de slagboom-
kast kunnen met de RWS-sleu-
tel de slagbomen bediend wor-
den. De bediening met de sleu-
telschakelaar afzonderlijk sig-
naleren.
Bediening van de slagboom is
mogelijk met een infrarood af-
standsbediening.
Bij een brandmelding gaan de
slagbomen automatisch op
"op".

Slagbomen voor llOotdrijbaan.
De lampen gaan branden als de
slagboom de "op"-stand verlaat.
De lampen doven als de slagboom
gedurende een instelbare tijd in de
"op"-stand staat.
Bij hat neer gaan brandt het toplicht
continu, de overige lampen knippe-
ren.

Slagbomen voor dienstgebouwen en toe-
gangswegen.

De lampen gaan branden op het
commando "op" of "neer".
De1ampen doven als de slagboom
gedurende een instelbare tijd in de
"op"- of "neer"-stand staat.
Bij het neer gaan brandt het toplicht
continu, de overige lampen knippe-
ren.
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20. TunnelVerlichting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem •S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveUiging VEVA

A. Doel

Storingsmeldingen. Storingsmelding geven bij mechani-
sche handbediening van de slagbo-
men.
Indien een slagboom zonder
elektrisch commando de "op"-stand
of "neer"-stand verlaat

Procedure afsluiten van de
hoofdrijbanen.

Commando "één of beide slagbo-
men neer", via TV1 door operator.

2 Slagbomen gelijk omlaag, mits aan
bepaalde voorwaarden is voldaan.

Bedieningsdrukknop. Gedurende de "op"- of "neer" be-
weging knippert de signaallamp in
het drukknoplsignaalarmatuur.
Als de slagboom de eindstand be-
reikt heeft, brandt de signaallamp in
het drukknop/signaalarmatuur conti-
nu.
Door het indrukken van de bedie-
ningsdrukknoppen worden de com-
mando's "op" - "stop" - "neer" ge-
geven.

Nooobediening. Slagbomen hoofdrijbanen:
Bediening middels bedienvakken
(beide "op", "stop" en "neer") op het
beeldschermsysteem.
Bediening middels bedienvakken
(beide "op", "stop" en "neer") op het
noodbedieningspaneel.

Slagbomen toegangswegen:
Bediening middels bedienvakken
("op", "stop" en "neer") op het beeld-
schermsysteem.
Bediening middels bedienvakken
("op", "stop" en "neer') op het nood-
bedieningspaneel.

40.108

De noodbediening kan op de volgende
plaatsen worden uitgevoerd:

Nooobedieningspaneel.
Noodbedieningsmenu op het beeld-
schermsysteem.

Noodbediening vindt plaats via de
nooo-PLC.
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10. Energie\tl)()fZieningen

50. Brandblusinstallatie

20. TunnelverlichtIng

45. Verkeerslichten

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

. Raakvlakken

Handbediening lTS 30,
44.5.8.41

Middels een slinger bij de slagboom-
kast
Handbediening afsluitbaar middels
een bedieningsluik.
Slinger opbergen achter het bedie-
ningsluik.
Bij het loslaten van de mechanische
handbediening moet de slagboom in
elke stand blijven staan.
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10. Energiev(lorzieningen 20. Tunnelverlichting

42.Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

G. Versoberingen

Relatie lTletandere elektro-me-
chanischeÎl'lstallaties rrs 21J

No-breakvoorziening.
Verkeerssystemen algemeen.
Bijzondere borden.
Verkeerslichten.
Toegangscontroleinstallliltie.
Intra-rood afstandsbediening.
Besturing.
Kabeltracés tunnel en gebouwen.

Civiel. Opstelruimte.
Vrije hoogte voor slagbomen.
OpsteUing vangrail.
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10. Energievj)()12ieningen

50. Brandbll.l$installatie

20. Tunnelver1ichting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEV A

A Doel

Minîmaletiddat verkeersnch-
ten op "roOd" staan, alvorens
deslagboornneer gaal

Knipperinterval. van knipper-
nchtarmaturen op slagbomen.

Tijd dat knipperlichtarmaturen
knipperen alvorens slagboom
"op" of "neer" gaal

> 5 sec.

1 x per sec [TS 30, 44.6.3].

> 5 sec.

Afdichtingslagboomkast. Beschermklasse IP64. Waterdichte uitvoering.
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10. EnerglèVoorzieningen

50. Brandblti$lnstallatie

20. Tunnelverlichting

D. Werking

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare micldenbermbeve.iliging VEVA

E. Raakvlakken

40.116



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeling Natte
Infrastructuur
Afdeling Installatietechniek

SATOdeel7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997

20. Tunnelverlichting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

E. Raakvlakken

Algemeen. Het vellig tot stilstand brengen van het
verkeer bij het stremmen van één of
meerdere tunnelbuizen.
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10. EnergieVClOrzieningen 20. Tunnelverlichting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteern S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

Verkeerslichten . Per rijstrook een drielichtsverk.eers-
lichtarmatuur aanbrengen.
De verkeerslichten naar "rood" stu-
ren na vrijgave van het MTM-sy-
steem.
De verkeerslichten naar "onvoor-
waardelijk rood" sturen zonder vrij-
gave van het MTM-systeem.
Een vergrendeling. van de verkeers-
lichtinstallatie aanbrengen met

Slagboominstallatie.
MTM.

Verkeerslichten zodanig opstellen
dat voertuigen ruim voor de afsluit-
bomen tot stilstand kunnen komen.
Elk verkeerslicht afzonderlijk bedien-
baar maken.
De werking van de verkeerslichtlam-
pen controleren via Iampbewakings-
units [TS 5, 45.3J.
De benodigde intervaltijden tussen
de verschillende signaleringen vol-
doende lang kiezen voor een veilige
verkeersafwikkeling[TS 21, 45.3].
Rekening houdend met de stand
van de zon het type armatuur kie-
zen.

Bij directe zon-inschijning een armatuur
met anfl-fantoom optiek toepassen.

Aansturing verkeerslichten [TS
30,45.41

Bij detectie van een te hoog voer-
tuig, alleen door de RHD en WHO.
Handmatig voor het treffen van een
direct aan te sturen verkeersmaatre-
gel.
lokale bediening.
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10. Energtêyejorzieningen 20. Tunnelverlichting

42. Snelheidsonderschtijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveUiging VEVA

Beveiligingen. Verkeerslichten doven bij rood kruis
op de naast liggende MTM-signaal-
gever.
Vergrendelingen tussen verkeers-
lichten en slagbomen lokaal koppe-
len met harde contacten.
Met een lampbewakingsunit zowel
de bekabeling als de lamp bewaken
[TS 30, 45.6.1].
De bewaking functioneert in zowel
de gedoofde als brandende toestand
van de verkeerslamp.
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20, Tunneiverlichting

42.Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

Algemeen. Drielichtsverkeerslichiarmaturen.
Achtergrondschilden en zonnekap-
pen voor de verkeerslichten.
Rode verkeerslicht uitvoeren met
twee lampen [TS2. 45.3}.
Besturingsapparatuur.
Bekabeling.

Afhankelijk van de positie ten opzichte
van de zon voorzien van anti-fantoomop-
tiek.
De achtergrondschilden combineren met
die van de signaalgevers.
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10. Energievoouieningen

50. BrandbluSinstallatie

20. Tunn~vert~hting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

PI$ats waar installatie bediend
kan worden lTS 30, 45.6.2].

Normaalbedrijf [TS 30, 45.6.2].

Lokaal bedieningspa~.
Noodbedieningssysteem.
Draagbaar beeldschermsysteem.
Beeldschermsysteem.

Installatie staat stand-by.
Alle verkeerslichten zijn gedoofd.
Verkeerslichten kunnen ingescha-
keld worden na vrijgave door MTM.
Geen vrijgave door MTMkan over-
ruled worden met het beeldscherm-
systeem I de TVl-bediening.
Verkeerslichten inschakelen bij de-
tectie van een te hoog voertuig.
Twee bedrijfstoestanden mog~ijk:

Automatisch bedrijf.
Handbedrijf.

Handbedrijf . Na aansturing van signaalgevers door
MTM kunnen de verkeerslichten als volgt
worden aangestuurd:

Gelijktijdig met de aanvraag bij het
MTM worden de verkeersl~hten op
geel knipperen geschakeld.
Gelijktijdig worden de voorwaar-
schuwingsborden verkeerslichten in·
geschakeld. Deze blijven ingescha-
keld totdat de verkeerslichten ge-
doofd zijn.
Verkeerslichten inschakelen, na een
minimale tijd geel knipperen naar
vast geel en dan rood.
Omschak~ing van rood naar groen
megeHjk als de lichten een minimale
tijd rood zijn geweest en slagbomen
van de rijbanen in de "cp"-stand
staan [TS 30 45.6.3].
Omschak~ing van groen naar rood
gaat automatisch via g.eel.
Bij uitschakelen van de verkeersl~h·
ten eerst een instelbare tijd geel
knipperen.
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10. Energie~ieningen

Handbedri.lflJS 30, 45.6.2]
IJS 30. 45.6.31 vervolg.

Volgorde verkeersUchten bij
detectie van te hoog voertuig.

Omschakeling van groen naar
rood.

20. Tunnelverlichting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

G. Versoberingen

Schakeling verkeersUchtenper rij-
richting.
De vergrendeling tussen verkeers-
lichten en de slagbomen is met een
sleutelschakelaaroverbrugbaar.

Zonder vrijgave van MTM kunnen ver-
keerslichten als volgt geschakeld worden:

Bij schakeling "tooer', gaan de ver-
keerslichten na een instelbare tijd
van geel knipperen naar vast geel
en dan rood (onvoorwaardelijk
"rood").
Gelijktijdig worden de voorwaarschu-
wingsborden verkeerslichten in-
geschake.ld. Deze blijven in tot dat
de verkeerslichten gedoofd zijn.
Gelijktijdig met het geel knipperen
wordt een aanvraag gedaan bij het
MTM.
Omschakeling van rood naar groen
mogelijk als de lichten een minimale
tijd rood zijn geweest en slagbomen
van de rijbanen in dl'! "ap"-stand
staan.
Bij uitschakelen van de verkeerslich-
ten eerst een instelbare tijd geel
knipperen.

Geel knipperen.
Vast geel.
Vast rood.

Altijd automatisch via geel.
Elk signaal moet een minimale in-
stelbare tijd ingeschakeld zijn ge-
weest.
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10.Energ~ieningen 20. Tunnelverlichting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

Omschakt1lling van rood naar
groen [TSSO. 45.6.3).

Procedure "aUes op rood" .

Procedure "onvoorwaardelijk
rood".

Procedure "alles op groen".

Handmatig in te schakelen.
Alleen mogelijk als de slagbomen
van de rijbanen in de "op"-stand
staan.
Als de lichten een minimale tijd rood
zijn geweest.

Commando verkeerslichten "alles op
rood" geven.

2 Aanvraag maatregel "verkeerslichten
op rood" bij MTM en de bijzondere
borden verkeerslichten inschakelen.

3 Beelden van signaalgevers worden
gezet.

4 MTM geeft vrijgave "verkeerslichten
op rood".

5 Alle verkeerslichten op "geel knip-
peren".

6 Alle verkeerslichten op "vast geel".
7 Alle verkeerslichten op "rood".

Commando "verkeerslichten op on-
voorwaardelijk rood" geven.

2 Alle verkeerslichten op "geel knip-
peren".

3 Alle verkeerslichten op "vast geel",
bijzondere borden verkeerslichten
inschakelen.

4 Alle verkeerslichten op "rood".
5 Aanvraag maatregel "verkeerslichten

op rood" bij MTM.
6 Beelden blank, "50", "70" en "90"

worden zo laag mogelijkboven de
rijstroken geplaatst.

Commando "alle verkeerslichten op
groen" geven.

2 Verkeerslichten op "groen".
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10. Energle\i()()fZieningen 20. Tunnelverlichting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

A. Doel

Procedure "geel knipperen". 1 Commando "geel knipperen" geven.
2 Bijzondere borden verkeerslichten

inschakelen.
3 Verkeerslichten op "geelknippe-

ren".

Procedure "alle verkeerslichten
uir'.

Commando " alle verkeerslichten
uit" geven.

2 Verkeerslichten op "geel knippe-
ren".

3 Verkeerslichten doven.
4 Maatregel "verkeerslichten op rood"

opheffen, bijzondere borden ver-
keerslichten uitschakelen.

5 Beelden boven rijstroken doven c.q.
gaan naar een hogere restrictie.

40.132



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeling. Natte
Infrastructuur
Afdeling Installactletechniek

SATO deel 7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997

20. Tunnelverlichting

Relatie mefandere elektro-me-
chanische •installaties [TS 21).

No-breakvoorziening.
Verkeerssystemen algemeen.
MTM.
Hoogtemelding.
Tussenrelaisstation.
VEVA.
Besturing.

Civiel. Plaats van overige verkeersvoor-
zieningen.
Plaats van slagbomen.
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10.:Ener9ÎevQorzienlngen 20. Tunnelverliehting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

E. Raak

Minimale tijd groen licht.

Minimale tijdgeellieht.

Lensdiarneter voor rood, geel
en groen.

> 5 seconden.

> 5 seconden.

300 mm [IS 30, 45.5.8).
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10. Energi''Ioorzieningen

50. Brandbl~installatie

20. Tunnewe~~hting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.
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20. Tunnewert~hting

45. Verkeerslichten

E. Raakvlakken

A1gemeen(TS 30, 46.2] (l'S 2-
46.2].

Bij calamiteiten, stremmingen of onder.
houdin één der beide tunnelbuizen, dient
het mogeUjk te zijn om het verkeer van
één of meerdere rijstroken via de ver-
plaatsbare middenberm naar de andere
tunnelbuis te leiden. In de gesloten stand
dient de verplaatsbare middenberm te
voldoen aan dezelfde veiligheidseisen
zoals die gesteld worden aan een mid-
denberm.

Een VEVA toepassen bij tunnels waar
geen altematieve route beschikbaar is.
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10. Ene1'9ïeVl'><>iZieningen

50. Brandbh.lSh'lStallatie

20. Tunnewemchting

45. Verkeerslichten

E. Raakvlakken

VEVA algemeen Ontwerpeisen:
De VEVA's aan weerszijde van de
tunnel functioneren onafhankelijk
van elkaar [T'S 30. 46.3].
De beweging van de VEVA's zoda-
nig ten opzichte van elkaar vergren-
delen, dat dezelfde tunnelbuis wordt
afgestoten.
Bediening van beide systemen ver-
grendelen met de verkeerslichtinstal-
latie en de slagbomen, de vergren-
deling is overbrugbaar [T'S 30, 46.3).
Verplaatsing VEVA mogelijk als de
verkeerslichten op rood staan, de
slagbomen gesloten zijn en als het
patroon van de signaalgevers van
het MTM overeenkomt met de te-
genverkeersmaatregel.
Claxonsignaal geven bij heffen, rij-
den en dalen van de VEVA [T'S 30
46 .•5.8].
Op laatste VEVA-element een knip-
perende witte signaallamp opnemen.
De installatie voorzien van een loka-
le noodbediening [T'S 30. 46.3).
Bij de noodbediening worden de
ve1'9rendelingen overbrugd en de
installatie wordt bestuurd bUiten de
VEVA·beveiliging om [T'S 30. 46.3].
Bij het aanspreken van de bewe-
gingsonderbreker stopt de beweging
direct en bij dalen gaan de inbewe-
ging zijnde elementen direct weer
naar boven.
Motoren voor heffen en dalen zoda-
nig aansturen dat rekening wordt
gehouden met de aanloopstroom
[T'S 30. 46.5.5].

40.142

G. Versoberingen

Rekening houden met:
Maximale snelheid bij doorsteek
[T'S 2, 46.3].
Aanrijdingshoek gelijk aan vangrail
[T'S 2. 46.3).
Maximale tijd van openen en slui-
ten, inclusief ontgrendelen, heffen,
rijden, dalen en vergrendelen.
Type wegdek, in verband met wiel-
druk van VEVA.
Helling wegdek.
Obstakels op het wegdek.
Trekkracht om VEVA in gesloten
stand te spannen.
Maximale belasting in lengterichting
veroorzaakt door een aanrijding.
Maximale lengte.
Weersomstandigheden waarbij VE-
VA moet kunnen functioneren [T'S
30. 46.5.2).
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45. Verkeerslichten

E. Raakvlakken

VEVA alg$l'l'leen , vervolg. De twee aandrijfwielen zodanig uit-
voeren dat één aangedreven wiel de
VEVA kan verplaatsen (T'S 2, 46.4).
Aansturen van de bijzondere borden
(T'S 30. 46.5.5).
De VEVA wordt gevoed vanaf het
netlnoodschakel- en verdeelinrich-
ting (T'S 30. 46.5.41

Opbouw VEVA. Verwisselbare segmenten, bestaan-
de uit één scharnierstuk, een aantal
normaleelementen afhan.kelijk van
de wegbreedte) en een kopstuk.
segment gelijk aan stepbarrier.
Koppeling tussen de segmenten on-
derling flexibel uitvoeren.
Voorzieningen aanbrengen per seg-
ment voor plaatsing van 2 pylonen
en bochtschild[TS 30. 46.5.9).
Ter plaatse van overgangen van
segmenten een inspectieluik plaat-
sen [TS 30. 46.5.10).
Aan weerszijde van elk segment de
kop voorzien van eenretro-reflec:te..
rend rood-wit bord [TS3O.46.5.10).
Elk segment voorzien van een hef-
wiel, laatste twee segmenten tevens
voorzien van een aandrijfwiel [TS 2.
46.4).
Elk segment aan weerszijde voor-
zien van een, met trekkoord uit te
voeren, beveOigingsstop.

Voor 1996 werden New Jersey-profielen
toegepast.
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G. VersoberingenE. Raakvlakken

Bediening, Elke bedieningsmogelijkheid heeft
een signalering op het bedienings-
paneel
Designalering "heffen" is de enige
bedieningskeuze die knippert., indien
de VEVA staat opgesteld in de mid-
denbermen alle vrijgaven zijn gege-
ven [fS 30,46.6.3].
Oe commando's waarvan de signa-
leringen knipperen kunnen uitge-
voerd worden.
Indien een functie in werking is, zal
de signalering continu gaan bran-
den.
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Elektrische.·mstallatie. Verdeel- en klemmenkast.
Bediening en signaleringsapparatuur
in de lokale bedieningskasten.
SChakelkast algemeen en schakel-
kast per VEVA element.
VergrendeHngen met overige ver-
keersinstallaties.
Storingssignalering en bekabeling.
Draalhoek meting.

Mechanische installatie. De benodigde losse VEVA-elemen-
ten.
DraaivoorzIeningen voor eerste VE-
VA-element
Hydraulische span inrichting en ver-
grendelpennen.
Nodige hef- en rijmotoren.
Hydraulisch-aggregaat.
Rekjes voor het plaatsen van pylo-
nen.
Pijp en flens voor het plaatsen van
c1wangpijlen.
Mobiele hefinstallatle voor de gren-
del.
Als bewegingsonderbreker loopt een
trekkoord, met schakelaar, rondom
elk element.

Algemeen. Schakel- en verdeelinrichting.
Besturing van de VEVA.
Claxon.
Waterdichte witte signaallamp.

Opbouwen uit gezette plaat.
Inspectieluiken.
Debenodige mantelpijpen.
Retro-reflecterende rood-witte bor-
den.

VEVA elementen.
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10. Energie\l<>Çttieningen

50. Brandblusinstallatie

20. Tunnelverllchting

45. Verkeerslichten

Plaats waafinstallatie bediend
kan worden.

Werking VEVA [TS 30, 46.6.3].

Procedure "heffen" in midden-
stand [TS 30, 46.6.3].

Procedure rijden vanuit mid-
denstand [TS 30, 46.6.3J

Procedure rijden naar midden-
stand.

Noodpaneel in de systeemkast.
lokaal bedieningspaneel.
Centrale bediening.
Draagbaarbeeldschermsysteem.
Beeldschermsysteem.

Mogelijke acties:
Heffen.
Rijden vanuIt middenstand.
Rijden naar middenstand.
Dalen.
Stoppen bediening.
Overbruggen nlet-urgente storingen.

Na commando "heffen":
Controle of hydrauliekunit stand-by
staat.
Aansturen van ventielen "ontspan-
nen" van de spanrichting.
De elementen gestaffeld heffen.
MeldIng 'VEVA geheven" geven.
Commando "rijden" wordt vrijgege-
ven.

Na commando "riJden" (richting vrijgege-
ven positie):

Rijden mogelijk na vrijgeven van de
functie "afsluiting tunnelbuis".
Vergrende.lpen omhoog.
Commando "rijden" geven.
Rem van de rijmotor lIchten.
VEVA rijdt tot eerste stopplaats.

Na commando "rijden" (richting midden-
positie):

Een extra commando "vergrendel-
pen omhoog" wordt gegeven.
Rem van de rijmotor lichten.
VEVA rijdt tot middenstand.

Als VEVA verder gereden moet worden
dan de eerste stop, de streep tussen
rijstrook 1 en 2, opnieuw het commando
"rijden"geven.
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A. Doel

Procedure "dalen" in midden-
stand [TS 30. 46.6.3].

Procedure "dalen" als VEVA
zich nietittmiddenstand be-
vindt [TS30, 46.6.3].

Stop bedieJ'lÎng [TS 30. 46.6.3].

Overbruggen niet-urgente sto-
ring [TS 30, 46.6.3].

Noodbediening.

Noodstroombedrijf [TS 30,
46.6.7].

20. Tunnelverlichting

Na commando "dalen":
De grendelpen gaat naar beneden.
De elementen zullen gestaffeid da-
len.
De ventielen "spannen" bekrachti-
gen van de spaninrichting.

Na commando "dalen":
De elementen zullen gestaffeld da-
len.

Na commando "stop" of aanspreken van
de beveiligingsstop:

VEVA stopt direct met zijn bewe·
ging.
Bij onderbreking in het rijden, zal bij
het loslaten van de knop de rijbewe-
gingen voortgezet worden.
Bij dalen,. zal na het loslaten van de
knop het commando "dalen" op-
nieuw moeten worden gegeven.
Het commando "heffen" is mogelijk
als "dalen" onderbroken is.

De vergrendeling van een niet-ur·
gente storing kan hierdoor worden
overbrugd.

Inschakelen bediening met sleutel·
schakelaar.

Bediening middels keuzeschakelaar
met de mogelijkheid "heffen 1dalen
1 rijden".
Bij heffen en dalen kunnen de af-
zonderlijke elementen bediend wor-
den middels de keuzeschakelaar "0-
11213-41516-7/819/10".

Beide VEVA's niet gelijktijdig in werking
stellen bij noodstroombedrijt.
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G. Versoberingen

Bij bedieningspanelen.

Bediening waarmee buiten alle automati-
sering en vergrendelingen om de VEVA
verplaatst wordt.
Kan toegepast worden als de PLC be-
sturing of de communicatie met de een-
tralebedieningsruirme is uitgevallen.
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G. Versoberingen

Relatie met andere elektro-me-
chanischeinstallaties lTS 21J

Onderverdeellnrichting.
No-breakvoo~iening.
Verkeerssystemen algemeen.
Verkeerslichten.
Besturing.

In te storten delen en mantelpijpen.
De betonfundatie voor de VEVA in
de middenberm.
Profiel van het wegdek.
Drukvastheid van het wegdek.

Civiel.
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10. EnergieVOorzieningen 20. Tunnewen~hting

O. werking

41. Verkeerssysteem MTM

45. Verkeerslichten

Maximale (lQorsteeksnelheid. 70km/uur [T5 2, 46.3].

MaxilTlaletijd voor openen en
sluiten.

10 minuten [T5 2, 46.3]. Alleen voor plaatsen VEVA.

Maximale helling van het weg-
dek.

1:30 [T5 30,46.5.10).

Maximale dikte van obstakels
die geen iIWloed hebben op de
werking van de VEVA.

Spankrachfin gesloten toe-
stand.

15 mm voor de aangedreven wielen.
32 mm voor de niet-aangedreven wielen
[T5 30, 46.3l

50 kN [T5 30, 46.31.

Maximale belasting in lengte-
richting van VEVA tijdens een
aanrijding.

500 kN [T5 30, 46.3J.
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20, Tunnelverlichting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

G. Versoberingen

Om een duidelijke scheiding te verkrijgen
van de signaaloverdracht met de MTM-
installatie en de tunnelverkeersinstallatie.
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10. Energ~@rzieningen 20. Tunnelverllchting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

Algemeen Alle inkomende en uitgaande signa-
len galvanisCh scheiden[TS 30,
47.31
Op at:onderlijke klemmenblokken de
inkomende en uitgaande sig-
nalen/meldingen verwerken.
Alie verbindingen voldoen aan de
eisen die gesteld worden door de
apparatuur die op de verbinding is
aangesloten [TS 2, 47.31
De stgnaaloverdraCht van de in-
komende signalen. voorzien van een
bitsumcontroieschakeling [TS 30,
47.3).
Aansluiten op no-breakverdeelinrich-
ting[TS 2, 47.41
De tussen relais-stations zijn direct
gekoppeld met het interfacestation
van de masteronderstations van de
MTM-installatie[TS 30, 47.4].

Panelen [TS 2, 47.41 Per aan te sluiten externe installatie een
gescheiden compartiment opnemen, met
in hoofdzaak:

Gecodeerde steker scheidingsklem-
men met meetaansluitingen.
Connectoren.
Scheidingsrelais.
Overspanningsbeveifl9ingen.

40.162

G. Versoberingen

De instaUatie wordt onder gebraChtin de
lokale verkeerskasten nabij de verkeers-
lichten. Het interface-station wordt in
het tussenreleasstation ingebouwd.
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45. Verkeerslichten

42.Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

Algemeen[TS 30.47.5.1]. Relais samengebouwd en bedraad
naar een klemmenstrook voor de
signalen van het Mm.
Stuurstroomschakelaars.
Trafo voor voeding van relais.
Bekabeting.
Overspanningsbeveiligiog.
Klemmenstroken.
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Normaal bedrijf (TS 30.
47.6.3].

Middels een bitsumcontrole de inkomen-
de signalen controleren op een juiste
overdracht. Bij een onjuiste overdracht
een storingsmeldlng. geven.

Middels een 8-bits code een maatre-
gel aanvragen bij het betreffende
master-onderstation van het MTM.
Geaccepteerde en uitgevoerde
maatregelen middels een 16--bits
code terugmelden.
Via een 6--bits code is het mogelijk
om middels het parityline--adres van
een signaalgever de status van de
signaalgever op te vragen.
Een opgevraagde status wordt mid-
dels een 16--bitscode doorgegeven
aan het tussenrelaisstation.

Dit zowel in de systeem PLC als de
nood-Pl.C bewaken.

Beveiliging(TS 30. 47.6.1].
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G. Versoberingen

Relatie ~andere elektro·.me-
cl'lanÎ$cheinstallaties trs 21].

No-breakvoorziening.
Verkeerssysteem algemeen.
Verkeerslichten.
MTM.
Besturing.
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45. Verkeerslichten

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA
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10. Energievoorzieningen 20. TunnelvèrUchting

45. Verkeerslichten

D. werking

42. SnelheidsonderschrijdingssystElem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

lnterfaee..statîon vervangen door een dataverbinding tussen PLC verkeersinstallatie en Master onderstation.
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10. EnergieVOQrzieningen

50. Brandl:lll.lsinstallatie

20. Tunnelverlichting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

Algemeen]TS 2, 48.2]. Middels verdwijnborden het verkeer kun-
nen waarschuwen voor een afwijkende
verkeerssituatie of het opleggen van een
snelheidsbeperking.
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G. Versoberingen

Algemeen. Bevestiging van bijzondere borden
aan portalen, tegen tunneldak of op
masten.
Bîj2:011dereborden in de tunnel voor-
zien van een beschermîngsconstruc-
tie rrs 2, 48.4).
Matrixborden gebruiken voor meer-
dere verschillende signaleringen.
EnkelVoudige borden met daarop
één signalering uitvoeren met ach-
terliggende verlichtil'lg.
Elk bord voorzien van een dag- en
nachtschakeling van de verlichting.
Met lampbewakil'lgsunits zowel de
brandende als de gedoofde toestand
van de verlichting controleren rrs
30. 48.31
Middels een OI1derzoekbepalen of
de borden buiten de tunnel worden
aangesloten op de tunnelvoeding of
op de lokale voedingspunten rrs 2.
48.41
Matrixborden rondom voorzien van
flashers rrs 30. 48.6.3).
De software zo inrichten dat er geen
tegenstrijdige situaties getoond kun-
nen worden rrs 19. 48.b1

Slingerborden.
Dwangpijlen links en rechts.
Tegenverkeerborden.
Waarschuwing verkeerslichten.
Voorwaarschuwing verkeerslichten.
Snelheidsbeperkingen.

Waarschuwing te hoog voertuig.

Op te nemen verkeersborden
in matrixbord rrs 2, 48.3).

Enkelvoudige verkeersborden.

40.176

Aantal en lokatie van de bijzondere bor-
den bepalen aan de hand van een ver-
keersstudie rrs 2, 48.4].
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42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VENA

G. Versoberingen

VerkeersstOOie. Vaststellen:
Aantal rijstroken.
Situatie van de tunnel.
Aansluitende wegen.
Gebruiksintensiteit van de weg.
Mogelijke verkeerssituatie waarbij
ingegrepen moet kunnen worden.

AanstUl'enbljzondere borden
door [J'S 30, 48.4].

Verkeerslichten.
VENA's.
Hoogtedetectie.
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10. EnergîevQprzieningen

50. BrandblUsinstallatie

20. Tunnelverlichting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.s.

E.Raakvlakken

Algemeen. De borden. inclusief armaturen.
Bevestigingsmaterialen.
Besturing.
Bekabeling.
Schakelaars en dergelijke.
lokale schakel- en verdeelkasten.

De besturing uitvoeren met remote 110
van de systeem-PlC.

De lokale schakel- en verdeelkast zoveel
mogelijk plaatsen op de fundaties van de
portalen.
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10. Energiev(l<)rzieningen

BevelllginglTS 30. 48.6.1].

Bedrijf algemeen [IS 30.
48.6.2).

Normaalbedrijf [IS 30. 48.6.3l

Procedures waarbij bijzondere
borden worden aangestuurd.

CalarniteitElnbedrijf [IS 2,
48.5.5].

NoódStroombedrijf [IS 2,
48.5.6].

20. Tunnewerl~ting

VolgensNEN-normen.
Lijn- en Iampcontrole met behulp
van lampbewakingsunits bij elke
lamp in het bijzonder bord.

De bijzondere borden kunnen ingescha-
keld worden door:

De verkeerslichten.
Hoogtedetectiesysteem.
VEV A's.
De lokale handmatige voorzienin-
gen.

Bij de aansturing van de verkeers-
lichten zullen de voorwaarschu-
wingsborden verkeerslichten gaan
branden en de flashers gaan knip-
peren.
Bij VEVA-verplaatsingen zullen de
voor de verplaatsing noodzakelijke
borden worden ingeschakeld.

ARe verkeerslichten op ·'rood".
Alle verkeerslichten op "groen".
Verkeerslichten op "geel knipperen".
Alle verkeerslichten uitschakelen.
Verkeerslichten op "onvoorwaardelijk
rood".
Tegenverkeer tunnelbuis instellen.
Tegenverkeer opheffen.
Hoogtedetectiemelding.
Reset hoogtedetectiemelding.

Na het bedienen van de calamitei-
tenknop worden de snelhelds- ba-
perkings- en voorwaarschuwlngsver-
keerslichten aangestuurd.

De installatie dient continu stand-by
of in bedrijf te kunnen zijn.
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42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

G. Versoberingen

Relatie lTllilt andere e1ektro-me-
chanischeînstallatïes [TS 21).

No-breakvoorziening.
Verkeerssysteem algemeen.
Hoogtemeklingen.
Slagbomen tunnel
Verkeerslichten.
VEVA.
CCTV-installatie.
Besturing.

Plaats van andere borden enlof ver-
keersvoorzieningen.

Civiel.

Derden. Portalen.
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10. Energievoorzieningen

50. Brandblusinstallatie

20. Tunnelverlichting
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1Q,Energîe\f()()rzieningen 20. TUnnewerl~ting

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

lange Iichtgëleiders toepassen.

Driekantborctën vervangen door Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP).
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20. Tunnelverlichting

D. Werking

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveDiging VEVA45. Verkeerslichten

E. Raakvlakken

Algemeen. Hel tellen van voertuigen dat van de tun·
nel gebruik maakt en rapporteren van het
aantal gepasseerde voertuigen, bijvoor-
beeld ten behoeve van betaling aan een
financier van het project.
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50. BrandblU&lnstallatie

20. Tunnelverlichting

41. Verkeerssysteem MTM

45. Verkeerslichten

42. Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

Algemeen.

Telsysteem trs 30, 49.3, J

Storingen [TS 30, 49.3J

Systemen die toegepast kunnen worden
zijn:

Mîddels detectielussen en telsyste-
men het aantal voerluigen tellen.
Middels een videodetectiesysteem,
waarbij videobeelden worden gedigi-
taliseerd en geanalyseerd om ver-
volgens de gegevens te kunnen ver-
werken.

Het video detectie systeem is niet verder
uitgewerkt.
Het systeem moet geijkt kunnen worden.

Twee gescheiden werkende telsy-
stemen (totaaltelling 1 en totaaltel-
ling 2) aanbrengen.
Het aantal gepasseerde voertuigen
vaststellen op basis van een reken-
kundig bewerkt gemiddelde, waarbij
de hoogste en laagste waarde geêli-
mineerd worden.
De telgegevens verzamelen uit on-
line staande meetunits.
De telgegevens tussen de telsyste-
men uitwisselen.
De telsystemen samenbouwen en
integreren in de SO-centrales.
De telsystemen tellen elk het aantal
voerluigen in beide tunnelbuizen en
controleren elkaar.
De meetunits worden verdeeld in
twee groepen die elk op een telsy-
steem worden aangesloten.

De configuratie van een telsysteem
met bijbehorende meetunits en de-
tectoreenheden moet zo zijn opge-
bouwd dat bij storing in een systeem
het andere systeem blijft functione-
ren.
!rij storingen in de communicatie
tussen meetunit en een telsysteem
blijft het resultaat in de meetunit be-
houden en wordt bij eerste gelegen-
heid verzonden naar het telsysteem.
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E. Raakvlakken

Tellen van voertuigen [TS 30,
49.3].

Telling bij tegenverkeer [TS 30,
49.4].

Het aantal gepasseerde voertuigen
vaststellen op basis van een reken-
kundig bewerkt gemiddelde, waarbij
de hoogste en laagste waarde geêli-
mineerd worden.
Voertuigen onder een bepaalde
maximale snelheid moeten geteld
kunnen worden.
Voertuigen onderscheiden naar
lengte en onderverdelen in drie ca-
tegorieen [TS 30, 49.4].
Getelde aantaDen voertuigen door-
geven aan beeldschermsysteem
voor kennisgeving en registratie.
Mogelijkheid om in twee richtingen
tellingen te kunnen uitvoeren.

De telling voor de tegenverkeersrij-
strook wordt geregistreerd door de
tellers van de afgesloten tunnelbuis.
In de afgesloten tunnelbuis worden
geen tellingen uitgevoerd.
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20. Tunnelverlichting

Algemeen(fS30,49.5.1J,

Verkeerstelcentrale.

Twee verkeerstelcentrales.
Bekabeling.

Verkeersteller.
Software.
Modem.
Solid·state-PC.
Beeldscherm.
Inplugbaar keyboard.
Voedingen.

40.196



Bouwdienst RWS
Hoofdafdeling Natte
Infrastructuur
Afdeling Installatietechniek

SATO deel 7
Tunneltechnische installaties

Versie 1
december 1997

10. Energievoorzieningen

50. Brandblusinstallatie

A.Ooel

Plaats waar installatie bediend
kan worden.

Algemeen.

Beveiliging. rrs 30, 49.6.1J,

Bedrijf algemeen rrs 30, 49.6.-
2].

20. Tunnelvertk*mng

45. Verkeerslichten

42.Snelheidsonderschrijdingssysteem S.O.S.

46. Beweegbare middenbermbeveiliging VEVA

Lokaal ter plaatse van de schakel-
en verdeelinrichting.

Meldingen vinden plaats op het beeld-
schermsysteem en worden middels mo-
demverbindingen doorgegeven aan het
landelijke telsysteem.

Telgegevens verzamelen uit on-line
staande meetunits van het snel-
heidSonderschrijdingssysteem rrs
3O,49.3J,
Een telsysteemin een andere ba-
drijfstoestand te plaatsen vanaf een
separaat op het ·solid-state-PC in-
plugbaar" toetsenbord.
Door middel van een seriële verbin-
ding worden gegevens verzonden
naar het beeldschermsysteem, dat
dan de rapportages genereert.

Volgens. NEN-normen beveiligen.
Controle van communicatieverbin-
dingen uitvoeren.

Elkemeetunit van het S.O.S. regi-
streert de voertuigpassages door
middel van de met lusdetectoren
verbonden lusparen op het meet-
punt.
De door de meetunits van ieder
meetpunt verkregen telresultaten
worden door een dubbel uitgevoerd
processorsysteem opgevraagd en
gemiddeld.
De telresultaten verkregen uit de
meetpunten van op dezelfde sectie
(dwars-doOl'Snede)gelegen rijstro-
ken worden gesommeerd.
Het telresultaat wordt verkregen
door het gemiddelde te bepalen van
de telresultaten van alle secties,
waarbij niet meegenomen worden
het hoogste - en laagste telresul-
staat en het telresultaat van off-line
staande meetunits.
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Normaalbeddjf [TS 30, 49.6.31

Verkeerstelsysteem [TS 30,
49.5.2].

Voorbeeldsituatie:
Twee telsystemen: telsysteem 1 en
telsysteem 2.
Twee meetunitgroepen per tunnel-
buis, MUGtIMUG2 voor tunnelbuis 1
en MUG3IMUG4 voor tunnelbuis 2.

Werkwijze:
Per tijdseenheid worden door de twee
telsystemen, telsysteem 1 (TCt) en telsy-
steem 2 (TC2), de totaaltellingen van de
meetunits MU1, MU2, MU3 en MU4 op-
gevraagd, en wel als volgt

Telsysteem 1 vraagt gegevens op bij
MUt en MU3.
Telsysteem 2 vraagt gegevens op bij
MU2en MU4.

De meetunits blijven doortellen. Vervol-
gens geven de beide telsysternen de op-
gevraagde gegevens aan elkaar door. Na
vergelijking van de gegevens, MU1 met
MU2 en MU3 met MU4, worden de gege-
vens verwerkt. Na verwerking van de
telresultaten worden de resultaten in min-
dering gebracht bij de rneetunits.

Bewerking per tunnelbuis:
Totaaltelling per categorie.
Periode totaaltelling per categorie.
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Civiel

Derden (financier).

No-breakvoorzîening.
Snelheidsonderschrijdingssysteem.
Telefooninstallatie.
Besturing.

Benodigde ruimte.

Protocol waarmee rapportage via de
telefoonlijn verzonden wordt.

Relatie met andere elektro-me-
chanische installaties [TS 211
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46. Beweegbare middenbermbeveitiging VEVA

Maxîmalesnelheid van een
voertuig waarbij de nauwkeu-
righeid van het telsysteem nog
voldoet.

150 km/uur.

Nauwkeurigheid telsysteem. 1 %0 op het totaal aantal voertuigen [TS
30, 49.31

Te controleren door onafhankelijk insti-
tuut.

Categorieên verdeling van de
voertuigen rrs 5, 49.5.2).

1 Beneden 5,1 m.
2 Van 5,1 m tot 12,0 m.
3 Boven 12,0 m.
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A. Doel

;40.206


	WJA-028.CT.11.D_001.pdf
	WJA-028.CT.11.D_002.pdf
	WJA-028.CT.11.D_003.pdf
	WJA-028.CT.11.D_004.pdf
	WJA-028.CT.11.D_005.pdf
	WJA-028.CT.11.D_006.pdf
	WJA-028.CT.11.D_007.pdf
	WJA-028.CT.11.D_008.pdf
	WJA-028.CT.11.D_009.pdf
	WJA-028.CT.11.D_010.pdf
	WJA-028.CT.11.D_011.pdf
	WJA-028.CT.11.D_012.pdf
	WJA-028.CT.11.D_013.pdf
	WJA-028.CT.11.D_014.pdf
	WJA-028.CT.11.D_015.pdf
	WJA-028.CT.11.D_016.pdf
	WJA-028.CT.11.D_017.pdf
	WJA-028.CT.11.D_018.pdf
	WJA-028.CT.11.D_019.pdf
	WJA-028.CT.11.D_020.pdf
	WJA-028.CT.11.D_021.pdf
	WJA-028.CT.11.D_022.pdf
	WJA-028.CT.11.D_023.pdf
	WJA-028.CT.11.D_024.pdf
	WJA-028.CT.11.D_025.pdf
	WJA-028.CT.11.D_026.pdf
	WJA-028.CT.11.D_027.pdf
	WJA-028.CT.11.D_028.pdf
	WJA-028.CT.11.D_029.pdf
	WJA-028.CT.11.D_030.pdf
	WJA-028.CT.11.D_031.pdf
	WJA-028.CT.11.D_032.pdf
	WJA-028.CT.11.D_033.pdf
	WJA-028.CT.11.D_034.pdf
	WJA-028.CT.11.D_035.pdf
	WJA-028.CT.11.D_036.pdf
	WJA-028.CT.11.D_037.pdf
	WJA-028.CT.11.D_038.pdf
	WJA-028.CT.11.D_039.pdf
	WJA-028.CT.11.D_040.pdf
	WJA-028.CT.11.D_041.pdf
	WJA-028.CT.11.D_042.pdf
	WJA-028.CT.11.D_043.pdf
	WJA-028.CT.11.D_044.pdf
	WJA-028.CT.11.D_045.pdf
	WJA-028.CT.11.D_046.pdf
	WJA-028.CT.11.D_047.pdf
	WJA-028.CT.11.D_048.pdf
	WJA-028.CT.11.D_049.pdf
	WJA-028.CT.11.D_050.pdf
	WJA-028.CT.11.D_051.pdf
	WJA-028.CT.11.D_052.pdf
	WJA-028.CT.11.D_053.pdf
	WJA-028.CT.11.D_054.pdf
	WJA-028.CT.11.D_055.pdf
	WJA-028.CT.11.D_056.pdf
	WJA-028.CT.11.D_057.pdf
	WJA-028.CT.11.D_058.pdf
	WJA-028.CT.11.D_059.pdf
	WJA-028.CT.11.D_060.pdf
	WJA-028.CT.11.D_061.pdf
	WJA-028.CT.11.D_062.pdf
	WJA-028.CT.11.D_063.pdf
	WJA-028.CT.11.D_064.pdf
	WJA-028.CT.11.D_065.pdf
	WJA-028.CT.11.D_066.pdf
	WJA-028.CT.11.D_067.pdf
	WJA-028.CT.11.D_068.pdf
	WJA-028.CT.11.D_069.pdf
	WJA-028.CT.11.D_070.pdf
	WJA-028.CT.11.D_071.pdf
	WJA-028.CT.11.D_072.pdf
	WJA-028.CT.11.D_073.pdf
	WJA-028.CT.11.D_074.pdf
	WJA-028.CT.11.D_075.pdf
	WJA-028.CT.11.D_076.pdf
	WJA-028.CT.11.D_077.pdf
	WJA-028.CT.11.D_078.pdf
	WJA-028.CT.11.D_079.pdf
	WJA-028.CT.11.D_080.pdf
	WJA-028.CT.11.D_081.pdf
	WJA-028.CT.11.D_082.pdf
	WJA-028.CT.11.D_083.pdf
	WJA-028.CT.11.D_084.pdf
	WJA-028.CT.11.D_085.pdf
	WJA-028.CT.11.D_086.pdf
	WJA-028.CT.11.D_087.pdf
	WJA-028.CT.11.D_088.pdf
	WJA-028.CT.11.D_089.pdf
	WJA-028.CT.11.D_090.pdf
	WJA-028.CT.11.D_091.pdf
	WJA-028.CT.11.D_092.pdf
	WJA-028.CT.11.D_093.pdf
	WJA-028.CT.11.D_094.pdf
	WJA-028.CT.11.D_095.pdf
	WJA-028.CT.11.D_096.pdf
	WJA-028.CT.11.D_097.pdf
	WJA-028.CT.11.D_098.pdf
	WJA-028.CT.11.D_099.pdf
	WJA-028.CT.11.D_100.pdf
	WJA-028.CT.11.D_101.pdf
	WJA-028.CT.11.D_102.pdf
	WJA-028.CT.11.D_103.pdf
	WJA-028.CT.11.D_104.pdf
	WJA-028.CT.11.D_105.pdf
	WJA-028.CT.11.D_106.pdf
	WJA-028.CT.11.D_107.pdf
	WJA-028.CT.11.D_108.pdf
	WJA-028.CT.11.D_109.pdf
	WJA-028.CT.11.D_110.pdf
	WJA-028.CT.11.D_111.pdf
	WJA-028.CT.11.D_112.pdf
	WJA-028.CT.11.D_113.pdf
	WJA-028.CT.11.D_114.pdf
	WJA-028.CT.11.D_115.pdf
	WJA-028.CT.11.D_116.pdf
	WJA-028.CT.11.D_117.pdf
	WJA-028.CT.11.D_118.pdf
	WJA-028.CT.11.D_119.pdf
	WJA-028.CT.11.D_120.pdf
	WJA-028.CT.11.D_121.pdf
	WJA-028.CT.11.D_122.pdf
	WJA-028.CT.11.D_123.pdf
	WJA-028.CT.11.D_124.pdf
	WJA-028.CT.11.D_125.pdf
	WJA-028.CT.11.D_126.pdf
	WJA-028.CT.11.D_127.pdf
	WJA-028.CT.11.D_128.pdf
	WJA-028.CT.11.D_129.pdf
	WJA-028.CT.11.D_130.pdf
	WJA-028.CT.11.D_131.pdf
	WJA-028.CT.11.D_132.pdf
	WJA-028.CT.11.D_133.pdf
	WJA-028.CT.11.D_134.pdf
	WJA-028.CT.11.D_135.pdf
	WJA-028.CT.11.D_136.pdf
	WJA-028.CT.11.D_137.pdf
	WJA-028.CT.11.D_138.pdf
	WJA-028.CT.11.D_139.pdf
	WJA-028.CT.11.D_140.pdf
	WJA-028.CT.11.D_141.pdf
	WJA-028.CT.11.D_142.pdf
	WJA-028.CT.11.D_143.pdf
	WJA-028.CT.11.D_144.pdf
	WJA-028.CT.11.D_145.pdf
	WJA-028.CT.11.D_146.pdf
	WJA-028.CT.11.D_147.pdf
	WJA-028.CT.11.D_148.pdf
	WJA-028.CT.11.D_149.pdf
	WJA-028.CT.11.D_150.pdf
	WJA-028.CT.11.D_151.pdf
	WJA-028.CT.11.D_152.pdf
	WJA-028.CT.11.D_153.pdf
	WJA-028.CT.11.D_154.pdf
	WJA-028.CT.11.D_155.pdf
	WJA-028.CT.11.D_156.pdf
	WJA-028.CT.11.D_157.pdf
	WJA-028.CT.11.D_158.pdf
	WJA-028.CT.11.D_159.pdf
	WJA-028.CT.11.D_160.pdf
	WJA-028.CT.11.D_161.pdf
	WJA-028.CT.11.D_162.pdf
	WJA-028.CT.11.D_163.pdf
	WJA-028.CT.11.D_164.pdf
	WJA-028.CT.11.D_165.pdf
	WJA-028.CT.11.D_166.pdf
	WJA-028.CT.11.D_167.pdf
	WJA-028.CT.11.D_168.pdf
	WJA-028.CT.11.D_169.pdf
	WJA-028.CT.11.D_170.pdf
	WJA-028.CT.11.D_171.pdf
	WJA-028.CT.11.D_172.pdf
	WJA-028.CT.11.D_173.pdf
	WJA-028.CT.11.D_174.pdf
	WJA-028.CT.11.D_175.pdf
	WJA-028.CT.11.D_176.pdf
	WJA-028.CT.11.D_177.pdf
	WJA-028.CT.11.D_178.pdf
	WJA-028.CT.11.D_179.pdf
	WJA-028.CT.11.D_180.pdf
	WJA-028.CT.11.D_181.pdf
	WJA-028.CT.11.D_182.pdf
	WJA-028.CT.11.D_183.pdf
	WJA-028.CT.11.D_184.pdf
	WJA-028.CT.11.D_185.pdf
	WJA-028.CT.11.D_186.pdf
	WJA-028.CT.11.D_187.pdf
	WJA-028.CT.11.D_188.pdf
	WJA-028.CT.11.D_189.pdf
	WJA-028.CT.11.D_190.pdf
	WJA-028.CT.11.D_191.pdf
	WJA-028.CT.11.D_192.pdf
	WJA-028.CT.11.D_193.pdf
	WJA-028.CT.11.D_194.pdf
	WJA-028.CT.11.D_195.pdf
	WJA-028.CT.11.D_196.pdf
	WJA-028.CT.11.D_197.pdf
	WJA-028.CT.11.D_198.pdf
	WJA-028.CT.11.D_199.pdf
	WJA-028.CT.11.D_200.pdf
	WJA-028.CT.11.D_201.pdf
	WJA-028.CT.11.D_202.pdf
	WJA-028.CT.11.D_203.pdf
	WJA-028.CT.11.D_204.pdf
	WJA-028.CT.11.D_205.pdf
	WJA-028.CT.11.D_206.pdf
	WJA-028.CT.11.D_207.pdf
	WJA-028.CT.11.D_208.pdf
	WJA-028.CT.11.D_209.pdf
	WJA-028.CT.11.D_210.pdf
	WJA-028.CT.11.D_211.pdf
	WJA-028.CT.11.D_212.pdf
	WJA-028.CT.11.D_213.pdf
	WJA-028.CT.11.D_214.pdf
	WJA-028.CT.11.D_215.pdf
	WJA-028.CT.11.D_216.pdf
	WJA-028.CT.11.D_217.pdf
	WJA-028.CT.11.D_218.pdf
	WJA-028.CT.11.D_219.pdf
	WJA-028.CT.11.D_220.pdf
	WJA-028.CT.11.D_221.pdf
	WJA-028.CT.11.D_222.pdf
	WJA-028.CT.11.D_223.pdf
	WJA-028.CT.11.D_224.pdf
	WJA-028.CT.11.D_225.pdf
	WJA-028.CT.11.D_226.pdf
	WJA-028.CT.11.D_227.pdf
	WJA-028.CT.11.D_228.pdf
	WJA-028.CT.11.D_229.pdf
	WJA-028.CT.11.D_230.pdf
	WJA-028.CT.11.D_231.pdf
	WJA-028.CT.11.D_232.pdf
	WJA-028.CT.11.D_233.pdf
	WJA-028.CT.11.D_234.pdf
	WJA-028.CT.11.D_235.pdf
	WJA-028.CT.11.D_236.pdf
	WJA-028.CT.11.D_237.pdf
	WJA-028.CT.11.D_238.pdf
	WJA-028.CT.11.D_239.pdf
	WJA-028.CT.11.D_240.pdf
	WJA-028.CT.11.D_241.pdf
	WJA-028.CT.11.D_242.pdf
	WJA-028.CT.11.D_243.pdf
	WJA-028.CT.11.D_244.pdf
	WJA-028.CT.11.D_245.pdf
	WJA-028.CT.11.D_246.pdf
	WJA-028.CT.11.D_247.pdf
	WJA-028.CT.11.D_248.pdf
	WJA-028.CT.11.D_249.pdf
	WJA-028.CT.11.D_250.pdf
	WJA-028.CT.11.D_251.pdf
	WJA-028.CT.11.D_252.pdf
	WJA-028.CT.11.D_253.pdf
	WJA-028.CT.11.D_254.pdf
	WJA-028.CT.11.D_255.pdf
	WJA-028.CT.11.D_256.pdf
	WJA-028.CT.11.D_257.pdf
	WJA-028.CT.11.D_258.pdf
	WJA-028.CT.11.D_259.pdf
	WJA-028.CT.11.D_260.pdf
	WJA-028.CT.11.D_261.pdf
	WJA-028.CT.11.D_262.pdf
	WJA-028.CT.11.D_263.pdf
	WJA-028.CT.11.D_264.pdf
	WJA-028.CT.11.D_265.pdf
	WJA-028.CT.11.D_266.pdf
	WJA-028.CT.11.D_267.pdf
	WJA-028.CT.11.D_268.pdf
	WJA-028.CT.11.D_269.pdf
	WJA-028.CT.11.D_270.pdf
	WJA-028.CT.11.D_271.pdf
	WJA-028.CT.11.D_272.pdf
	WJA-028.CT.11.D_273.pdf
	WJA-028.CT.11.D_274.pdf
	WJA-028.CT.11.D_275.pdf
	WJA-028.CT.11.D_276.pdf
	WJA-028.CT.11.D_277.pdf
	WJA-028.CT.11.D_278.pdf
	WJA-028.CT.11.D_279.pdf
	WJA-028.CT.11.D_280.pdf
	WJA-028.CT.11.D_281.pdf
	WJA-028.CT.11.D_282.pdf
	WJA-028.CT.11.D_283.pdf
	WJA-028.CT.11.D_284.pdf
	WJA-028.CT.11.D_285.pdf
	WJA-028.CT.11.D_286.pdf
	WJA-028.CT.11.D_287.pdf
	WJA-028.CT.11.D_288.pdf
	WJA-028.CT.11.D_289.pdf
	WJA-028.CT.11.D_290.pdf
	WJA-028.CT.11.D_291.pdf
	WJA-028.CT.11.D_292.pdf
	WJA-028.CT.11.D_293.pdf
	WJA-028.CT.11.D_294.pdf
	WJA-028.CT.11.D_295.pdf
	WJA-028.CT.11.D_296.pdf
	WJA-028.CT.11.D_297.pdf
	WJA-028.CT.11.D_298.pdf
	WJA-028.CT.11.D_299.pdf
	WJA-028.CT.11.D_300.pdf
	WJA-028.CT.11.D_301.pdf
	WJA-028.CT.11.D_302.pdf
	WJA-028.CT.11.D_303.pdf
	WJA-028.CT.11.D_304.pdf
	WJA-028.CT.11.D_305.pdf
	WJA-028.CT.11.D_306.pdf
	WJA-028.CT.11.D_307.pdf
	WJA-028.CT.11.D_308.pdf
	WJA-028.CT.11.D_309.pdf
	WJA-028.CT.11.D_310.pdf
	WJA-028.CT.11.D_311.pdf
	WJA-028.CT.11.D_312.pdf
	WJA-028.CT.11.D_313.pdf
	WJA-028.CT.11.D_314.pdf
	WJA-028.CT.11.D_315.pdf
	WJA-028.CT.11.D_316.pdf
	WJA-028.CT.11.D_317.pdf
	WJA-028.CT.11.D_318.pdf
	WJA-028.CT.11.D_319.pdf
	WJA-028.CT.11.D_320.pdf
	WJA-028.CT.11.D_321.pdf
	WJA-028.CT.11.D_322.pdf
	WJA-028.CT.11.D_323.pdf
	WJA-028.CT.11.D_324.pdf
	WJA-028.CT.11.D_325.pdf
	WJA-028.CT.11.D_326.pdf
	WJA-028.CT.11.D_327.pdf
	WJA-028.CT.11.D_328.pdf
	WJA-028.CT.11.D_329.pdf
	WJA-028.CT.11.D_330.pdf
	WJA-028.CT.11.D_331.pdf
	WJA-028.CT.11.D_332.pdf
	WJA-028.CT.11.D_333.pdf
	WJA-028.CT.11.D_334.pdf
	WJA-028.CT.11.D_335.pdf
	WJA-028.CT.11.D_336.pdf
	WJA-028.CT.11.D_337.pdf
	WJA-028.CT.11.D_338.pdf
	WJA-028.CT.11.D_339.pdf
	WJA-028.CT.11.D_340.pdf
	WJA-028.CT.11.D_341.pdf
	WJA-028.CT.11.D_342.pdf
	WJA-028.CT.11.D_343.pdf
	WJA-028.CT.11.D_344.pdf
	WJA-028.CT.11.D_345.pdf
	WJA-028.CT.11.D_346.pdf
	WJA-028.CT.11.D_347.pdf
	WJA-028.CT.11.D_348.pdf
	WJA-028.CT.11.D_349.pdf
	WJA-028.CT.11.D_350.pdf
	WJA-028.CT.11.D_351.pdf
	WJA-028.CT.11.D_352.pdf
	WJA-028.CT.11.D_353.pdf
	WJA-028.CT.11.D_354.pdf

