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Ten geleide

Met de succesvolle afronding in september 1999 van de eerste geboorde
tunnel, de Tweede Heinenoordtunnel, werd een belangrijke mijlpaal
bereikt voor het ondergronds bouwen in Nederland. Nooit eerder werd
een tunnel met een dermate grote diameter met behulp van de slurry-
schildmethode aangelegd in de relatief slappe Nederlandse bodem. De
kennis en ervaring die met dit project zijn opgedaan, mede in COB-ver-
band, zijn van groot belang voor de hierop volgende en toekomstige
vergelijkbare projecten.

De Tweede Heinenoordtunnel heeft echter ook laten zien dat met nieuwe
technieken de ondergrond in Nederland een nieuwe bestemming kan
krijgen. Ondergronds ruimtegebruik lijkt daarmee een aantrekkelijke
oplossing te worden voor het vraagstuk van schaarste aan ruimte in met
name drukbevolkte gebieden. Dit brengt met zich mee dat er in toe-
nemende mate behoefte is aan specialisten die weten op welke wijze
technieken ingezet kunnen worden om in de ondergrond constructies
aan te leggen.

In deel 2 van het Handboek Ondergronds Bouwen wordt met name op
de technieken ingegaan die van belang zijn voor het realiseren van
ondergrondse constructies vanaf het maaiveld. Daarmee hoopt het
COB bij te kunnen dragen aan de kennisontwikkeling op dit gebied en
een handzame bundeling van kennis te leveren.

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) is een publiek privaat sarnen-
werkingsverband op het gebied van kennisontwikke1ing over en voor
ondergronds ruimtegebruik. In COB-verband wordt veel onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden van ondergronds ruimtegebruik in
Nederland. Daarnaast rekent het COB het tot zijn taak om zoveel
mogelijk kennis over het gebruik van de ondergrond en de daarvoor
benodigde technieken te verspreiden. De reeks Handboek Ondergronds
Bouwen draagt daaraan bij.

Evenals dee1 1 is ook dit dee1 bestemd voor zowel opdrachtgevers als
ontwerpbureaus, aannemingsbedrijven en toeleveranciers. Hopelijk zet
de trend zich voort, dat het handboek ook zijn weg weet te vinden in
het wetenschappelijk en hoger technisch onderwijs.

Ik hoop dat dit dee1 van het handboek bijdraagt aan de verdere versprei-
ding van kennis op het gebied van ondergronds ruimtegebruik en tot een
deskundig toepassen van de techniek voor het oplossen van de ruimte-
lijke vraagstukken waar Nederland nu en de komende jaren voor staat.

Ir. H.J.C. Oud,
Voorzitter Centrum Ondergronds Bouwen (COB)
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Algemene inleiding

In 1995 werd door het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) het
initiatief genomen tot de uitgave van het Handboek Ondergronds
Bouwen. Het in meer delen uit te geven handboek zal de verzame1de
kennis omvaUen over het ontwerpen en het bouwen van ondergrondse
constructies. De boeken zijn in de eerste plaats bestemd voor mensen
die werkzaam zijn bij opdrachtgevers, ontwerpbureaus, aannemingsbe-
drijven en toeleveranciers.

Deel 1, Ondergronds bouwen in breed perspectief, verscheen in decem-
ber 1997.
Hierin wordt het onderwerp behandeld vanuit een brede invalshoek,
met aandachtgebieden zoals:. betekenis van het ondergronds bouwen in maatschappelijk opzicht;. mogelijkheden en kansen;. karakteristieke eigenschappen van de ondergrond die invloed hebben

op het ontwerpen en uitvoeren;. invloed van ondergronds bouwen op de omgeving;. beschikbare bouwmethoden;. keuzecriteria vanuit de uitvoeringstechniek.

Gezien de brede opzet van deel 1 is de inhoud niet alleen van belang
voor de direct betrokkenen, maar ook voor gebruikersgroepen, bestuur-
ders en opdrachtgevers, omdat kennisname ervan de communicatie tus-
sen aIle betrokkenen bevordert.
Het nog te verschijnen deel 3 zal gewijd zijn aan de bouw van construc-
ties met behulp van boor- en perstechnieken.

Het thans verschenen deel 2 behandelt het ontwerpen en bouwen van
constructies waarbij de ondergrond vanaf het maaiveld of via een zink-
sleuf wordt bereikt.
De materie wordt diepgaand behandeld. Aan de orde komen zowel de
uitgangspunten bij het ontwerpen van dergelijke constructies als het
duurzaamheidsvraagstuk en de uitvoeringsaspecten. Vooral het laatste
onderwerp heeft een ruime plaats gekregen.
Deel 2 reikt daardoor kennis aan die in de eerste plaats van belang is
voor ontwerpers, constructeurs, uitvoerende bureaus en aannemingsbe-
drijven. Met name de aandacht voor de mogelijkheden en beperkingen
van de vele ter sprake komende uitvoeringstechnieken maakt dit deel
interessant voor ontwerpers en constructeurs.

De horizontale en verticale componenten waaruit een ondergronds
bouwwerk is samengesteld worden qua vervaardigingstechniek op
zichzelf beschouwd, maar ook als een onderdeel van de betreffende
bouwput of bouwkuip, c.q. het daarin tot stand te brengen bouwwerk.
Er bestaan verschillende deeltechnieken om de wanden en vloeren te
realiseren. De ontwikkeling daarin heeft niet stilgestaan. De keuze voor
een van die technieken wordt bepaald door een veelheid aan factoren,
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onder meer de geotechnische en geohydrologische geaardheid van de
ondergrond.
Er kan zowe1 worden voorzien in wanden die uitsluitend een water-
remmende functie hebben als in wanden die een onderdeel uitmaken
van de constructie. Als een natuurlijke waterdichte bodemlaag ont-
breekt, beschikt de ontwerper tegenwoordig over meerdere mogelijk-
heden om zo'n laag op een kunstmatige wijze tot stand te laten brengen.
Voor de overdracht van belastingen die op een ondergrondse constructie
werken kan een fundatie op (trek)palen nodig zijn of moet de onder-
grond worden gestabiliseerd of versterkt. De ontwerper zal zich bij het
maken van afwegingen niet alleen moeten laten lei den door de moge-
lijkheden van de beschikbare technieken en systemen, maar zich ook
moeten afvragen wat de beperkingen zijn.

In het dichtbebouwde Nederland met zijn slappe ondergrond en hoge
grondwaterstand worden aan het bouwen de nodige randvoorwaarden
gesteld om de omgeving zo goed moge1ijk te vrijwaren van schadelijke
invloeden tijdens de uitvoering en van de blijvende nadelige gevolgen
van bijv. trillingen, zettingen en grondwaterpeilverlaging.

Kennis over veel van deze specifieke zaken wordt met name aangetrof-
fen bij de grotere ontwerpbureaus, onderzoeksinstituten en aanne-
mingsbedrijven. Daarom zijn de auteurs uit deze kringen aangetrokken.
Na hoofdstuk 1, door ing. M.G.P. Nelissen, waarin de inhoud van het
boek globaal is aangegeven, zijn dat:
. hoofdstuk 2, prof. ir. A.F. van Tol (Gemeentewerken Rotterdam). hoofdstuk 3, prof. ir. W.R. de Sitter. hoofdstuk 4, 5 en 6, ir. J.P.G. Ramler (Ballast Nedam Engineering),

ing. B.KJ. Obladen (Ballast Nedam Beton en Waterbouw),
ing. J.van der Sluis (Mos Grondmechanica) en
ir.BJ. Admiraal (Volker Wessels Stevin Geotechniek). hoofdstuk 7, ir. J.G. Janssen (TEC), ing. E. Freriks en

ir. J. Saveur (Van Hattum en Blankevoort). hoofdstuk 8, ing. F. Vahle (Holland Rail Consult). hoofdstuk 9 en 10, ir. H.R. Havinga (GeoDelft). hoofdstuk 11, ir. DJ. Peters (TEC), ir. J. Saveur,

ir. J.P.G. Ramler, ing. B.KJ. Obladen en ir. G.L. Tan

De technische redactie en de begeleiding van de auteurs werden behartigd
door een commissie bestaande uit:

ir. Th.A. Feijen (Gemeentewerken Rotterdam)
ing. B.K.J. Obladen (Ballast Nedam Beton en Waterbouw)
ir. J.P.G. Ramler (Ballast Nedam Engineering)
ir. J. Saveur (Van Hattum en Blankevoort)
ing. M.G.P. Nelissen (boekmanager)

Het werk van deze redactie is van veel betekenis geweest bij het streven
om de beschikbare kennis op een heldere wijze, correct en toegankelijk
te presenteren.
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1 Bonwen vanaf het maaiveld

1.1 INLEIDING

Hoewel de laatste jaren met name het boren van tunnels in de publieke
belangstelling staat. wordt bij ondergronds bouwen in het algemeen
gewerkt met ontgravingstechnieken, en dat niet alleen voor tunnels.
Om redenen van economische en praktische aard gaat de voorkeur
namelijk nog steeds uit naar het bouwen in bouwkuipen en bouwputten.
Daamaast doen zich omstandigheden voor waarbij de keuze voor de
zink- of de caissonmethode voor de hand ligt. Men is geneigd het reali-
seren van ondergrondse bouwwerken via openingen in het maaiveld tot
de traditionele bouwmethoden te rekenen. Op zichzelf is dat juist. Maar
het impliceert niet dat zich binnen dit ervaringsgebied geen nieuwe
ontwikkelingen zouden voordoen. Het tegendeel is waar. Tussen het
bouwen van de eerste afzinktunnel in Rotterdam (1942) en van verge-
lijkbare tunnels lOals ze de laatste jaren tot stand komen. ligt een
wereld van verschil in aanpak en in uitwerking. Er dienen zich voort-
durend nieuwe deeltechnieken aan, die leiden tot een andere be-
nadering van de constructie als geheel en tot nieuwe mogelijkheden en
grotere efficientie bij de uitvoering.

1.2 NIEUWE DEELTECHNIEKEN

De nieuwe deeltechnieken, die in dit boek uitvoerig aan de orde komen.
betreffen onder meer het realiseren van waterremmende afsluitingen en
grondverbetering. Een oudere deeltechniek, het kunstmatig bevriezen
van grond, wordt weer actueel in verband met het realiseren van dwars-
verbindingen in tunnels naar vluchtschachten. Omdat onderwaterbeton
veelvuldig wordt toegepast wordt de dimensionering van ongewapende
vloeren op trekelementen overzichtelijk in stappen uiteengezet, evenals
de interactie tussen deze vloer en de definitieve constructievloer.
Met nieuwe gereedschappen en met verdiepte kennis wordt gelOcht
naar betere mogelijkheden om de typische aard van de Nederlandse
grondgesteldheid te beheersen. De slappe bodemlagen en de hoge
grondwaterstand stellen ons immers nog steeds voor problemen, waar-
door het maken van een bouwput of bouwkuip en daarbinnen de uit-
eindelijke ondergrondse constructie een complexe ondememing blijft.
Voor ondergronds bouwen geldt, meer nog dan voor bouwen boven het
maaiveld, dat ontwerp en uitvoering goed op elkaar moeten zijn afge-
stemd. Het voorbereiden en ontwerpen omvatten een aantal fasen waarin
de ontwerpers de diverse mogelijkheden onderzoeken in relatie tot de
plaatselijke omstandigheden. Het is van groot belang dat de ervaring in
de uitvoering van de horizontale en verticale begrenzingen van bouw-
putten en bouwkuipen daarbij ter beschikking staat.
In dit deel van het Handboek Ondergronds Bouwen worden de bouw-
methoden vanaf het maaiveld of de waterspiegel gedetailleerd behan-
deld, waarbij de uitvoeringsproblematiek veel aandacht krijgt. Het
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bevat niet aIleen voor uitvoerders en werkvoorbereiders maar ook voor
ontwerpers en constructeurs waardevoIle informatie, met name over de
mogelijkheden en de beperkingen van de deeitechnieken. Kennisname
hiervan kan veel profijt opleveren bij de uitwerking van het constructieve
en uitvoeringstechnische ontwerp.
Er is ook een speciaal hoofdstuk gewijd aan de duurzaamheidsaspecten
van bouwwerken onder de grondwaterspiegel en aan de aantastings-
mechanismen die zich daar kunnen voordoen. Duurzaam ontwerpen is
niet aIleen gebaat bij een analyse van mogelijk falen van materialen en
componenten, maar wordt ook bevorderd door het nemen van preven-
tieve maatregelen.

1.3 BOUWPUTTEN EN BOUWKUIPEN

Bij ondergronds bouwen vanaf het maaiveld gaat het niet aIleen om
tunnels, maar veel meer nog om andere constructies, zoals kelders, par-
keergarages, vuilstortplaatsen (afb.l,2,3), stations, bedieningsgebou-
wen, winkelcentra enz. Om welke constructie het ook gaat, in aIle
gevaIlen speelt de bodemgesteldheid er een belangrijke rol bij. Grond
fungeert niet aIleen als fundament, maar oefent ook belasting uit. Ook
het grondwater belast de constructie, zowel in de uitvoerings- als tijdens
de gebruiksfase. Bodemgesteldheid en grondwater worden bij onder-
gronds bouwen dikwijls als een samenhangend probleem beschouwd.
Om ondergrondse bouwwerken vanaf het maaiveld te kunnen maken
staan verschillende methoden ter beschikking. Ongeacht de keuze die
gemaakt wordt, komt het bouwwerk in aIle gevaIlen tot stand in een
bouwput of een bouwkuip. Tussen beide bestaat een onderscheid.
Bouwputten zijn ontgravingen tussen taluds; bouwkuipen worden
begrensd door wanden. Beide kunnen zowel een tijdelijke als een per-
manente bestemming hebben. In het eerste geval wordt de ontgraving
aIleen gebruikt om er de definitieve constructie in te maken; in het
tweede geval blijft de bouwput of bouwkuip ook in de gebruiksfase
bestaan.
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Bouwputten vereisen veel ruimte, zodat de toepassingsmogelijkheden
van dit ontgravingstype beperkt zijn. Met name in een stedelijk gebied
kiest men in het geval van een open ontgraving voor een bouwkuip.

Tussen de bouwput of de bouwkuip en het bouwwerk dat daarin wordt
gemaakt bestaat uiteraard een groot onderling verband. De wijze waarop
het bouwwerk totstandkomt wordt bepaald door de aard van de ontgra-
ving. Ze kunnen daaram niet los van elkaar worden beschouwd.
Een gunstige omstandigheid doet zich voor wanneer in de grand op een
geschikte diepte een praktisch waterafsluitende bodemlaag aanwezig
is. In zo'n situatie is het mogelijk verticale scherrnen aan te brengen die
tot in de afsluitende laag reiken. Op deze wijze kan de grondwater-
spiegel binnnen de schermen tot onder de bodemlaag worden verlaagd
zander dat de waterstand buiten de schermen daardoor noemenswaard
be"invloed wordt. Voor een tijdelijke bouwput of bouwkuip worden

Ajb.2. Aanbrengen van geolockfolie
in een cementbentonietwand.
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uiteraard lagere eisen aan de waterremmendheid van dergelijke scher-
men gesteld dan in een permanente situatie. Afuankelijk van de aard
van de schermen kunnen deze worden getrokken nadat zij hun functie
hebben vervuld.
Voor een blijvende bouwkuip worden niet alleen andere eisen gesteld
aan de schermen, maar ook aan de ondoorlatendheid van de bodemlaag
wanneer men die als onderdeel van een bouwwerk zou willen benutten.
In zo'n geval ontstaat een situatie die vergeleken kan worden met een
polder. De verticale afschermingen, die als wanden tevens deel uitmaken
van het bouwwerk, keren het buitenwater zoals een rondgaande dijk.
Daarbij is een blijvende drainage noodzakelijk omdat er altijd wel sprake
zal zijn van enig lekwater. Zulke polderconstructies zijn onder meer
toegepast bij ondergrondse parkeerlagen.
Natuurlijke waterafsluitende grondlagen zijn niet altijd voorhanden. In
dat geval kan worden besloten tot het aanbrengen van een kunstmatige
bodemafsluiting. In een blijvende bouwput, waarin bijv. een verdiepte
weg moet komen, kan een waterafsluitende laag worden gerealiseerd
door het aanbrengen van een folie. Oat vereist wel de nodige zandbal-
last om te voorkomen dat de folie als gevolg van de grondwaterdruk
wordt opgetild. Met behulp van drains kan de stand van voornamelijk
het hemelwater binnen de folie onder de wegverharding gehouden wor-
den. Het gebruik van folies heeft in de civiele techniek tot economisch
aantrekkelijke oplossingen geleid (afbA).

===:::

."'''"'1''''''

-~~.~
"iI ..

-~..
~~~

folie



Bouwkuip- en bouwputbeg renzingen 5

In een blijvende bouwkuip kunnen ook kunstmatige bodemafsluitingen
worden verkregen met behulp van onderwaterbeton (afb.5-6) of door
bodeminjectie. De verticale afscherming van de kuip kan in een derge-
lijke situatie tevens een constructieve functie hebben als onderdeel van
het te maken bouwwerk.

104 BOUWKUIP- EN BOUWPUTBEGRENZINGEN

Uit het voorgaande moge duidelijk worden dat het type bouwput of
bouwkuip in belangrijke mate wordt bepaald door de aard van de hori-
zontale en verticale begrenzingen van de ontgraving en de waterrem-
mende en/of constructieve functies die deze begrenzingen moeten ver-
vullen. Bodem, wanden en taluds behoren in de eerste plaats stabiel te
zijn, zodat de bouwkuip of bouwput in stand blijft. Dat geldt uiteraard
gedurende aIle bouwfasen van het te maken kunstwerk. Bovendien
moet worden voorkomen dat de uitvoering van het werk nadelige in-
vloeden uitoefent op de omgeving.
In het ontwerpstadium van een ondergronds bouwwerk zal men zich moe-
ten realiseren welke veranderingen een ontgraving teweegbrengt in de be-
staande grondspanningstoestand. In hoofdstuk 2 (Algemene ontwerpas-
pecten) wordt uitvoerig ingegaan op de randvoorwaarden die aan het bou-
wen in een bouwkuip of een bouwput worden gesteld. Zij komen voort uit:. De grondopbouw (de bodemeigenschappen in relatie tot de ver-

schillende lagen waaruit de ondergrond bestaat). Yoor het ontwerpen
van bouwkuipen en bouwputten bestaan verschillende rekenmodellen.
Yoor deze modellen. maar ook voor de uitvoering van de constructie
is een onderzoek naar de parameters die het gedrag van de grond
bepalen, noodzakelijk.
Het grondwater. Nagegaan moet worden welke verlaging van de
grondwaterstand toelaatbaar is en wat de stijghoogte in de water-
voerende pakketten is. Waterdrukken vormen de belangrijkste belas-
ting op de bouwkuip of de bouwput. De grondwaterdruk onder de
bodem bepaalt het verticale evenwicht van de constructie en de porien-
waterdruk achter de verticale begrenzingen heeft grote invloed op
het horizontale evenwicht.
De bebouwing. Noodzakelijk is vast te stellen in welke mate ver-
vormingen in de grond tot zakking respectievelijk tot schade aan de
belendingen leiden en welke invloed trillingen tijdens de uitvoering
daarbij uitoefenen.

104.1 Verticale componenten

Bouwkuipwanden moeten de grond en het grondwater keren en het hori-
zontaal evenwicht verzekeren. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden
tussen constructieve wanden en waterremmende afsluitingen.
Tot de constructieve wanden behoren de damwanden, diepwanden,
palenwanden en berlinerwanden die in de gebruiksfase tevens onder-
deel kunnen vormen van het gerealiseerde bouwwerk. De stalen dam-
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wanden, waarvoor inmiddels ook een alternatief in voorgespannen
beton ontwikkeld is, worden het meest toegepast. De keuze, die dik-
wijls moeilijk is en afhangt van lokale omstandigheden, wordt onder
meer bepaald door de waterkerende functie en de mate van verplaatsing
van de wand tijdens het ontgraven. Het laatste is mede afhankelijk van
de stijfheid van het gekozen wandtype, het aantal stempels of ankers en
de wijze van installeren. In het algemeen kan men stellen dat diepwan-
den sterker en stijver zijn dan palenwanden, ofschoon er minder zetting
van naastgelegen belendingen optreedt bij de uitvoering van palen wan-
den (afb.7). Gezien de ruime aandacht in de literatuur voor de stalen

...I r
.!
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damwanden (CUR-publicatie 166)(afb.8), wordt in dit boek vooral aan-
dacht besteed aan het ontwerpen en uitvoeren van diepwanden. Deze
techniek heeft in Nederland inmiddels een volwaardig niveau bereikt.
Vanuit de omgeving beschouwd is ook het optreden van trillingen tijdens
de uitvoeringsfase een aandachtspunt.

Voor het maken van tijdelijke bouwkuipwanden om horizontale grond-
waterstromen te onderbreken of af te schermen, de zgn. waterremmen-
de afsluitingen, zijn tegenwoordig verschillende technieken beschikbaar.
Het gaat hier om jetgrouten (afb.9), bodeminjecties, cementbentoniet-
wanden al of niet voorzien van een folie (afb.l 0), folieconstructies en
kunstmatige bevriezingstechnieken. Wel moet hierbij worden opge-
merkt dat eventuele lekkages een reeel risico vormen waarvan de
potentiele gevaren niet mogen worden onderschat.
Een veel toegepast type waterremmende wanden is de cementbento-
nietwand waarvan het ontwerp en de uitvoering uitgebreid aandacht
krijgen (zie ook CUR-publicatie 189).
In Nederland is inmiddels de nodige ervaring opgedaan met de toepas-
sing van folies die ook tussen damwanden worden aangebracht zoals
bij de V-polder (afb.ll). Behalve op de ontwerpaspecten wordt bij
folies verder ingegaan op materiaalkundige zaken, vervaardiging, keuring
en controle.

1.4.2 Horizontale componenten

Natuurlijke afsluitende bodemlagen vormen, zoals vermeld, alJeen bij
de polderconstructie onderdeel van het ondergrondse bouwwerk.
Kunstmatige afsluitingen d.m.v. bodeminjectie dienen voor het
instandhouden van de bouwput of bouwkuip gedurende de uitvoering
van het bouwwerk (afb.12). Met uitzondering van de cementbentoniet-
wanden zijn de injectietechnieken, zoals genoemd bij de waterrem-
mende wanden, ook te gebruiken voor het aanbrengen van horizon tale
afsluitingen. Zulke afsluitingen hebben het voordeel dat er geen treke-
lementen onder de constructievloer nodig zijn voor het opnemen van de
opwaartse waterdruk, want het bodemmateriaal tussen de ontgraving en

grout

I

SINGLE JET

DOUBLE JET

.. water
I

grout

I

TRIPLE JET

Afb.9. Methoden voor groutinjectie:
single jet (een groutstroom). double

jet (grout-luchtstroom) en triple jet

(lucht-water en groutstroom).

Afb.lO. Ontgraven en plaatsen van

een cementbentonietscherm.
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Afb.l2. Bouwkuip met een kunstma-

tige bodemafsluiting door injectie.

Afb.ll (reclus). Doorsnede van een
V-polder waarinfolies ::.orgen voor
een vloeistofdichte af~cherming.
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de kunstmatige afsluiting zorgt voor het verticale even wicht. Als nadelen
staan daar tegenover dat er langere wanden nodig zijn en de aansluiting
van de wand op de horizontale laag moeilijk te controleren is.
Bij jetgrouten wordt de grout met een hoge snelheid de grond ingespoten
om deze te snijden, te vervangen en te vermengen met een verhardend
materiaal (atb.9). Bij waterremmende bodeminjecties wordt meestal
een gel ge"injecteerddie het water uit de porien vervangt, waardoor een
dicht watervast massief ontstaat.
De toepassing van folie als vloeistofdichte bodemlaag werd reeds in
1.4.1 genoemd. In tegenstelling tot de ge"injecteerdebodemlagen vormen
folies onderdeel van de permanente constructie.

1.4.3 OndelYvaterbetonvloer

In veel gevallen wordt de kunstmatige bodemafsluiting van een bouw-
kuip gerealiseerd met behulp van onderwaterbeton. Hierbij fungeert
deze afsluiting tevens als een afstempeling tussen de wanden, die daar-
door minder aan vervorming onderhevig zijn. Wanneer de vloer aan
trekpalen verankerd is, wordt een deel van de ondergrond gemobiliseerd
bij het opnemen van de opwaarts gerichte waterdruk tegen deze afslui-
ting.
De vloer van (ongewapend) onderwaterbeton dient als afsluiting van de
bouwkuip en vormt geen onderdeel van het te maken bouwwerk.
Daarvoor wordt in den droge een gewapende vloer gestort.
Aan onderwaterbetonvloeren is een speciaal hoofdstuk (hfdst.7) gewijd.
Ondanks het feit dat ze veelvuldig worden toegepast zijn de bestaande
normen voor ontwerp en uitvoering nog vaag en weinig concreet (atb.13).
In dit boek is getracht de 'state of the art' duidelijker en overzichtelijker
te presenteren. Belangrijke beslissingen bij het ontwerpen van onder-
waterbetonvloeren betreffen zaken als grootte van de. vakken of com-
partimenten, rekenwaarden voor het vaststellen van de dikte, de buig-
treksterkte (atb.14) en de minimumdikte voor de overdracht van trek op
trekpalen, en de interactie met de damwand of de diepwand bij de toe-
passing van trekpalen. Op deze zaken wordt uitvoerig ingegaan, even-
als op de scheurvorming en lekkage langs de aansluitingen.
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parabolische drukboog

1.5 GRONOVERBETERINGSTECHNIEKEN

Ondergrondse bouwwerken dienen evena1s andere kunstwerken op een
hechte ondergrond te rusten, zodat er geen noemenswaardige zettings-
verschillen kunnen optreden. Om die reden kan een paa1fundering worden
aangebracht. Oit is in het a1gemeen genomen een kostbare op1ossing,
voora1 bij de aan1eg van verdiepte autowegen en spoorbanen. Er zijn
echter methoden om de gronds1ag onder de aan te leggen constructie te
verbeteren. Oaarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen conso1i-
datiemethoden en stabi1isatiemethoden.
Met de conso1idatiemethoden wordt het zetten van de samendrukbare
1agen zodanig versne1d dat de definitieve constructie weinig hinder
ondervindt van eventue1e restzettingen.
Conso1ideren van de grond kan worden uitgevoerd door midde1 van:. voorbelasten:. verdichten door trillen (afb.15);. de aan1eg van een verticaa1 drainagesysteem om overspannen porien-

water door slecht doorlatende grond1agen naar het maaive1d te voeren:
uitpersen van water uit een grondmassief door midde1 van het aan-
brengen van een vacuiimbe1asting.

geprefabriceerde betonpaal
met ribbels

constructievloer

-------..
"--

werkvloer I
..---..----
------..--
onderwater-
beton
~

grind

Ajb.l3b. Een hechtere verbinding

tussen beide vloertypen.

Ajb.l4 (links). De parabolische

drukboog als rekenmodel voor een

onderv.:arerbetonvloer verankerd aan

trekpalel1.

Ajb.l5. Vibro jiotation voor de verdich-

ting van de ondergrond ten behoeve

van de bouw van de kademuur voor

ECT in Rotterdam.
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. een combinatie van horizontale diepdrainage en onderdruk (IFCO-
methode);
dynamisch consolideren (methode Menard)..

Met de stabilisatiemethoden wordt het zettingsgedrag geelimineerd
door de belastingen vanuit de definitieve constructie naar de dieper
gelegen draagkrachtige grondlagen af te voeren. Hiervoor bestaan
eveneens verschillende technieken, waarbij onder meer met behulp van
jetgrouten een bindmiddel via een roterende boorstang met de grond
wordt gemengd. Op deze wijze kunnen draagkrachtige wanden, blokken,
kolommen of cellen in de ondergrond worden geformeerd.
In dit boek wordt uitvoerig ingegaan op de jetgrouttechniek, het grond-
onderzoek dat daaraan vooraf dient te gaan en de haalbare sterkte,
afhankelijk van de grondsoort en de uitvoeringsaspecten. De techniek
1eent zich ook voor het versterken van bestaande funderingen.
De ondergrond kan ook worden gestabiliseerd m.b.v. bodeminjecties
waarmee ook de reeds genoemde waterremmende bodemlagen kunnen
worden aangebracht. In tegenstelling tot jetgrouten heeft tijdens het
injecteren geen vervanging of mechanische menging plaats. De in de
grond gebrachte stoffen vullen de porien tussen de grondkorrels waar-
door het geheel verkit en sterkte krijgt. Als injectiemiddelen kunnen
zowel cement als silicaten en kunstharsen worden toegepast.
Andere stabilisatiemethoden die nog beschreven worden, zijn het frees-
menginjectieprocede (FMI), waarbij een veldvoertuig de bodem tot
maximaal 9 m diepte opensnijdt, homogeniseert en met cementsuspensie
injecteert en de methode waarmee grind- en zandkolommen kunnen
worden geformeerd.

1.6 PAALFUNDERINGEN EN VERANKERINGEN

In vele gevallen moeten onder ondergrondse constructies paalfunderin-
gen worden aangebracht. Hierbij vormt de waterdruk tegen de onder-
kant van de constructie een belangrijke belasting, zodat de palen ook
vaak op trek worden belast.
Er bestaan vele paalsystemen, elk met zijn specifieke kenmerken en
toepassingen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen grond-
verdringende en grondverwijderende systemen. Op basis van dit onder-
scheid wordt een achttal veel voorkomende paalsystemen besproken.
Tevens wordt aangegeven onder welke omstandigheden ze goed te
gebruiken zijn. Met name wordt hierbij aandacht besteed aan de
invloed op de omgeving. Ook wordt ingegaan op de uitvoeringsaspecten
die specifiek zijn voor ondergrondse werken en op de berekening van de
trek- en de drukdraagkracht. In een bijlage wordt van de geselecteerde
paalsystemen beschreven op welke wijze ze worden vervaardigd, c.g.
in de grond worden gebracht.

Bij het bouwen in een bouwkuip, dus een ingraving tussen verticale
wanden, moeten de wanden gestempeld of verankerd worden om de
buigende momenten erin of de verplaatsing ervan te beperken. Bij ver-
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ankeringen moet een horizonta1e trekkracht op de grond worden over-
gebracht (afb.16). Van de verschillende ankersystemen worden de ken-
merken, de dimensionering en de uitvoering besproken.

1.7 BOUWKUIPOPLOSSINGEN

Ondergrondse bouwwerken zijn samengesteld uit verticale en horizon-
tale componenten, voornamelijk de wanden, het dak en de vloer. Oe
verbindingen daartussen moeten voldoen aan constructieve eisen en
waterdicht zijn.
In het horizontale vlak kan in het geval van bijv. een bouwkuipafsluiting
van onderwaterbeton de verbinding tussen deze ongewapende laag en de
in den droge te storten constructielaag een waterdichtheidsprobleem
vormen als gevolg van verkorting van de laatste door verhardingsaf-
koeling en krimp. Oat geldt vooral wanneer de constructie door de

Afb.16. Aanbrengen van groutankers
111£lakteen bouwkuip beter toeganke-
lijk voor de uitVoeringswerkzaamhe-
den.



12 Bouwen vanaf her maaiveld

Afb.]7. Pneumatisch caisson van
50 x 50 x 25 m ten behoeve van een
sluiscomplex in Barrow (UK).

onderwaterbetonlaag heen verbonden is met permanent op trek belaste
palen. Ook op de plaats van de verbinding tussen het onderwaterbeton
en de dam- of combiwanden bestaat de kans op lekkage in de dam-
wandkassen.
Er zijn verschillende combinaties van verticale en horizontale compo-
nenten mogelijk. Ook de manier waarop ze met elkaar verbonden worden
kan varieren. Voor de detaillering is het van belang te weten welke
krachtswerking zich in de knooppunten afspeelt gedurende de verschil-
lende bouwfasen. Zo treden bijvoorbeeld bij het ontgraven van bouw-
kuipen en het naderhand trekken van wanden in het vlak van de wand
horizontale verplaatsingen op. Belendende paalrijen ondergaan daarbij
extra horizontale belastingen. Daar zal de wapening in de paalkoppen
op gedimensioneerd moeten zijn.
Er is een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen over bouwkuipoplossingen.
In feite bestaat er geen eenduidige aanpak voor het ontwerpen van een
bouwkuip. Daarom wordt een en ander toegelicht aan de hand van een
aantal praktijkvoorbeelden.

1.8 INTEGRALE BOUWMETH0.DEN

Integrale bouwmethoden zijn methoden waarbij gewerkt wordt vanaf
het maaiveld (e.g. waterspiegel) en waarbij geen sprake is van een open
ontgraving. Daaronder vallen: de wandendakmethode, putringen, pneu-
matische caissons (afb.l7) en afgezonken tunnels (afb.18). Zij worden
in dit boek afzonderlijk behandeld. Ook de folieconstructies zijn in
deze categorie ondergebracht. De nadruk ligt op de algemene kenmerken,
de voor- en nadelen van de methoden en de onderlinge bei"nvloeding
van de verschillende componenten zoals wanden, dak, bodemafdichting,
fundering en verankeringen. Zowel aan de ontwerp- als aan de uitvoe-
ringsaspecten wordt daarbij aandacht besteed.



Besluit 13

1.9 TOT BESLUIT

De kennis die nodig is voor ondergronds bouwen en de beheersing van
de risico's daarbij is in Nederland verdeeld aanwezig.
Kennis over uitvoeringstechnieken wordt vooral aangetroffen bij
gespecialiseerde bureaus en aannemingsbedrijven. Voor de verbreiding
en de verdere ontwikkeling van het ondergronds bouwen is het nood-
zakelijk dat ook ontwerpers voldoende inzicht hebben in de mogelijk-
heden en de beperkingen van de uitvoeringstechnieken. Oat zal in hoge
mate bevorderend werken, mede omdat dan gericht onderzoek kan
worden gedaan naar de nog bestaande kennisIeemten.

Ajb.iS. De afgezonken tunnel. een

Nederlands specialisme. dat nog

steeds verder ont"...ikkeld wordt:

bouwdok Barendrecht.
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2 Algemene ontwerpaspecten

2.IINLEIDING

2.1.1 Algemeen

Bouwkuipen en bouwputten worden gekenmerkt door horizontale en
verticale begrenzingen. In stedelijk gebied of elders wanneer er slechts
beperkte ruimte aanwezig is, zal een verticale wand worden gekozen
als horizontale begrenzing. Men spreekt dan van een bouwkuip. Als er
voldoende ruimte is, kan een begrenzing door taluds aantrekkelijk zijn
vanwege de relatief lage kosten. De belangrijkste zorg bij het ontwerpen
van een bouwkuip of bouwput betreft de stabiliteit van de bodem en
van de wanden of de taluds. Met name in stede1ijk gebied is ook de
invloed die de uitvoering van de bouwkuip op de omgeving heeft van
groot belang. "Omgeving" moet in ruime zin worden opgevat; zowel de
bebouwing als de ondergrondse infrastructuur, zoals leidingen, kabels
wordt hiermee bedoeld.
Het ontgraven van de bouwkuip heeft veranderingen van de bestaande
spanningstoestand in de grond tot gevolg. Dit leidt tot verticale en hori-
zontale verplaatsingen in de ondergrond. Ook het inbrengen van de
bouwkuipwanden veroorzaakt spanningsveranderingen en, afhankelijk
van de uitvoeringsmethode, trillingen.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de algemene ontwerpaspecten van
bouwkuipen (en in mindere mate van bouwputten). Ze hebben betrek-
king op de omgeving en de invloed daarvan op de bouwkuip en omge-
keerd en verder op de stabiliteit van de bouwkuip zelf. Na de inleiding
wordt uitvoerig aandacht besteed aan de randvoorwaarden die aan
bouwkuipen worden gesteld in verband met de grondopbouw, het
grondwater en de bebouwing. Ais eerste komen de grondopbouw, het
vaststellen van de bodemparameters en de wijze waarop dit moet
gebeuren aan de orde. Er wordt verder aandacht besteed aan het grond-
water en de invloed die verlaging ervan heeft op de omgeving. Met
betrekking tot de (bebouwde) omgeving wordt vooral ingegaan op de
grenswaarden van de vervorming van de bebouwing waaronder geen
schade verwacht wordt. Hiema komen de ontwerpaspecten die de
bouwkuip betreffen aan de orde:. de stabiliteit van de bouwkuipbodem, hoe en met welke veiligheden

deze berekend moet worden, alsmede de eventueel te nemen maat-
regelen bij onvoldoende stabiliteit;. de wanden van de bouwkuip, de optredende vervormingen tijdens

de verschillende uitvoeringsfasen vanaf het installeren van de wan-
den tot en met het opheffen van de bouwkuip.

Tot slot wordt ingegaan op enkele bijzondere aspecten, zoals de zwel-
en de trillingsproblematiek.

Eerst worden de verschillende fasen van het ontwerpproces besproken.
Niet zelden gaan tijdens dat proces al belangrijke zaken mis waardoor
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de ontwerper naderhand in moeilijkheden komt, zoals bijvoorbeeld
door tijdsproblemen of door dreigende overschrijdingen van budgetten.

2.1.2. Ontwerpproces

In het ontwerpproces van een bouwkuip of van een willekeurige andere
civieltechnische constructie kunnen de volgende fasen worden onder-
scheiden:

. lnitiatieffase. In deze fase stelt de initiatiefnemer vast dat de
betreffende constructie gewenst en haalbaar is. Meestal wordt een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en een globaal programma van
eisen opgesteld.

. Definitiefase. In deze fase wordt het project verder geanalyseerd en
wordt een definitief programma van zowel functionele als operatio-
nele eisen opgesteld. Tevens worden aIle randvoorwaarden vanuit
de omgeving vastgelegd: grenswaarden voor de verlaging van
grondwaterstanden of stijghoogten voor de vervormingen, trillingen
en hinder. In deze fase worden ook de uitgangspunten voor de vol-
gende fasen vastgelegd.

Voorontwerpfase. In deze fase wordt een aantal varianten uitgewerkt
tot een globaal voorontwerp van de betreffende constructie. De uit-
werking dient zodanig te zijn dat een goede keuze kan worden
gemaakt. Het is belangrijk dat het uitwerkingsniveau voor aIle
varianten gelijkwaardig is. In deze fase dient een uitvoerig grond-
onderzoek te worden uitgevoerd. Dit onderzoek heeft betrekking op:
- de wijze waarop de bouwkuip of bouwput wordt ontgraven;
- de wijze waarop de verticale stabiliteit wordt gegarandeerd, waar-

bij gebruik kan worden gemaakt van een spanningsbemaling, een
afsluitende kleilaag, een injectielaag of een onderwaterbetonvloer.

Bovendien worden de opbouw van het talud en het type verticale
grondwering vastgesteld.

Om de gewenste keuzen met betrekking tot de bouwkuip, het type
grondkering en de verankering of stempeling goed te kunnen maken
dienen de belangrijkste factoren die daarop van invloed zijn in
beschouwing te worden genomen. Behalve aan de sterkte, de stabi-
liteit en de vervormingen wordt ook aandacht besteed aan de uit-
voering, de bouwtijd en de bouwkosten.
Aan de hand van toetsingscriteria, zoals bijvoorbeeld de technische
uitvoerbaarheid, de risico's, de bouwkosten, de bouwtijd en de
duurzaamheid, wordt dan een keuze gemaakt uit de verschillende
varianten.

Ontwerpfase. In deze fase wordt de gekozen oplossing uitgewerkt
tot een definitief ontwerp. In het algemeen zal nog aanvullend
grondonderzoek nodig zijn en worden een definitieve kostenraming
en een voorlopig programma voor de uitvoering opgesteld.
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Besteksfase. In deze fase worden het bestek en de bouwtekeningen
gemaakt. Yerder worden aile contractstukken opgesteld en de vereis-
te vergunningen aangevraagd. Een belangrijk aspect bij de gunning
van het werk is dat de varianten die door de inschrijvers worden
ingediend, worden teruggekoppeld naar de ontwerpers van de con-
structie.

Uitvoeringsfase. Het werk is gegund en de contracten zijn afgeslo-
ten. De aannemer kan met de uitvoering van de werkzaamheden
beginnen. In veel gevallen voert de ontwerper namens de opdracht-
gever ook de directie van het werk. In deze fase worden allerlei van
te voren vastgestelde punten binnen het uitvoeringsprogramma
gecontroleerd. Indien het werk onder kwaliteitsborging plaatsvindt,
controleert de aannemer de kwaliteit en legt de bewijzen hiervan
over aan de directie.

Gebruiksfase. onderhoudsfase.

2.1.3 Bouwkuip in stedelijk gebied

Yoor bouwkuipen in stedelijk gebied moet met een extra aantal rand-
voorwaarden rekening worden gehouden. In de definitiefase worden in
het programma van eisen aile aan de uitvoering te stellen randvoor-
waarden vastgelegd, zoals toelaatbare verplaatsingen van belendende
bebouwing en de toelaatbare trillingsniveaus, maar ook zaken als de
bereikbaarheid voor zwaar materieeL de logistiek voor de bouwmate-
rialen in het algemeen. Tevens zal de omvang van de te verwachten hin-
der en economische schade voor winkels en bedrijven die op het maai-
veld het gevolg zijn van de bouwactiviteiten moeten worden vastge-
steld. Bovendien zal veel aandacht en tijd besteed moeten worden aan
overleg met betrokken instanties, zowel de formele instanties in verband
met vergunningen en dergelijke maar ook met winkeliersverenigingen.
In het bijzonder de economische schade kan zo omvangrijk zijn dat
bepaalde varianten, bijvoorbeeld die waarbij gedurende langere tijd de
bereikbaarheid van winkels als gevolg van de werkzaamheden in
geding is, minder in aanmerking komen.

Om een indruk te geven van de omvang van de economische schade bij
een groot infrastructureel werk in stedelijk gebied kan de bouw van de
Willemsspoortunnel in Rotterdam als voorbeeld worden genomen. De
totale investering bedroeg ca. 900 miljoen gulden, de totale uitkering
inzake de economische schaderegeling 3,5 a 4,0 miljoen en voor de scha-
de aan opstallen in de omgeving werd 0, I miljoen uitgekeerd. Overigens
zijn beide schadebedragen zeer laag. De reden is dat in verband met het
voorkomen van economische schade veel extra voorzieningen zijn getrof-
fen om overlast te beperken, bijv. speciale aan- en afvoerroutes voor het
werkverkeer, geluidsvoorzieningen tijdens het heien, waterdichte bakken
voor nat grondtransport, veel overleg en voorlichting enz. Het uitgekeer-
de bedrag voor de bouwschade is mede zo laag dankzij de uitgebreide
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vastlegging van de nulsituatie (kosten 2,2 miljoen) en de frequent uitge-
voerde metingen en peilingen (kosten 1,0 miljoen). Deze extra voorzie-
ningen dienen uiteraard wel in de voorbereiding te worden meegenomen.
Het meenemen van deze uitvoeringsaspecten in het voorontwerp is zeer
essentieel omdat ze in stedelijk gebied, in het bijzonder in winkelstraten,
vaak tot aanzienlijke, soms doorslaggevende kostenposten leiden. die bij
het tegen elkaar afwegen van de varianten bepalend kunnen zijn voor de
juiste keuze. De belangrijkste kostenpost hierbij is de compensatie van de
omzet die verloren gaat doordat het winkelend publiek elders gaat inkopen.

2.2. RANDVOORWAARDEN

2.2.1 lnleiding

Behalve met het programma van eisen waarin de afmetingen van de
bouwkuip zijn vastgelegd moet bij het ontwerpen van een bouwkuip
rekening worden gehouden met het feit dat er randvoorwaarden gesteld
kunnen worden die voortvloeien uit:. de grondopbouw

het grondwater
de bebouwing

Ajb.i. Geotechnisch projiel.

De eerste twee factoren gelden altijd, de derde uiteraard alleen wanneer
zich bebouwing in de nabijheid van de bouwkuip bevindt en is dus spe-
cifiek van toepassing bij bouwkuipen in stedelijk gebied. De vraag wat
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men onder "in de nabijheid" verstaat, is op zichzelf niet onbelangrijk.
Bedoeld wordt de afstand waarover de invloed van de bouwkuip zich
doet voelen. Het probleem hierbij is dat dit afhangt van het ontwerp en
vooral van de vraag of er wel of geen bemaling wordt toegepast. Vaak
is dit nog niet bekend in de fase dat de randvoorwaarden moeten worden
vastgesteld. Het invloedsgebied van een spanningsbemaling kan in
West-Nederland tot verder dan 1 km reiken; dat van bemalingen van de
deklaag of het bovenpakket meestal niet verder dan 100 a 200 m. De
invloed van het aanbrengen van de grondkering en het ontgraven van de
bouwkuip is meestal beperkt. dat wil zeggen een- tot maximaal twee-
maal de kerende hoogte.

2.2.2 Grondopbouw

De grondopbouw vormt een belangrijke factor bij het ontwerpen van
een bouwkuip. Zowel de laagindeling als de eigenschappen van de
lagen moet worden vastgesteld. Voordat wordt begonnen met het voor-
ontwerp van een bouwkuip dient dus altijd een (uitvoerig) grondonder-
zoek plaats te vinden. Dit bestaat uit veldonderzoek en meestal ook
laboratoriumonderzoek. Aan de hand van het veldonderzoek, dat uit
sonderingen en boringen bestaat, kunnen in combinatie met het labora-
toriumonderzoek de laagindeling en de sterkte- en vervormingseigen-
schappen van de grond worden vastgesteld. Op basis van de resultaten
van dit onderzoek wordt een grondprofiel samengesteld waarin de
belangrijkste parameters worden aangegeven, een zgn. geotechnisch
profiel (afb. 1).

2.2.2.1 Veldonderzoek

Aanpak onderzoek
Grondonderzoek of geotechnisch onderzoek heeft tot doe1de opbouw
en de eigenschappen van de ondergrond vast te stellen en bestaat uit
terreinonderzoek en laboratoriumonderzoek. Bij het opzetten van een
geotechnisch onderzoek is een aantal overwegingen van belang:. De omvang van het terreinonderzoek, zoals het aantal onderzoeks-

punten, de afstand tussen de punten, de diepte en het type onderzoek,
wordt in belangrijke mate bepaald door de opbouw van de onder-
grond en in het bijzonder de eventuele heterogeniteit.. Sonderen is een relatief goedkope onderzoekstechniek; boren met

het nemen van ongeroerde monsters is tien- a vijftienmaal zo duur.
Vanwege dit grote kostenverschil zal, ook indien boringen nood-
zakelijk zijn, eerst gesondeerd worden, waama ter plaatse van een
(klein) aantal sonderingen ook een boring wordt uitgevoerd. Zo kan
het verrichten van dure boringen beperkt worden tot locaties waar
dit echt nodig lijkt.. De kwaliteit van monsters van niet-cohesieve grond is over het alge-
meen zo slecht dat men voor de bepaling van de eigenschappen van
de grond de voorkeur geeft aan sonderen in combinatie met empiri-
sche relaties.



Geotechnische constructie conus kleef piezo geroerd ongeroerd classificatie sterkte stijfheid

Fundering
palen ++ +
staal ++ ++

Bouwput
grondkering ++ ++ ++ ++ ++ ++
bemaling + + + +

Ophoging
zetting ++ ++ ++ ++ ++
stabiliteit ++ ++ ++ ++ ++
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In de geotechnische normen is voor een aantal geotechnische construc-
ties de minimale omvang qua aantal en diepte van onderzoek aangege-
Yen.

Type onderzoek
Door het grote aantal voordelen dat sonderen biedt boven andere onder-
zoeksmethoden zijn veel geotechnische adviezen alleen op sonderin-
gen gebaseerd. De praktijk leert dat deze werkwijze voldoet. Het geo-
technisch onderzoek dat bijvoorbeeld wordt uitgevoerd voor het ontwer-
pen van een paalfundering bestaat in Nederland alleen uit sonderen, waar-
bij overigens wel bij ten minste een deel van de sonderingen de plaatse-
lijke wrijving wordt gemeten. Dit type onderzoek is voldoende omdat:. de maximale punt- en schachtdraagkracht worden bepaald door

middel van empirische relaties met de conusweerstand:. de negatieve kleef wordt afgeleid uit de laagopbouw op basis van de
conusweerstand en het wrijvingsgetal;
de zakking onder de paalpunt wordt bepaald met behulp van een
stijfheidsmodulus, die afgeleid is uit de conusweerstand;
de zakking van de paalpunt wordt bepaald als functie van de paalpunt-
weerstand aan de hand van een gestandaardiseerd last-zakkingsdia-
gram, dat gebaseerd is op een groot aantal proetbelastingen.

Ajb.2. Toepassingsgebied van ver-
schillende typen geotechnisch
onderzoek.

Geotechnisch onderzoek ten behoeve van het ontwerpen van andere
geotechnische constructies van enige omvang, zoals bouwkuipen, omvat
altijd boringen met ongeroerde monstername en laboratoriumonderzoek
voor de cohesieve lagen. De hogere kosten van het geotechnisch onder-
zoek worden over het algemeen terugverdiend doordat de waarden van
de grondparameters gunstiger zijn. Slechts bij bouwkuipen van geringe
omvang, waarbij geen gebouwen in de omgeving aanwezig zijn, of bij
bouwkuipen, waarbij de grond volledig uit zand is opgebouwd, kan vol-
staan worden met het uitvoeren van sonderingen met meting van de
plaatselijke kleef. Ais er geen boringen uitgevoerd worden, kan de laag-
opbouw uit de sonderingen worden afgeleid en worden de benodigde
grondparameters met behulp van de conusweerstand ontleend aan tabel I

Type grondonderzoek Sondering Boren met monsters Laboratorium
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van NEN 6740. Op deze werkwijze wordt in par. 2.2.2.3 verder ingegaan.
De sterkte- en de stijfueidseigenschappen van de verschillende grond-
lagen moeten in het laboratorium worden bepaald. De tabel van afbeel-
ding 2 geeft een overzicht van het type onderzoek dat voor het ontwerpen
van verschillende geotechnische constructies wordt uitgevoerd. Twee
plustekens geven aan dat het om regulier onderzoek gaat en een plusteken
dat het enkele onderzoekspunten betreft.

Kosten onderzoek
Om een optimaal geotechnisch onderzoeksplan te kunnen opstellen is
een raming van de kosten van dat onderzoek onmisbaar. Niet alleen
inzicht in de totale onderzoekskosten en in de verhouding tussen de
kosten van verschillende typen onderzoek onderling is van belang,
maar ook in de kosten in relatie tot de totale bouwsom van het bouw-
werk waarvoor het onderzoek is bedoeld. In de tabel van afbeelding 3
is een aantal kengetallen of waarden vermeld, waaruit de feitelijke kosten
kunnen worden afge1eid. Het zijn gemiddelde waarden, waarbij aan-
zienlijke afwijkingen kunnen optreden door specifieke omstandigheden,
zoals bereikbaarheid van de meetlocaties en eisen van de opdrachtgevers.
De dagproducties liggen bij een geotechnisch onderzoek van geringe
omvang aanmerkelijk lager dan de genoemde kengetallen.
Op een sondeerwagen werken twee mensen. Voor de berekening van de
kostprijs van een sondering kan ervan worden uitgegaan dat de kosten
van een moderne sondeerwagen ongeveer gelijk zijn aan de arbeids-
kosten en dat een dagproductie op ongeveer 200 m ligt, bijvoorbeeld 8
sonderingen van 25 m. Voar sonderingen met meting van de plaatselijke
wrijving wordt soms 20% meer gerekend. De verhouding tussen de
plaatselijke kleef en de conusweerstand is het wrijvingsgetal, dat in
procenten wordt uitgedrukt. Het wrijvingsgetal is een goede indicatie
voor de grondsoort.
Met de piezosondering, waarbij tijdens het sonderen de waterspanning
direct achter de punt van de conus gemeten wordt. kunnen zelfs dunne
cohesieve laagjes worden gedetecteerd, die mogelijk van belang zijn
voor het verticale evenwicht van een bouwkuipbodem. Deze sondering
kost, indien correct uitgevoerd, ongeveer driemaal zoveel als een gewone
sondering.
De kosten voor het maken van boringen met het steken van ongeroerde
monsters, zonder beschrijving en interpretatie, liggen in de orde van
tien- tot vijftienmaal de kosten van een sondering. Een dagproductie
van een boorploeg bedraagt ongeveer IS a 20 m.

Type project Kosten geotechnisch advies
[0/0]

Woning- en utiliteitsbouw:
- laagbouw
- hoogbouw (>5 verdiepingen)

Tunnelbouw:
-cut and cover

0,10 a 0,20
0,05 a 0,10

0,50 a 1,00
Ajb.3. Kosten geotechnisch onder-
::oek en advies als percentage van
de bouwsom.
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Uit nacalculaties van een groot aantal projecten zijn kostenkengetallen
afgeleid voor de verschillende onderdelen van een bouwwerk. Voor
woning-, utiliteits- en tunnelbouw worden deze getallen, die niet meer
dan een indicatieve waarde hebben, uitgedrukt in een percentage van de
bouwsom. Op afbeelding 3 worden enkele percentages gegeven.

AfbA. Situatietekening van een
bouwkuipgedeelte.

Als voorbeeld van de omvang van het geotechnische veldonderzoek
voor een tunnel geeft afbeelding 4 een situatietekening van een gedeelte
van de bouwkuip ten behoeve van de metrotunnel in de Schiedamseweg
te Rotterdam, die vanaf het maaiveld in een drukke winkelstraat werd
gebouwd. De afstand van de bouwkuipwanden tot de bebouwing
bedroeg minimaal ca. 6 m en gemiddeld ca. 10m. De tekening geeft
een overzicht van het type terreinonderzoek en de frequenties waarin
het werd uitgevoerd.

2.2.2.2 Vaststellen van bodemeigenschappen

In deze paragraaf komt aan de orde hoe men in de praktijk de eigen-
schappen van de bodem vaststelt. Eerst wordt uitgemaakt welke para-
meters bepaald moeten worden en vervolgens op welke wijze dit dient
te gebeuren.

Voordat wordt overgegaan tot de bepaling van de parameters moet vast-
gesteld worden welke modellen voor het ontwerpen van een bouwkuip
of eventueel van een bouwput zullen worden gebruikt.
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Meestal worden enkele van de volgende modellen toegepast:. analytische modellen ter verificatie van de verticale stabiliteit van de
bouwkuipbodem. modellen voor de berekening van de grondkering:

- de methode Blum (voor damwanden)
- de verend ondersteunde ligger (voor damwanden)
- de methode Bishop (voor taluds)
- de eindige-elementenmethode (voor damwanden en voor taluds). grondwaterstromingsmodellen

Van al deze modellen dienen het grondprofiel, de laagdikte, de laag- -
scheidingen en de grondwaterspanningen bekend te zijn.
Zodra een bouwkuip tot onder het grondwaterpeil reikt, zullen de ana-
lytische modellen worden gebruikt, tenzij er in de bodem slecht door-
latende lagen voorkomen. De belangrijkste grondparameter voor deze
evenwichtbeschouwing is uiteraard de dichtheid van de grondlagen.
De modellen voor de berekening van de grondkering behoeven meer
toelichting.

Methode Blum. Deze methode wordt in Nederland nog veel toegepast.
Ze is gebaseerd op een analytisch concept van de liggertheorie waarbij
het statisch onbepaalde systeem van de damwand met de grond wordt
geschematiseerd tot een statisch bepaald systeem. Hierbij wordt ervan
uitgegaan dat de grond aan beide zijden van de damwand zijn minimale
resp. maximale horizontale druk levert, d.w.z. volledig actief aan de
ene zijde en volledig passief aan de andere zijde. Bij een verankerde
wand is dit een redelijk concept dat in de bezwijktoestand correct is.
Het geeft echter geen inzicht in de vervormingen van een wand omdat
met name voor de ontwikkeling van de passieve druk verplaatsing
nodig is. Uit diverse metingen blijkt dat aan de actieve zijde zonder
veel verplaatsing de minimale gronddruk wordt geleverd. De methode
Blum, die met de hand grafisch kan worden uitgevoerd en waarvoor
verschillende computerprogramma's ontwikkeld zijn, is derhalve goed
bruikbaar voor een snelle bepaling van de minimale lengte en zwaarte
van het wandprofiel. Ze is zeker niet bruikbaar voor de bepaling van
omgevingsinvloeden.

De belangrijkste grondparameter is de sterkte van de grond, nl. de hoek
van inwendige wrijving (<p') en de cohesie (c'). In Nederland is het
gebruikelijk damwanden in een gedraineerde situatie te beschouwen,
d.w.z. nadat de waterspanningen aan de ontgraven situatie zijn aangepast.
AIleen bij zeer dikke en harde kleipakketten kan het rekenen in een
ongedraineerde situatie voordeel opleveren en een betere voorspelling
geven; men werkt dan met schuifsterkte in ongedraineerde kleigrond
(Cu ). Hierbij gaat men er vanuit dat de klei niet de tijd krijgt zich aan
te passen aan de nieuwe spanningssituatie (na ontgraven) en in dat
geval mag de oorspronkelijke sterkte worden toegepast.
De wrijvingshoek tussen de damwand en de grond bepaalt mede de groot-
te van de gronddrukken. Voor deze parameter wordt meestal een vaste
verhouding met de hoek van inwendige wrijving van de grond genomen.
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Verend ondersteunde ligger. Dit is een meer verfijnde rekentechniek,
die gebaseerd is op de theorie van de ligger op een elastische bedding.
Het grondmassief wordt hierbij geschematiseerd tot elastoplastische
veren. De veren zijn niet gekoppeld, d.w.z. dat de ene veer kan worden
ingedrukt zonder dat de naast gelegen veer wordt "meegenomen". Dit
model wordt momenteel in Nederland het meest gebruikt voor de bere-
kening van damwanden. Er zijn veel computerprogramma's voor ont-
wikkeld.
Met de meeste ervan kunnen de fasen in het ontwerpproces van een
bouwkuip en verankeringen met en zonder voorspanning berekend
worden. Verder zijn de meeste programma's snel en gebruikersvriende-
lijk. De methode is daarom zeer populair. Er kan een betere voorspelling
van de verplaatsingen van de wand worden gemaakt, hoewel hiervoor
een goede schatting van de beddingsconstante een voorwaarde is.
Omdat veel ontwerpers er ftink wat ervaring mee hebben opgedaan,
hebben ze een redelijk gevoel voor de in te voeren beddingsconstante
(veerstijfheid) van de grond. Bovendien worden er in handboeken
waarden voor gegeven. De met dit model theoretisch bepaalde ver-
plaatsingen zullen de werkelijke overschatten omdat geen rekening
wordt gehouden met de boogwerking in de grond; de veren zijn immers
niet gekoppeld. Het berekenen van de vervormingen in de grond achter
de wand is met dit model niet mogelijk. De belangrijkste parameters
zijn naast de sterkte van de grond de genoemde beddingsconstanten.

MethodeBishop. Dit is de meest gebruikte methode om bij een bouw-
put de stabiliteit van een talud te analyseren. Er wordt uitgegaan van
een cirkelvormig glijvlak. De afschuivende moot grond wordt in lamellen
verdeeld. De krachten tussen de lamellen worden meegenomen en ver-
volgens wordt per lamel de afschuivende en de weerstandbiedende
kracht langs het cirkelvormige glijvlak bepaald. De veiligheid van het
talud voIgt uit het momentenevenwicht ten opzichte van het middelpunt
van de glijcirkel. Voor dit soort analyses, waarbij meerdere posities van
de glijcirkel, de straal en het middelpunt moeten worden bezien, zijn
computerprogramma's beschikbaar. De benodigde parameters zijn het
volumegewicht en de sterkte van de grond. In de Nederlandse advies-
praktijk wordt alleen de stabiliteit van een talud in de eindfase
beschouwd OIpdat die maatgevend is; er wordt dus gerekend met para-
meters voor gedraineerde grond.

Eindige-elementenmethode. In de laatste twintig jaar is er ook voor het
berekenen van spanningen en vervormingen in de grond een eindige-
elementenmethode ontwikkeld. Op deze methode die met behulp van
een stelsel differentiaalvergelijkingen het spanningsevenwicht in en de
vervormingen van de grond en het buigingsgedrag van de constructie-
elementen beschrijft en numeriek oplost, wordt hier niet ingegaan. Voor
de toepassing bij damwandconstructies dienen zowel de elastische als
de plastische sterkte- en stijfheidsparameters te worden ingevoerd. In
het bijzonder het plastisch gedrag van korrelige materialen zoals zand
is zeer complex. Een van de parameters waarmee dit gedrag beschreven
wordt, is de dilatantiehoek, die bepaalt of bij het belasten van de grond
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Rekenmodel Parameters

aile modellen samenstelling grondlagen

niveaus laagscheidingen

grondwaterspanningen

model Blum

verende ondersteuning

eindige-elementenmethode

verankering, stempeling

stabiliteit

grondwaterstroming

y, <p'en c' of Cu
' °

y, <p'en c' of Cu , 0, kh
y, <p'en c' of Cu , 0, E, U,

'V
y, <p'en c' of Cu

' °
y, <p'en c'

k, 0 en c

door schuifspanningen het volume van de grond verandert. Met de ein-
dige-eJementenmethode kunnen de vervormingen in de grond achter
een damwand of talud worden vastgesteld. Bovendien kan de invloed
van steunbermen in de bouwput precies worden berekend.
Met deze methode kunnen ook analyses worden gemaakt van de stabi-
liteit van taluds waarbij niet apriori uitgegaan wordt van eencirkelvormig
glijvlak. Bij een dunne slappe laag onder de bouwputbodem kan dit
maatgevend zijn.

Indien bemalingen noodzakelijk zijn. dienen de hoeveelheid te onttrek-
ken grondwater, het aantal bronnen en de invloed van de bemaling op
de stijghoogte in de omgeving te worden vastgesteld. Hiervoor kunnen
verschilIende grondwaterstromingsmodellen worden gebruikt. Bij al
deze modellen moeten uiteraard de geohydrologische parameters van
de grond worden ingevoerd. Het zijn het watervoerendvermogen (kD)
van de verschilIende watervoerende lagen en de weerstand (c) van de
scheidings- en deklagen.

Voor het ontwerpen van bouwkuipen incJusief de grondkerende con-
structie is in de tabel van afbeelding 5 voor de verschillende modellen
aangegeven welke grondparameters moeten worden ingevoerd.

De betekenis van de symbolen in deze tabel is als voIgt:
y volume gewicht [kN/m3]

<p' hoek van inwendige wrijving [0]
c' cohesie [lu"\J/m2]
Cu ongedraineerde schuifsterkte [kN/m2]
8 wandwrijvingshoek [ 0 ]

kh horizontale beddingsconstante [kN/m3]
E elasticiteitsmodulus [lu"\J/m2]
v dwarscontractie coefficient [ - ]

'V dilatantiehoek [ 0 ]

k doorIatendheid [mIdag]
D dikte watervoerende laag [m]
c weerstand afsluitende laag [dag]

Ajb.5. Benodigde grondparameters in

de verschillende berekeningsmodellen.
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Deze parameters betreffen hoofdzakelijk het ontwerp. Voor de uitvoe-
ring is aanvullend nog een beperkt aantal eigenschappen van de bodem
van belang. De belangrijkste in verband met mogelijke verdichting van
zandlagen ten gevolge van het intrillen van damwanden is de dichtheid
of de relatieve dichtheid Rd.
Voor de bepaling van de grondeigenschappen maakt men onderscheid
in twee methoden:. de indirecte methode, bijvoorbeeld op basis van sondeerresultaten,

empirische relaties of gegevensuit tabel 1 van NEN 6740, 1991:
. de directe methode door het uitvoeren van boringen, waarbij onge-

roerde monsters worden gestoken en geotechnische proeven worden
uitgevoerd.

2.2.2.3 lndirecte parameterbepaling

Op basis van de resultaten van een sondering met meting van de plaat-
selijke kleef kunnen aan tabel 1 van NEN 6740, 1991 de representatieve
waarden worden ontleend van:. het volumieke gewicht y. de hoek van inwendige wrijving <p'. cohesie c'. schuifsterkte Cu in ongedraineerde grand. elasticiteitsmodulus E

Bij gebruik van de waarden uit deze tabel dient gecorrigeerd te worden
voor het spanningsniveau met behulp van de conversiefactor Cn , die
eveneens in NEN 6740 is opgenomen.
Voor de bepaling van de parameters hoek van inwendige wrijving <p',
schuifsterkte in ongedraineerde grand Cu en elasticiteitsmodulus E kan
ook gebruik worden gemaakt van empirische relaties op basis van de
conusweerstand en het spanningsniveau.
Een overzicht van dergelijke empirische relaties is opgenomen in CUR-
publicatie 162 [7].

Voor de bepaling van de relatieve dichtheid Rd, de dwarscontractie-
coefficient v, de dilatantiehoek \jI, de wandwrijvingshoek 0 en de hori-
zontale beddingsconstante kh, die niet uit tabel 1 van NEN 6740 kun-
nen worden afgeleid, voIgt onderst.aand de benaderingswijze.

Relatieve dichtheid
De relatieve dichtheid van zandlagen geeft de dichtheid in situ aan ten
opzichte van de maximale en minimale dichtheid van deze zandlagen.
Deze parameter bepaalt bijvoorbeeld of zandlagen onder invloed van
trillingen verdichten en kunnen verweken. Bij het installeren van dam-
wanden kunnen dergelijke ongewenste effecten schade veroorzaken.
Op basis van de conusweerstand en het effectieve spanningsniveau kan
voor zandlagen een redelijke schatting worden gemaakt van de relatie-
ve dichtheid. Hiervoor worden verschillende empirische relaties ge-
bruikt, die allemaal beperkingen kennen en daarom slechts een globale
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Grondsoort Contractiecoefficient v [-]

zand
klei en veen
klei en veen in de onge-
draineerde situatie

0,20 - 0,30

0,30 - 0,45

0,501)

1). De waarde 0.50 impliceert een volumevast materiaal. Sommige computerprogramma's kunnen
deze waarde niet verwerken. Geadviseerd wordt dan een waarde 0.49 aan te houden.

indruk geven. Vaak is dit overigens voldoende om te kunnen beoordelen
of zandlagen gevoelig zijn voor triIIingen. Bovendien is een betere
bepaling van de dichtheid van een zandlaag niet eenvoudig. De meest
gebruikte methode, het meten van de elektrische weerstand van de
grond, waaruit na ijking door metingen op monsters van de betreffende
laag het porienvolume kan worden bepaald, is kostbaar en ook niet erg
nauwkeurig.

Dwarscontractiecoefficient en dilatantiehoek
Over het algemeen worden de waarden van parameters zoals de dwars-
contractiecoefficient v en de dilatantiehoek 'If ontleend aan handboeken.
Daarin worden waarden aanbevolen. die vermeld staan in de tabellen
van afbeelding 6 en 7. Deze waarden gelden in principe alleen voor
kwartszanden en normaal geconsolideerde of licht overgeconsolideerde
klei.

Zoals hiervoor reeds vermeld. geeft de dilatantiehoek de volumeveran-
dering in de grond bij het opbrengen van schuifspanningen aan. Bij een
dichtgepakte korrelstapeling heeft de dilatantiehoek een positieve waar-
de en neemt de sterkte van de grond ten gevolge van volumetoename tij-
dens het belasten toe. De korrels rollen over elkaar waardoor de grond
uitzet en opspant.
Bij een losse pakking, onder de zogenaamde kritieke dichtheid, is de
dilatantiehoek negatief en kan de grond een dichtere pakking aanne-
men. Hierdoor kunnen wateroverspanningen ontstaan.

Wandwrijvingshoek 0
Vit de hoek van inwendige wrijving <p'en de ruwheid van het wandop-
pervlak kan uit de tabel van afbeelding 8 de wandwrijvingshoek 0 voor
kJei, silt. zand en grind worden bepaald. Vit de in de tabel gegeven
grenswaarden voor de wandruwheid blijkt dat de meeste wanden. zoals
stalen, houten en betonnen wanden, in de meeste grondsoorten als ruw
mogen worden betiteld. AIleen voor zeer grove zanden en grindlagen

Grondsoort Dilatantiehoek 'If [ 0 ]

zand <p'> 300

zand <p'~ 300
<p' -300

0

klei en veen 0

Ajb.6. Waarden voor de dwarseon-
t raet ieeoiifficiiint.

Ajb.7. Waarden voor de di/atantie-
hoek I!f [oJ.



getand > 1° d50 0,67 cp' < cp'

ruw 0,5 - 10 d50 0,67 cp' > cp'- 2,50 en < 27,50

half ruw 0,1 - 0,5 d50 0,33 cp' 0,5 cp'

glad < 0,1 d50 ° °

28 Bouwen vanaf het maaiveld

Wandoppervlak

Wandwrijvingshoek [ 0 ]

Ruwheid Recht glijvlak Gekromd glijvlak

dso voigt uit de korrelgrootteverdeling en is de mediaan (50% heel! een kleinere en 50% heel! een
grotere diameter)

Ajb.S. Wandwrijvingshoek 0 voor
kiei. silt. zand en grind f°]'

geldt dit niet. Voor de wandwrijvingshoek in veen wordt altijd 8 = 0
aangehouden.
Indien diepwanden worden toegepast als grondkering wordt vaak con-
form de DIN-voorschriften ook bij zand gerekend met een reductie van
8 tot 50% als gevolg van de filtercake die door de steunvloeistof
gevormd is. Bij langdurig openstaande sleuven wordt zelfs rekening
gehouden met 8 =O. In de praktijk blijkt echter dat men op het grens-
vlak tussen diepwand en grond geen glijlaag of zelfs geen bentoniet
aantreft. Gebleken is dat bentoniet zijn stabiliteit verliest zodra het in
aanraking komt met beton. Voor diepwanden kan derhalve ook boven-
staande tabel worden gebruikt.

Horizontale beddingsconstante k"
De waarden van de horizontale beddingsconstante van de grond kunnen
op verschillende manieren worden verkregen.
Terzaghi heeft reeds in 1955 voor horizontale en verticale belastingen een
methode gepubliceerd, die gebaseerd is op een eenheidsbeddingscon-
stante. Deze werd bepaald aan de hand van plaatdrukproeven met behulp
van een plaat met vaste afmetingen. De eenheidsbeddingsconstante is
voor zand afhankelijk van de relatieve dichtheid. Hieruit wordt de wer-
kelijke beddingsconstante afgeleid door behalve de grootte van het bel as-
te oppervlak in zand en slappe klei ook de diepte in rekening te brengen.
Menard geeft een methode die direct aansluit op de metingen met
behulp van een pressiometer. Deze proef wordt in Nederland weinig
uitgevoerd. CUR-publicatie 166 bevat informatie over de interpretatie
ervan [10]. De DIN 4085 geeft voor zand aan de passieve zijde een ver-
vormingsafhankelijke kh-waarde. .
Uit deze methoden zijn, in combinatie met ervaringsgegevens uit de
praktijk met betrekking tot bouwkuipen in Nederland, vervormingsaf-
hankelijke kh-waarden afgeleid. Deze waarden staan in de tabel van af-
beelding 9. In deze tabel worden drie gebieden onderscheiden, waarmee
een volledig meervoudig lineair verband kan worden samengesteld
(afb. 10). Voar elk van de gebieden worden drie trajecten vermeld:. het traject waarin de horizontale gronddruk Ph loopt van de neutrale

gronddruk Potot 50% van de passieve gronddruk Pca:h:p:rcpdat tevens
geldt voor de actieve gronddruk;. het traject van 50% tot 80% van de passieve gronddruk;. het traject van 80% tot volledig passieve gronddruk.



zand qc(MPa)
los 5 12000 27000 6000 13500 3000 6750
matig 15 20000 45000 10000 22500 5000 11250
vast 25 40000 90000 20000 45000 10000 22500

klei qc(MPa)
slap 0,5 2000 4500 800 1800 500 1125
matig 1,0 4000 9000 2000 4500 800 1800
vast 3,0 6000 13500 4000 9000 2000 4500

veen qc(MPa)
slap 0,2 1000 2250 500 1125 250 560
matig 0,5 2000 4500 800 1180 500 1125

1) de waarden in deze kolom te gebruiken bij actieve gronddruk Pea:h:;>:rcp Ajb.9. Representarieve waarden voor
2) representatieve waarde van het lage gemiddelde als een lage beddingsconstante ongunstig is her laag- en her hooggemiddelde van
3} representatieve waarde van het hoge gemiddelde als een hoge beddingsconstante ongunstig is de hori:.ontale beddingsconstante bij

Po = de neutrale gronddruk in kNlm2 spanningsverhoging.

Pca;h:;>:rcp = de representatieve waarde van de maximale horizontale gronddruk bij spanningsverhoging

(passief) in kNlm2

Ph = de maximale horizontale druk in kNlm2 voor het betreffende traject van de beddingsconstante
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1)
PO<Ph<O,5Pea;h;p;rep

laag 2) hoog 3)

O,5Pea;h;p;rep::;Ph::;O,8Pea;h;p;rep

laag 2) hoog 3)

O,8Pea;h;p;rep<Ph::;1,OPea;h;p;rep

laag 2) hoog 3)

lndien men niet beschikt over of geen gebruik maakt van een reken-
model met een meervoudig lineair verband wordt het middelste traject
genomen. Voor elk traject is zowel de lage als de hoge representatieve
waarde gegeven omdat niet a priori duidelijk is welke waarde maatge-
vend is. Men dient de berekening dus tweemaal uit te voeren: eerst met

Cl..

i
0.8

0.5 P ea;h;p;rep

P ea;h;p;rep

actief passief

Ajb.lO. Meervoudig lineair verband
voor de drie beschouwde gebieden
in ajbeelding 9.



30 Bouwen vanaf het maaiveld

Ajb.ff. Mogelijke schemariseringen

van her spanning-rekdiagram.

de lage waarden voor aIle grondlagen en vervolgens met de hoge waar-
den voor aIle grondlagen. Voor zandlagen wordt het verschil in dicht-
heid gerelateerd aan de conusweerstand. Voor cohesieve lagen wordt de
schuifsterkte in ongedraineerde grond Cu meestal als maat voor de con-
sistentie (slap of vast) genomen. In de tabel van afbeelding 9 is deze
omgewerkt naar conusweerstanden.

2.2.2.4 Directe parameterbepaling

Bij een directe parameterbepaling wordt de samensteIling van de
bodem met behulp van sonderingen, boringen en monsterneming
geclassificeerd. De classificatie kan visueel geschieden en verbeterd
worden door middel van classificatieproeven, zoals de bepaling van de
volumieke massa, de korrelverdeling, het vochtgehalte en de
Atterbergse grenzen.
De bepaling van de grondparameters wordt afgeleid uit de resultaten
van laboratoriumproeven, voornamelijk triaxiaalproeven. Voor de inter-
pretatie van deze proeven wordt verwezen naar NEN 6740 en CUR-
publicatie 166 [II].

Voor het vaststeIlen van de representatieve waarde uit de proefresultaten
kan een statistische analyse gemaakt worden, waarbij een karakteristieke
waarde met een onderschrijdingskans van 5% wordt bepaald, of kan
gebruik worden gemaakt van de factor Rn:vuit NEN 6740, tabel2. Deze
factor legt een verband tussen de representatieve waarde van een para-
meter en de gevonden waarden uit bijvoorbeeld een aantallaboratorium-
proeven. Daarbij wordt uitgegaan van een bekend veronderstelde variatie-
coefficient, bijvoorbeeld conform de laatste regel van tabell NEN 6740.

De sterkteparameters <p,c en fundr.zijn in principe niet afhankelijk van
de vervormingen. De vervormingsparameters k en E zijn dit we!. Voor
grenstoestand I kan voor de bepaling van de sterkteparameters worden
uitgegaan van de piekwaarden die volgen uit het spanning-rekdiagram
(cr - c diagram) (afb. II).
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Er zijn echter redenen om de keuze van de sterkteparameters ook te
laten beYnvloedendoor de grootte van de vervormingen:. De meeste grondmodellen schematiseren het (J - G-diagrambilineair.

Op afbeelding 11 zijn drie mogelijke schematiseringen aangegeven.
Het zal duidelijk zijn dat schematisatisering 1 en 3 beter aansluiten
bij een analyse betreffende de bezwijkgrenstoestand en schema-
tisatisering 2 beter bij een analyse betreffende de gebruikstoestand.
Voor de gebruikstoestand wordt bij de bepaling van de sterktepara-
meters wel een axiale rek eaaangehouden van 2% en voor de uiterste
grenstoestand een axiale rek van 5% (schematisatisering 1) of de
piekwaarde (schematisatisering 3).. Het gebruik van de piekwaarde kan het gevaar van progressief
bezwijken inhouden. Er wordt namelijk geen rekening gehouden
met mogelijke verschillen in vervorming in verschillende grond-
soorten. Indien er sprake is van grote verschillen, kan de grond in de
ene laag reeds bezweken zijn, terwijl in een andere laag slechts een
gedeelte van de sterkte is gemobiliseerd. Voor het geval dat in de
laag die volledig gemobiliseerd is softening plaatsvindt (een lagere
reststerkte dan de pieksterkte) kan progressief bezwijken optreden.

Met computerprogramma's met een grondmodel waarbij de parameters
afhankelijk van de vervormingen kunnen worden ingevoerd, kan van-
zelfsprekend het werkelijke verloop tot aan of zelfs voorbij het bezwijken
in beeld worden gebracht. Een voorbeeld is een verenmodel waarbij het
volledige (J-G-diagramin meerdere lineaire takken kan worden opgedeeld.

Bij het vaststellen van de stijfheid van de grond aan de hand van
triaxiaalproeven wordt meestal de secantmodulus bij 50% van de maxi-
male schuifspanning aangehouden. am de vervormingsparameters E of
G met behulp van laboratoriumonderzoek te bepalen moet er rekening
mee worden gehouden dat deze parameters zowel vervormings- als
spanningsafhankelijk zijn:

. Het verband tussen spanning en vervorming in de grond is niet-line-

air: de stijfheid van de grond neemt af bij toenemende vervorming.
In de meeste EEM-modellen wordt de grond lineair-elastisch
geschematiseerd totdat de omhullende wordt geraakt, d.W.z. een
constante E of G. Afbeelding 12 geeft een voorbeeld van het (wer-
kelijke) verloop van de glijdingsmodulus van een k1eimonsterals func-
tie van de schuifrek Gs.Het blijkt dat de G tot een Gs= 0,005% nage-
noeg constant is en boven Gs= 1% redelijk constant. In het tussen-
gelegen gebied neemt de G met een factor 5 a lOaf.

. Vit analyses met EEM- modellen blijkt dat de vervormingen achter
een grondkerende constructie in de gebruikstoestand klein zijn
(afb. 13). Het betreft hier een vervorming in de stijve London Clay.
Van een bouwkuip in Rotterdam werden eveneens dergelijke analyses
gemaakt. Het blijkt dat zelfs in slappe holocene lagen de schuifrek
in de actieve zone beperkt blijft tot 0,85%. Dit betrof een situatie,
waarbij als gevolg van de aanwezigheid van constructies aan de
actieve zijde, de toelaatbare vervormingen bij het ontwerpen van de

G

0,005
e.(%)

Afb.12. Verloop glijdingsmodlllllS van
een kleimonster.
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Ajb. J3. Vervorming van stijve London
Clay.

.~
C3c.
EQ,)
Q)

schuifrek ~(%)

grondkerende constructie beperkt dienden te blijven. De schuifrek
achter de wand werd berekend nadat eerst de glijdingsmodulus
zodanig was aangepast dat de berekende verplaatsingen van de
wand overeenkwamen met de gemeten verplaatsingen. Uit dit soort
analyses blijkt dat de vervormingsparameters bij grondkerende con-
structies volledig in het niet-lineaire gedeelte liggen.

Bij standaardtriaxiaalproeven wordt het grondmonster eerst onder
isotrope spanning geconsolideerd. Vervolgens wordt de verticale
spanning opgevoerd totdat het monster bezwijkt. Deze spannings-
verandering komt enigszins overeen met een grondelementje dat
zich onder een ophoging bevindt. Grond aan weerszijden van een
grondkerende constructie ondergaat echter een geheel andere span-
ningsverandering.

. Bij een grondelementje aan de actieve zijde blijft bij afnemende
horizontale spanning de verticale spanning gelijk. Een elementje
aan de passieve zijde ondervindt een afname van de verticale span-
ning ten gevolge van de ontgraving en gelijktijdig een gedeeltelijke
toename van de horizontale spanning. Over het algemeen betreffen de
spanningsveranderingen bij dit soort constructies een afname van de
gemiddelde spanning in de grond. De grond wordt dus ontlast,
waarbij meestal een grotere stijfheid hoort dan die welke wordt
gevonden bij de standaarduitvoering van een triaxiaalproef.

De conclusie van het bovenstaande is dat voor de bepaling van de ver-
vormingsparameters ten behoeve van het ontwerp van grondkerende
constructies eigenlijk proeven moeten worden uitgevoerd waarbij het
spanningspad en de vervormingen overeenkomen met die in de grond-
elementjes aan de actieve en/of passieve zijde. Een dergelijk proef-
programma is gecompliceerd en kan niet met standaardtriaxiaalappara-
tuur worden uitgevoerd. Daarom is het kostbaar en wordt het dan ook
zelden gedaan. Bovendien is de stijfheid van de grond voor het ont-
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werpen van een grondkerende constructie alleen van belang als de ver-
vormingen maatgevend zijn. Hiervan is sprake als de bebouwing zich
direct achter de grondkering bevindt. Bij de bouw van de Willems-
spoortunnel te Rotterdam deed deze situatie zich veelvuldig voor. Uit
evaluaties van het gedrag van dit soort grondkeringen met behulp van
EEM-berekeningen blijkt, dat op basis van E =B '" qc' bij B = 5 de wer-
kelijk opgetreden verplaatsingen redelijk worden benaderd. Dan moet
echter wel voor de glijdingsmodulus voor de cohesieve lagen de Gso,
bepaald uit een standaardtriaxiaalproef, worden gebruikt en voor de
niet-cohesieve lagen de glijdingsmodulus worden afgeleid uit de conus-
weerstand. Dit lijkt derhalve een geschikte methode om de verwachtings-
waarde van de vervonningsparameters voor EEM-berekeningen te bepa-
len, althans voor de gebruiksgrenstoestand. Van deze verwachtingswaarde
moet dan nog de representatieve waarde worden bepaald. Hiervoor kan,
zoals hierboven, de factor Rn:vuit NEN 6740 worden gebruikt.

2.2.3 Grondwater

2.2.3.1 Grondwaterstand en stijghoogte

Ook het grondwater vonnt een belangrijke factor bij het ontwerpen van
een bouwkuip. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de grondwaterstand
en de stijghoogte van het grondwater in een bepaalde watervoerende
laag. De grondwaterstand (freatisch vlak) is het niveau waarop de
waterspiegel zich bevindt (of zich na enige tijd instelt) bij een ontgraving.
De stijghoogte is de hoogte tot waar het waterniveau stijgt ten opzichte
van een referentievlak. Deze hoogte wordt gemeten met behulp van een
peilbuis die in de zandlaag geplaatst wordt. In kleilagen spreekt men
over het algemeen niet van stijghoogte maar van porienwaterdruk.
Deze wordt gemeten met behulp van waterspanningsmeters. Men kan
hier geen gebruik maken van een peilbuis, omdat de hoeveelheid water
die hierin moet stromen ten gevolge van de geringe doorlatendheid van
de klei de porienwaterdruk te veel zou beYnvloeden.
De waterdruk vonnt de belangrijkste belasting op de bouwkuipbegren-
zingen. De grondwaterdruk onder de bouwkuipbodem bepaalt het ver-
ticale evenwicht en de porienwaterdrukken achter de wanden bepalen
voor het grootste gedeelte de druk op de wand.

Een bijzonder belangrijk probleem met betrekking tot de realisatie van
de bouwkuip is de vraag of de grondwaterstand of de stijghoogte mag
worden verlaagd, m.a.w. of een bemaling is toegestaan.

De grondwaterstand en de stijghoogte in de verschillende watervoerende
pakketten kunnen worden bepaald door een aantal peilbuizen te plaatsen
en de stand gedurende enige tijd bij te houden, of door de gegevens van
bestaande peilbuizen op te vragen. Dit kan men doen bij het Nederlands
Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO (NITG TNO) of
worden ontleend aan de grondwaterkaarten die door Provinciale
Diensten worden uitgebracht. Meestal zal men in eerste instantie, in de
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definitiefase, proberen te volstaan met archiefgegevens, maar voor het
ontwerpen van een bouwkuip zal men ter plaatse informatie over de
grondwaterstand willen verkrijgen. Het is dan ook gewenst om in het
voorontwerp peilbuizen in de relevante lagen te plaatsen en de stand met
voldoende frequentie te laten opnemen. Dit dient te gebeuren gedurende
een periode die lang genoeg is om inzicht te krijgen in de natuurlijke
variatie in de grondwaterstand en stijghoogte over een bepaalde tijd.

2.2.3.2 Bemaling

Yoordat het toe te passen type bouwkuipwand, de stabiliteit van de
bouwkuipbodem en de eventueel hiervoor te treffen maatregelen worden
vastgesteld zal eerst worden beoordeeld in hoeverre een verlaging van
de grondwaterstand of de stijghoogte(n) toelaatbaar is. De ontwerper
moet zich dus afvragen in welke mate de grondwaterstand of de stijg-
hoogte in een van de watervoerende pakketten mag worden verlaagd.

De beantwoording van deze vraag hangt af van de invloed die de omge-
ving van de verlaging ondervindt. Krachtens de Grondwaterwet is voor
het onttrekken van grondwater een vergunning vereist.
Deze sinds juli 1997 van kracht zijnde wet verbiedt in principe het ont-
trekken van grondwater, tenzij hiervoor door Gedeputeerde Staten een
vergunning is verleend. In de Grondwaterwet uit 1981 was geen hoe-
veelheid vermeld waaronder geen vergunningplicht bestond; dit werd
overgelaten aan de provinciale verordeningen. Deze hoeveelheid
bedroeg bijvoorbeeld voor Zuid-Holland 50000 m3per maand gedurende
maximaal drie maanden. De hoeveelheid grondwater die zender ver-
gunning, weliswaar na melding, kan worden onttrokken is in de nieuwe
wet nogal beperkt, namelijk tot 10m3 /uur. De Provincie heeft echter nog
steeds de mogelijkheid aanvullende richtlijnen ter beperking of versoepe-
ling uit te vaardigen. Zo maken de provincies Noord- en Zuid-Holland
onderscheid in kwetsbare en niet-kwetsbare gebieden en stellen het
maximale debiet dat zonder vergunning mag worden onttrokken hiervan
afhankelijk. In Zuid-Holland bijvoorbeeld is een onttrekkingsvergunning
verplicht bij een onttrekking groter dan 20000 m3per maand en/of langer
dan twee maanden in een kwetsbaar gebied en 50000 m3 per maand
en/of langer dan vier maanden in een niet-kwetsbaar gebied. Yoor
bouwkuipbemalingen zijn deze hoeveelheden eigenlijk niet interessant
omdat hierbij meestal hoeveelheden worden onttrokken die er een veel-
voud van zijn.

De criteria waarop de vergunningverlener een aanvraag inhoudelijk be-
oordeelt, zijn niet vastgelegd. In ieder geval worden de volgende aspecten
meegewogen: de invloed op de grondwatervoorraad, de invloed op aan-
wezige verontreinigingen, de invloed op de grondwaterstanden in de
omgeving en de gevolgen voor bestaande bebouwing. In de aanvraag
van de vergunning dient in bijbehorende rapporten op deze aspecten te
worden ingegaan.
De proceduretijd voor het verkrijgen van een vergunning beliep in de
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oude wet zes maanden met een mogelijke verlenging met nogmaals zes
maanden. In de nieuwe wet is geen tijdslimiet aangegeven.

2.2.3.3 lnvloed op omgeving

Ten aanzien van ingrepen in de geohydrologische situatie worden, als
het gaat om een bouwkuip in een bebouwde omgeving, vaak de vol-
gende randvoorwaarden gesteld:

. verlaging van het freatisch vlak is niet toegestaan:
verlaging van de stijghoogte van het (semi- )spanningswater in de
watervoerende lagen is toegestaan, mits een dergelijke verlaging
niet dieper reikt dan in een overeenkomstige periode in het verleden
reeds het geval was. Deze voorwaarde wordt meestal alleen gesteld
bij kwetsbare, d.w.z. zettingsgevoelige bebouwing (zie par. 2.2.4).

.

De reden dat deze randvoorwaarden gesteld worden, is dat verlaging
van het freatisch vlak mogelijk verstrekkende gevolgen heeft:

. droog komen staan van houten paalfunderingen;. zetting van samendrukbare lagen. waardoor zakking optreedt van op
staal gefundeerde gebouwen, straten, kabels en leidingen;

. zakking van paalfunderingen met een (te) lage veiligheid.

Voor kortdurende verI aging van de grondwaterstand in bovenlagen wordt
ondanks bovenstaande niet zelden een uitzondering gemaakt. Hierbij
wordt dan wel de eis gesteld dat niet dieper dan in het verleden mag wor-
den verlaagd. Dit kan verantwoord zijn omdat nog gezonde, niet aange-
taste palen gedurende enige maanden droog kunnen staan zonder dat
schade zal optreden. Men dient echter te waken voor een cumulatief pro-
ces en zich te vergewissen van de kwaliteit van de palen.

De gevolgen van verIaging van de stijghoogte van (semi)spanningswater.
zoals van de veelal dieper gelegen watervoerende lagen, zijn gecom-
pliceerder en minder eenduidig. West-Nederland heeft over het alge-
meen een grondprofiel waarbij onder een 10 a 15 m dikke deklaag, die
uit slecht doorlatende samendrukbare holocene lagen bestaat, een pleis-
tocene zandlaag wordt aangetroffen. Het verlagen van de stijghoogte in
dit pleistocene zand heeft een beperkte invloed op de waterdrukken in
het bovengelegen slappe-Iagenpakket. Aan de onderzijde van de holo-
cene lagen worden vaak zeer slecht doorlatende lagen aangetroffen,
onder andere basisveen. Door de aanwezigheid van deze lagen zal het
effect van de bemaling op de bovengelegen samendrukbare lagen
gering zijn en pas na enige tijd optreden.
Als de bemaling plaatsvindt onder bovengenoemde voorwaarden (niet
dieper afmalen en niet langer dan in het verleden) betekent dit dat de
verlaging van de waterdruk en de verhoging van de korrelspanning in
de holocene lagen kleiner is dan in het verleden het geval was. Dat wil
zeggen dat de effectieve spanning in de holocene lagen onder de grens-
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spanning blijft. Dit betekent dat de onderzijde van de holocene lagen
samendrukken ten gevolge van herbelasting en dus stijf zullen reage-
ren, waardoor de zettingen gering zullen zijn. De samendrukkingscon-
stante die het gedrag bij herbelasten beschrijft. is ongeveer vijf a tien
maal groter dan die na de grensspanning.

2.2.4 Bebouwing

De derde factor, waarmee bij het ontwerpen van een bouwkuip reke-
ning moet worden gehouden, is de bebouwing in de omgeving. Het is
aan te bevelen om tijdens het voorontwerp van een bouwkuip een
inventarisatie te maken van de funderingen die zich in de omgeving van
de bouwkuip bevinden. Het gaat hierbij om het type fundering, de fun-
deringstechnische gegevens, alsmede de kwaliteit en het type van de
bovenbouw (metselwerk, skeletbouw enz.).
Er moet onderscheid worden gemaakt naar de mate van kwetsbaarheid
van de bebouwing.
Hiermee wordt in dit verband bedoeld:

de mate waarin vervormingen in de grond tot zakking van de bebou-
wing leiden:
de mate waarin zakking van de bebouwing schade aan de bebou-
wing veroorzaakt;
de mate waarin trillingen tot schade leiden; dit punt komt later aan
de orde.

2.2.4.1 Zakking van bebouwing

Indien er zettingen in de grand optreden, bijvoorbeeld achter de bouw-
kuipwand of op gratere afstand ten gevolge van bemalingen, zal moe-
ten worden nagegaan in welke mate de fundering van de bebouwing
deze zakking voIgt.
Hierbij kan de volgende indeling worden gehanteerd:

Staalfunderingen volgen de vervormingen van de ondergrond. Dit is
een bovengrens omdat de verplaatsingen ten gevolge van de stijf-
heid van het bouwwerk zullen worden afgevlakt, hetgeen uiteraard
wel gepaard gaat met spanningsveranderingen in het bouwwerk.
Houten paalfunderingen, in het bijzonder de vooroorlogse, hebben
een lage veiligheid en zijn daardoor gevoelig voor vervormingen in
de (cohesieve) lagen boven het paalpuntniveau. In eerste instantie
kan een indruk van de zakking van het gebouw worden verkregen
door de zakking gelijk te stellen aan de zakking van de grand ter
hoogte van het zogenaamde omslagpunt. Dit is het punt waarboven
negatieve kleef optreedt en waarander de schachtwrijving omhoog
gericht is (positieve kleef). De naoorlogse houten paalfunderingen
hebben over het algemeen een hogere veiligheid.
Betonnen paalfunderingen zijn meestal gedimensioneerd met vol-
doende veiligheid voor o.a. de negatieve kleef: ze zijn niet kwets-
baar voor vervormingen boven de funderingslaag.
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Schadecatego
-

e Matevan schade Aard van de schade

0 te verwaarlozen haarscheurtjes kleiner dan 0,1 mm

1 zeer gering scheurwijdte tot 1 mm; eventueel nabehandeling uit esthetische overwegingen

2 gering scheurwijdte tot 5 mm; eenvoudig te dichten; eventueel oppervlaktebehandeling
met het oog op gewenste waterdichtheid

3 matig scheurwijdte tussen 5 en 15 mm; grondige behandeling van de scheuren, ver-
zekeren van waterdichtheid, herstel van het uiterlijk(verflaag of metselwerk)

4 ernstig scheurwijdte tussen 15 en 25 mm; grondige reparatie en gedeeltelijke vervanging

5 zeer ernstig scheurwijdte groter dan 25 mm; gedeeltelijke of volledige sloop; gevaar voor instabiliteit

2.2.4.2. Grenswaarde voor schade Ajb.14. Over::.icht van schadecatego-
rieen.

Het gaat hierbij am de bepaling van de toelaatbare vervorming van een
constructie. In de literatuur worden veel grenswaarden gegeven, echter
vrijwel uitsluitend voor zakkingen en zakkingsverschillen ten gevolge
van belasting onder het eigen gewicht van het bouwwerk. De literatuur is
echter niet eenduidig op dit gebied. Het belangrijkste state of the art-rap-
port van Burland e.a. op dit gebied dateert van 1977 [3]. Ook NEN 6740
geeft hiervoor grenswaarden. In de literatuur is in ieder geval een aantal
definities eenduidig vastgelegd zoals voor verschijnselen als zakking,
scheefstand, hoekverdraaiing en relatieve hoekverdraaiing. NEN 6740
heeft deze overgenomen. Tevens wordt de door Burland [3] gepresen-
teerde beschrijving van schade, van licht tot zeer emstig, intemationaal
gebruikt en erkend (atb. 14). Er is echter een aantal verschillen tussen
deze in de literatuur genoemde waarden en de grenswaarden die lOuden
moeten worden aangehouden bij het ontwerpen van bouwkuipen, waar
sprake is van be"invloeding van de aanpalende bebouwing. Bij deze laatste
categorie spelen uiteraard ookjuridische aspecten een ro1. Omdat het over
het algemeen eigendommen van derden betreft, zal men dus een grotere
veiligheid in acht willen nemen om de kans dat er schade optreedt lOveel
mogelijk te beperken. Bovendien is er verschil tussen de hoekverdraaiing
ten gevolge van zakking onder het eigen gewicht en de hoekverdraaiing
ten gevolge van een ontgraving. Ontgravingen veroorzaken lOwel hori-
zontale als verticale verplaatsingen in de ondergrond. Het eigen gewicht
brengt hoofdzakelijk verticale verplaatsing teweeg. De horizontale ver-
plaatsing heeft trekspanningen in de fundering, verticale doorbuiging en
soms schuifspanningen tot gevolg. De vervorming treedt in vergelijking
met zakking onder eigen gewicht ook relatief snel op.

Er is slechts weinig literatuur waarin wel grenswaarden worden gegeven
voor toe te laten vervormingen in bouwwerken ten gevolge van tunnel-
bouw (bouwkuipen en tunnels). Boscardin en Cording zijn erin geslaagd
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Ajb.i5. Schade als gevolg van zakking
onder eigen gewicht en ~.er..orming
door ontgraving. ernstige tot zeer
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zowel de grenswaarden ten gevolge van zakking onder eigen gewicht
als ten gevolge van exteme invloeden, zoals bouwkuipen, tunnels en
mijnbouw te combineren [2]. Afbeelding 15, die uit hun publicatie is
overgenomen combineert de schadegrenzen ten gevolge van "angular
distortion" ~en de "horizontal strain" ch, waarbij de eerste optreedt bij
zakking onder eigen gewicht en de tweede bij vervorming veroorzaakt
door ontgravingen. De curves in de afbeelding zijn afgeleid uit theore-
tische beschouwingen over balken; de afbeelding is aangevuld met een
aantal praktijkwaamemingen. Op de afbeelding worden de bekende
grenswaarden bij kleine horizontale vervormingen gegeven voor zak-
king onder het eigen gewicht, namelijk ~= 1:300 voor de grens waar-
bij lichte schade optreedt en ~ = I: ISO voor de grens waarbij emstige

schade optreedt. Voor de kritieke horizontale vervorming bij kleine
waarden van de relatieve hoekverdraaiing sluit de grafiek aan op in de
literatuur gegeven waarden voor de overgang naar zichtbare schade: ch
ligt tussen 0,0005 en 0,00075 [3].

Grenswaarden voor de horizontale verplaatsing in de ondergrond ter
plaatse van paalfunderingen zijn in de literatuur niet voorhanden. Als
veilige grens werd in het ontwerp van de Willemsspoortunnel voor prefab
betonpalen een maximale horizontale verplaatsing van de paal toegelaten,
gelijk aan l/6 van de schachtdoorsnede. De achterliggende gedachte
hierbij is dat een centrische belasting op de paal in dat geval geen trekspan-
ningen in de schacht veroorzaakt ten gevolge van de excentriciteit.Voor
houten palen werd een horizon tale verplaatsing toegelaten van 0, 10m
en voor bebouwing die naderhand gesloopt zou worden van 0.20 m.

De hierboven genoemde grenswaarden voor vervormingen hebben
betrekkingop debebouwingof de fundering.Dat wil zeggendat deop-
tredendevervormingen in de ondergrond vertaald moeten worden in
vervormingen in het bouwwerk.
Een rekenmodel, waarbij de vervormingen in de ondergrond als een
opgelegde vervorming aan het bouwwerk worden gegeven, leidt tot een
te conservatieve benadering omdat de interactie tussen constructie en
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fundering (ondergrond) dan buiten beschouwing wordt gelaten.
Inmiddels is het wel mogelijk om zowel de grond met de daarin optre-
dende vervormingen als het bouwwerk met de juiste stijfheid en sterk-
te, weliswaar sterk geschematiseerd. onder te brengen zodat deze inter-
actie wordt meegenomen.

2.3 VERTICAAL EVENWICHT

2.3.1 Inleiding

Bouwkuipen worden gemaakt om onder de grondwaterspiegel in den
droge constructies te kunnen bouwen. De kosten van een bouwkuip
worden voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop het
grondwater wordt geweerd. Er zijn verschillende mogelijkheden om de
bouwkuip droog te houden. Voor welke manier gekozen wordt, hangt
af van de lokale bodemopbouw, de grondwaterstijghoogte, de diepte
van de kuip onder de waterspiegel, de periode waarover de kuip in
stand moet worden gehouden en uiteraard het beschikbare budget. In de
afgelopen tien jaar zijn in de grote steden verschillende hoogbouwen
gerealiseerd die vrijwel aile zijn voorzien van een kelder. In het voor-
lopige ontwerp is daarbij vaak uitgegaan van kelders met drie tot vier
verdiepingen, d.W.Z.een aanlegniveau van 8 tot 10m onder het maai-
veld. In bijna aile gevallen is om budgettaire redenen in het definitieve
ontwerp de aanlegdiepte beperkt tot 6 a 7 meter onder het maaiveld.
Hierdoor konden traditionele bouwwijzen als een spanningsbemaling
of een met trekpalen verankerde onderwaterbetonvloer worden toege-
past, waardoor een besparing op de stichtingskosten kon worden
bereikt.

Ais er bij een ontgraving in den droge in de ondergrond geen slecht
doorlatende lagen aanwezig zijn, moet er reeds bemaling van het
grondwater plaatsvinden zodra onder het grondwatemiveau ontgraven
wordt. In West-Nederland treft men tot de overgang naar het pleistocene
zand veelal een 10 tot 15 m dik holoceen pakket aan dat bestaat uit klei-
en veenlagen. De overgang wordt gevormd door basisveen. Omdat dit
pakket cohesieve lagen slecht doorlatend is, zal bij een ontgraving van
enige betekenis moeten worden nagegaan of de stijghoogte in het (eerste)
watervoerende pakket onder deze slappe lagen niet Z0 hoog is dat het
gewicht van de resterende cohesieve lagen onvoldoende is om het ver-
ticale evenwicht van de bouwkuipbodem te verzekeren. Is dit het geval
dan barst de bouwkuipbodem op. Een verlaging van de stijghoogte
door middel van een spanningsbemaling is de eenvoudigste en meest
economische oplossing om de verticale stabiliteit van een ontgraving in
den droge te verzekeren. Ook als de bodem hoofdzakelijk bestaat uit
zanderige lagen en enkele dunne slecht doorlatende lagen kan hiervan
gebruik worden gemaakt voor het verticale evenwicht. Een bekende
situatie doet zich in Den Haag voor, waar onder grote delen van de stad
basisveen wordt aangetroffen. Voor ontgravingen tot ca. NAP -8 m kan
van deze laag. die soms maar een tot enkele decimeters dik is, gebruik
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worden gemaakt voor de verzekering van het verticale even wicht door
de bouwkuipwanden tot in of onder deze laag door te zetten.

2.3.2 Berekening

2.3.2.1 Normen

In de hieronder volgende berekeningswijze wordt uitgegaan van de in
Nederland vigerende NEN-normen en wordt geen overzicht of verge-
lijking gegeven van de in dit kader relevante Eurocode omdat de van
toepassing zijnde ENV 1991 en ENV 1997 momenteel ingrijpende wij-
zigingen ondergaan.

?""?? Bi ' hi ".f:-.:> e astl11g en e astl11gsjactoren

Het is niet eenvoudig om voor door grond en grondwater belaste con-
structies een juiste belastingsfactor te kiezen. Hoewel een en ander niet
expliciet is geregeld in NEN 6702 wordt onderstaand een bruikbare
interpretatie gegeven voor zowel de berekening van het verticale even-
wicht als van de grondkerende constructie.
De fundamentele belastingscombinaties voor de dimensionering van
funderingsconstructies worden in NEN 6702 artikel 6.4.2.1 geregeld.
Voor belastingen op geotechnische constructies hoeft belastingscombi-
natie 2 niet in beschouwing te worden genomen. Derhalve dient voor de
bepaling van de afmetingen van de fundering alleen belastingscombi-
natie 1 te worden beschouwd. De partiele factor 1,35 voor de perma-
nente belasting is dus niet van toepassing voor het toetsen van geo-
technische constructies. Voor de bepaling van de constructieve sterkte
van een funderingselement, bijvoorbeeld de damwand of de onderwater-
betonvloer, is het wel wenselijk om ook belastingscombinatie 2 te
beschouwen.

Verder maakt NEN 6702 in artikel 5.2.3 onderscheid tussen verschil-
lende geotechnische constructies. Het gaat enerzijds om funderingen
waarvoor belastingcombinatie } moet worden gerekend en anderzijds
om geotechnische constructies, niet zijnde funderingen, zoals taluds en
damwanden waarvoor de belastingsfactor Yf:g= },Omag worden genomen.

De gronddrukken dienen dan we} met behulp van de rekenwaarden van
de grondparameters bepaald te worden, bijvoorbeeld met de rekenwaarde
van de actieve (Kh:a:d)en de passieve (Kh:p:d)gronddrukcoefficient.
Voor de waterdruk betekent dit dat voor een damwandconstructie een
belastingsfactor 1,0 wordt genomen. Voor de waterdruk op een kelder-
wand moet Yf:'!.= 1,2 worden gehanteerd. Voor toetsing van het mecha-
nisme opdrijven mag met Yf:g= 1,0 worden gerekend: dit geldt dus ook
voor de toets op het kluitgewicht bij trekpalen. Beschouwt men echter
het trekvermogen van de palen (geotechnische constructie, zijnde een
fundering) dan wordt wel Yf:g= 1,2 aangehouden. In de volgende para-
grafen zullen aan de hand van een voorbeeld de verschillende toetsen wor-
den toegelicht.
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vol. gew. y g;rep;2

2.3.2.3 Opdrijven

Met een voorbeeld van een bouwkuip. zoals op afbeelding 16, kunnen
de verschillen in de toetsen duidelijk worden gemaakt. De ontgravings-
dieptevan de bouwkuip bedraagtZoonderhet maaiveld.Tot eendiepte
gelijk aan ZI bestaat de bodem uit een kleilaag (1). Onder deze diepte
wordt een watervoerend zandpakket(2) aangetroffen met een stijghoogte
gelijk aan het maaiveld.
Eerst wordt het verticale evenwicht getoetst door het krachtenevenwicht
op het grensvlak met diepte ZI te bekijken.
Volgens de NEN-norrnen werken per m2 de volgende krachten:

Opwaarts werkt de waterdruk als belasting, waarvan de rekenwaarde
voigt uit:

Wd = If:g Wrep= ij:.g Z, Yw

waarin:

Yf:g = de belastingfactor: 1,0
Yw = het volumegewicht van water: 10 k1'\J/m3
Zl = de diepte van de onderkantvan de kleilaag

Neerwaarts werkt het gewicht van de kleilagen, waarvan de reken-
waarde voigt uit:

Gd = Grep / "/,n:g= (z, - zo) Yg:rep:' / Ym:g

waarin:

Yg:rcp:i = de representatieve waarde van het volumegewicht van grond-
laag I in kN/m3

= de materiaalfactor: 1,1 (volgens NEN 6740, tabel 3)
= de ontgravingsdiepte

Ym:g

Zo

Er is dus stabiliteit indien:

Wd < Gd waaruit voigt dat:

:Y:g Z, XV < (z, - zo) '/g:rep;' / Ym:g

Ajb./6. Voorbeeld van berekening

verticaal even wicht.
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Ajb.17. Voorbeeld ter berekening van
kluitgewicht en draagkracht trekpaal.

en dus:
z/(z, - zo) < '/g:rep:'/ 1,1

Dus voor een situatie waarbij 'Yg:rcp:l=15 kN/m3 en de dikte Zl van de
kleilagen = 16 m, bedraagt de maximale ontgraving zo, waarvoor zonder
verdere maatregelen het verticaal evenwicht is verzekerd, 4,26 m.

2.3.2.4 Kluirgewichr

Vervolgens wordt voor een diepere ontgraving bekeken hoe lang de
trekpalen moeten zijn bij de toepassing van onderwaterbeton. Hierbij
wordt alleen het kluitgewicht (verticaal evenwicht) getoetst. De ont-
gravingsdiepte is wederom Zoen in den natte wordt een onderwaterbe-
tonvloer met een dikte db aangebracht. De onderkant van de trekpalen
reikt tot Z2(afb. 17). Het feit dat de trekpalen aan de onderzijde eigenlijk
een kegelvormig grondlichaam mobiliseren en dus in feite nog wat dieper
in de grond steken, wordt hier buiten beschouwing gelaten.

Na het droogpompen van de bouwkuip wordt het verticale evenwicht
getoetst door het krachtenevenwicht op het grensvlak met een diepte Z2
te bezien. Op dit grensvlak werken per m2 de volgende krachten (reken-
waarde volgens NEN 6702):

Opwaarts:

Wd = JY..g Wrep = Yt:g Z2 y",

Neerwaarts:

Cd = db % Yt+ Crep/Ym:g
= db YbYt + (z, - zo) Yg:rep:'/ y,n:g+ (Z2 - z,) Yg:rep:2/ Ym:g

waann:

'Yb = het volume gewicht van beton: 23 kN/m3
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Yf =de belastingfactor voor een gunstig werkende belasting:
0,9

"" lIYm:g

Zz = de diepte van de paalpunten van de trekpalen
db =de dikte van de onderwaterbetonvloer
Er is evenwicht indien:

Z2 < (y"~:rep;2Z1 - Yt) db - y"~:rep..lZI -Zo)) / (y'::rep:2 - 11)

AIs nu in aanvuIIing op bovenstaande waarden geldt dat db = 1,5 m, Zo

= 10 m en Ypcp:z = 20 kN/m3 dan voIgt de minimale lengte van de trek-

palen uit:

Z2< (20.16 - 23.1,5 - 15(16 - JO))/ (20 - 11)= 21,7 m

De paalpunten van de trekpalen staan dus 'op ongeveer 22 m onder het
maaiveld, de lengte bedraagt dus minimaal 12 m, waarvan 6 m in de
zandlaag.

2.3.2.5 Draagkracht trekpaal

Vervolgens wordt voor het toetsten van de grondmechanische draagkracht
van de trekpalen (het uittrekken van een enkele paal). in de situatie
zoals op afbeelding 17 is weergegeven, de rekenwaarde van de trekbe-
lasting op de palen bepaald. Deze voIgt uit het krachtenevenwicht op
het vlak met een diepte zo, de onderkant van de onderwaterbetonvloer:

Fs:r:d = if:K A Zo y", - if.'KA db Yb

waann:
A =het invloedsoppervlak per paal

De belastingsfactor voor de waterdruk Yf:gis in dit geval 1,2, nI. voor
een geotechnische constructie, zijnde een fundering. De factor Yf:gvoor
het gunstig werkende onderwaterbeton = 0.9.

De rekenwaarde Fr:t:d van de grondmechanische draagkracht van de
trekpalen voIgt uit:

Fr:r:d = ~ Fr:r:gem / Ym:b4

Fr:t:gcm

YmN

waann:

~ = een statistische factor conform NEN 6743, 1991, waarvan de
greotte tussen 0,82 en 0,92 ligt

=de gemiddeld te leveren trekkracht van een trekpaal in een greep
=de materiaalfactor: indien het trekvermogen is gebaseerd op

sonderingenbedraagt deze factor 1,4

De grondmechanische draagkracht Fr:t:gcmvan een trekpaal in een groep
kan worden bepaald volgens de rekenregel die onlangs is gepubliceerd
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in CUR-publicatie 98-9. De bepaling volgens de rekenregel geschiedt
op basis van de conusweerstand, die uiteraard voor de ontgraving
gecorrigeerd dient te worden. Verder houdt de rekenregel rekening met
het positieve effect van verdichting ten gevolge van het inbrengen van
de (grondverdringende) palen alsmede met het effect van ontspanning
ten gevolge van het trekken aan de paal:

L

Fr:rrek:gem =
J

qc::. 11.12' ardz
0

waann:

L =lengte van de paal in de laag waarover de schachtwrijving
wordt berekend

= het effect dat het installeren van de palen teweegbrengt
= het effect dat het ontspannen door trek teweegbrengt

= de coefficient voor de schachtwrijving
=de conusweerstand op diepte z, rekening houdend met de

reductie van qc als gevolg van de ontgraving

fl

f2
(Xt

qc:z

Met betrekking tot de reductie ten gevolge van de ontgraving wordt
onderscheid gemaakt tussen het geval waarin v66r de ontgraving wordt
geheid en het geval waarin de palen na de ontgraving worden ge"instal-
leerd. In het eerste geval blijven na het ontgraven de relatief hoge hori-
zontale spanningen aanwezig en wordt gereduceerd met de wortel uit
de spanningsreductie:

qc:::cor=J( (7',,:: / (7',,::) qc:::o

Indien in de ontgraving wordt geheid wordt de formatie los geschud en
verloopt de reductie conform:

qc:::cor= (7',,:: / (7',,::) qc:::o

waann:

qc:z:cor = de gecorrigeerde conusweerstand op diepte z
qc:z:o = de oorspronkelijke conusweerstand op diepte z
(7'v:z = de verticale effectieve spanning na het ontgraven
(7'v:z:i = de initiele verticale effectieve spanning

Voor het bepalen van de factoren f1 en f2 wordt verwezen naar CUR-pub-
licatie 98-9. Ook voor de coefficient ~ , die bepaald is op basis van proef-

belastingen op trek op alleenstaande palen en die vergelijkbaar is met de
ex,.voor drukpalen, wordt verwezen naar deze publicatie, tabel 24.
De invloed van de zwel van de lagen onder de bouwkuipbodem op de
trekpalen kan van belang zijn en komt in paragraaf 2.5 aan de orde.

2.3.2.6 Invloed raluds en wanden

Ais er sprake is van een smalle bouwkuip of een smalle sleuf draagt het
gewicht van de grondlagen aan weerszijden van de ontgraving bij aan
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de vertic ale stabiliteit. Dit gewicht levert immers een bijdrage aan de
neerwaartse druk. Dit gunstige effect mag in rekening worden gebracht
en kan worden berekend met behulp van een spanningsspreidingsmodeL
bijvoorbeeld dat van Boussinesq, zoals in NEN 6740, 1991 artikel
14.2.1 is aangegeven. In dit artikel wordt een berekeningswijze voor
een smalle bouwput met taluds gegeven.
Voor een met damwanden gesteunde ontgraving zal het schuiven van de
grondlagen onder de ontgraving, langs de damwand maatgevend zijn.
Uitgaande van het voorbeeld in atbeelding 17, verloopt de berekening
als voigt:

Z/ Yw< (zrZc) %~:rep:/IYm:g+ JI2(zrZc) %~:rep:/Ko tg 81(b y,lI:g)

waann:

Ko = de neutrale horizontale gronddrukco~fficient (I - sin <1»
tg8 =de wandwrijvingshoek, waarvoor 20 wordt aangehouden
b =de halve breedte van de bouwput

Ais de gegevens uit het voorbeeld van atbeelding 17 worden aange-
houden, en verder dat (I - sin <p)=0,57 en dat b = zo, dan voigt Zouit:

Ywz/ < (z/ - zo) %~:rep:/ I Ym:g + 0.1 (z/ - zo) y'~:rep:/I b Ym:g

YwZ/ < (1 + 0, lib) (z/ - zo) y'~:rep:/ I Ym:g

Vergelijking met de oplossing zonder wandwrijving leert dat de bijdrage
van de wandwrijving aan het verticale evenwicht tot uitdrukking komt
in de factor 0, I / b. Na invulling van de getallen uit het voorbeeld blijkt
dat Zo = 4.52 m. Dit betekent dat de ontgraving, zonder verlies van
evenwicht. nu 0.26 m dieper kan zijn dan wanneer de gunstige invloed
van de wanden verwaarloosd wordt.

2.3.3 Maatregelen

De kosten van een bouwkuipof een bouwput worden voor een belang-
rijk deel bepaald door de wijze waarop het grondwater wordt geweerd.
De methoden die kunnen worden hierdoor toegepast worden hieronder
opgesomd en vervolgens nader toegelicht.. Gebruikmaken van het gewicht van waterremmende lagen in com-

binatie met het verlagen van de stijghoogte (=bemalen) in de zich
eronder bevindende watervoerende lagen. De bemaling kan eventu-
eel worden gecombineerd met een retourbemaling.. Verlengen van de grondkeringen om deze te laten aansluiten op die-
per gelegen, van nature aanwezige slecht waterdoorlatende lagen.. In den natte ontgraven van de bouwkuip, waama een onder-

waterbetonvloer wordt aangebracht. Deze wordt meestal verankerd
aan van te voren aangebrachte trekpalen.
Kunstmatig aanbrengen van een slecht doorlatende (waterremmen-
de) laag op een zodanige diepte dat het gewicht van de dekking op



46 Bouwen vanaf her maaiveld

deze lagen voldoende is om ook na het ontgraven de slecht doorla-
tende laag op zijn plaats te houden.. Het toepassen van luchtdruk in combinatie met de wandendak-
methode.. Het pneumatisch afzinken van een prefab constructie. Feitelijk is
voor deze laatste methode geen bouwkuip meer nodig, maar de
werkmethode valt we! onder ondergronds bouwen vanaf het maai-
veld.

AIle bovengenoemde werkwijzen voor het maken van een bouwkuip
worden in de praktijk veelvuldig toegepast. De uitvoeringsrisico's zijn
afuankelijk van de situatie, maar meestal het kleinst bij het in den natte
ontgraven van de bouwkuip en bij het pneumatisch afzinken van een pre-
fab constructie. De volgorde waarin de methoden hierboven zijn ver-
meld, komt globaal overeen met het oplopen van de uitvoeringskosten.
Voor de bouwkuip voor het hoofdkantoor van Nationale-Nederlanden
in Rotterdam heeft men een begroting gemaakt voor zeven varianten.
Daarbij bleek dat de oplossing met een damwand als grondkering en
een spanningsbemaling, inclusief mitigerende (corrigerende) maatregelen
in de omgeving, circa 8% goedkoper was dan de oplossing met dam-
wanden, een onderwaterbetonvloer en trekpalen. Het verschil in kosten
was relatief klein omdat de vele drukpalen onder de hoogbouw tijdelijk
als trekpaal konden worden gebruikt. Er waren voor de bouwfase dus
weinig extra trekpalen nodig. De oplossingen met een groutlaag of
chemische injectielaag waren circa 62% duurder. In de tabel van atbeel-
ding 18 zijn de kosten van de verschillende oplossingen voor de be-
treffende bouwkuip aangegeven [9]. Ze zijn vermeld als een percentage
van de kosten van de goedkoopste bouwkuipvariant.
In het algemeen komt de uitvoeringswijze met een onderwaterbeton-
vloer het meest in aanmerking als bemalingen niet zijn toegestaan. De
wandendakmethode is de aangewezen uitvoeringswijze, als de bouw-
locatie weer snel toegankelijk moet worden gemaakt.

2.3.3.1 Oppervlakrebemaling of open bemaling

Een gesloten bouwkuip is een bouwkuip, waarbij de toevoer van grote
hoeveelheden grondwater wordt verhinderd. Dit gebeurt in horizontale
richting door de grondkeringen en in verticale richting door van nature
aanwezige of kunstmatig aangebrachte waterremmende lagen. Toch is
ook in een gesloten bouwkuip een bemaling nodig. In de praktijk blijkt
vrijwel geen enkele grondkering volledig waterdicht te zijn.
Aangenomen wordt dat door de sloten van damwanden in zandlagen
lek optreedt van I tot 10 liter per meter slot per 24 uur. Verder zal door
de bodemafdichting enige kwel plaatsvinden. Tenslotte zal er ook
hemelwater in de bouwkuip terechtkomen. Deze beperkte hoeveelheden
water worden meestal verwijderd via gegraven greppels, die uitmonden
in verzamelputten. De putten worden door middel van een pomp droog-
gemalen. Zo'n open bemaling is dus in elke gesloten bouwkuip nood-
zakelijk. In een groot aantal gevallen kan daarmee ook worden vol-
staan.
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Activiteit

onderdeel

Bouwkuipoplossing

damwand (tijdelijk)
diepwand
vert.chem.injectie
hor.chem.injectie
onderwaterbeton
trekpalen
cementbentonietwand
groutankers + gording
ontgraven bouwkuip
voorz. kruising
metro
extra grondkering
t.b.v. twee putten
bemalen
herstellen schade

totaal

1)

= stalen damwand (Iengte 24 m) met bronbemaling en retourputten (een bouwkuip)
2)

= stalen damwand (Iengte 20 m) met onderwaterbeton (dikte 1.5 m) (twee bouwkuipen)
3)

= staJen damwand (Iengte 22 m) neergelaten in een cementbentonietwand (Iengte 4Om) (een bouwkuip)
.)

= diepwand (tot NAP -40 m. dikte 0.8 m) (een bouwkuip)
5)

= diepwand (Iengte 22 mi. aansluitend op een cementbentonietwand (tot NAP -40 m. dikte 0.8 m)

(een bouwkuip)
6)

= stalen damwand (Iengte 22 mi. aanslu~end op een chemisch ge'injecteerd horizontaal scherm (dikte

1.25 m) (twee bouwkuipen)
7)

= diepwand (Iengte 22 mi. aansJu~end op een chemisch ge'injecteerd verticaal scherm (tot NAP -40 m.

dikte 1.5 m) (een bouwkuip)

2.3.3.2 Bronbemaling of spanningsbemaling

In zandpakketten kan de waterspiegel worden verlaagd door middel
van een bronbemaling. Indien een watervoerende laag die is afgedekt
door een waterremmende laag wordt bemalen, wordt de spanning daarin
zodanig verlaagd dat er geen opbarsten meer kan optreden. We spreken
dan van een spanningsbemaling. Door het toepassen van een span-
ningsbemaling kan de stijghoogte met vele meters worden verlaagd.
Dit gaat in het algemeen gepaard met grote debieten. De verlaging van
de stijghoogte beperkt zich niet tot de bouwkuip maar vindt tot op een
grote afstand van de bouwkuip plaats, bij grote verlagingen soms tot
wel kilometers ver. Het bemalen van watervoerende pakketten moet
gemeld worden; in een aantal gevallen moet er een vergunning voor
worden aangevraagd. Dit laatste is afhankelijk van de bemalingsduur
en de te onttrekken hoeveelheden water. Het verkrijgen van een ver-
gunning vergt in de praktijk tenminste een half jaar. De provinciale
overheden die deze verlenen, kunnen aanvullende maatregelen eisen,
zoals het installeren van een retourbemaling en het monitoren van de
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omgeving. Het lozen van het debiet op riolen of het oppervlaktewater is
onderworpen aan heffingen. De toepassing van bemalingen en retour-
bemalingen in binnensteden wordt bemoeilijkt in verband met:

beperkte mogelijkheden voor het lozen van het debiet op open water;
beperkte mogelijkheden voor de aanleg van afvoerleidingen, waar-
door vaak dure wegkruisingen nodig zijn;
een veelal beperkte ruimte voor het installeren van retourbronnen.

Ajb.19. Resultaten samendrukkings-
proeven en ::.ettingsberekening bij
spannningsbemaling.

Om te voorkomen dat de retourbronnen het te onttrekken debiet te veel
vergroten, moet de afstand tussen de onttrekkingsbronnen en de retour-
bronnen tenminste 25 m bedragen. Desondanks blijkt het toepassen van
een spanningsbemaling, en in mindere mate een spanningsbemaling
met retourbemaling, in de praktijk een economische werkwijze te zijn,
vooral wanneer de benodigde verIaging tot enkele meters beperkt blijft.
De eerder genoemde drie factoren (grondopbouw, grondwater en
bebouwing) zullen bepalen of een bemaling toepasbaar is. In sommige
situaties blijkt een bronbemaling niet haalbaar vanwege een lozings-
verbod of vanwege verregaande eisen ten aanzien van zuivering van het
grondwater voordat geloosd mag worden.

Bij de bouw van de WiIlemsspoortunnel te Rotterdam werd een com-
binatie van bemalingen, retourbemalingen, jetgrouten, chemische
injectie en onderwaterbeton toegepast om de verticale stabiliteit te
waarborgen. Afbeelding 19 toont het grondprofiel van een boring die
vlak bij het tunnel trace ter plaatse van een op staal gefundeerd gebouw
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werd uitgevoerd. De holocene lagen reiken tot NAP -15,30 m. Aan de
hand van samendrukkingsproeven werd de doorlatendheid k en de con-
solidatiecoefficient Cyover deze lagen bepaald, in het bijzonder van het
onderste gedeelte. Uit de atbeelding blijkt dat vlak boven de pleistocene
lagen zowel Cyals k ongeveer een factor 10 kleiner is dan in de boven-
gelegen lagen.

Op basis van een hydrostatische waterdruk en de resultaten van samen-
drukkingsproeven zijn in deze afbeelding de berekeningsresultaten
weergegeven van het verlagen van de stijghoogte in de pleistocene
lagen tot respectievelijk NAP -4, -6 en -8 m. De berekende uiteindelijke
zetting die een dergelijke verlaging na volledige consolidatie tot gevolg
heeft, bedraagt respectievelijk 51, 75 en 129 mm. Geschat werd dat bij
de geplande bemalingsduur van circa 3 jaar circa 35% van deze zakking
zal optreden.

Uit een prognose van de verlaging van de stijghoogte tijdens de bouw
(afb. 20) blijkt dat in het verleden in dit gebied een verlaging is opge-
treden tot circa NAP -5 m gedurende meer dan een jaar. Gedurende een
kortere periode vonden grotere verlagingen plaats. Op atbeelding 20
zijn de peilgegevens vermeld die over een zeer lange periode (30 jaar)
zijn verzameld. Op basis van het hieruit samengestelde verband tussen
de in het verleden voorgekomen verlaging van de stijghoogte en de
duur ervan, werd voor dit bouwproject de toelaatbare verlaging vastge-
steld. Vervolgens zijn maatregelen voorgesteld om te voorkomen dat
een grotere bemaling dan de toegestane noodzakelijk was. Dit heeft
geleid tot het toepassen van een retourbemaling, jetgroutwanden en
chemische injectielagen.
Het is leerzaam om achteraf na te gaan wat de werkelijke zettingen ten
gevolge van de spanningsbemaling zijn geweest. Deze kunnen worden

duur van de afmaling in jaren
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Ajb.20. Prognose ver/aging srijghoog-
re rijdens de bouw van de
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afgeleid uit de zakking die gemeten is aan een aantal objecten in de
omgeving. Een van de objecten was op staal gefundeerd. De hierin aan-
gebrachte meetbouten zijn gedurende de bouw van de spoortunnel
voortdurend gewaterpast. Afbeelding 21 geeft het resultaat van deze
zakkingsmeting over de periode van januari 1987 tot januari 1993. Het
verioop van de stijghoogte over de periode 1990, 1991 en 1992 waarin
de bemaling plaatsvond is ingetekend. De duur van de bemaling was
circa twee jaar. De stijghoogte werd verlaagd tot NAP -4 m en tijdelijk,
gedurende ongeveer een jaar tot -6 m. Van een op staal gefundeerd
gebouw mag worden verwacht dat het de zakking van de ondergrond
volledig voIgt.
Een complicatie is uiteraard dat een dergelijk gebouw bij de gegeven
bodemopbouw ook zonder spanningsbemaling aan zakking onderhevig
is. Uit het zakkingsverloop van de meetbout kan worden geconcludeerd
dat, voordat de bemaling begon, een zakking optrad met een constante
snelheid van circa 1,6 mm per jaar. Ook na afloop kan een dergelijke
zettingssnelheid worden aangenomen. De extra zakking ais gevoig van
de spanningsbemaling bedraagt dan niet meer dan 4 mm.

De voorspelde zakking ten gevolge van een verlaging van de stijg-
hoogte met 2,5 m bedroeg circa 15 mm bij een bemalingsduur van twee
jaar. Het bIijkt dat de werkelijk opgetreden zakking in die periode 25%
van de verwachte zetting is. Overigens bedroeg de totale zakking 10,2mm
in de periode 1989-1993.
Zelfs indien geen rekening wordt gehouden met de autonome zakking
van de staaifundering is de opgetreden zakking dus nog veeIIager dan
de berekende. De verklaring hiervoor moet worden gezocht in de repre-
sentativiteit van de genomen grondmonsters. Enerzijds moet het gedrag
van een meters dikke laag worden afgeleid uit samendrukkingsproeven,
uitgevoerd op monsters van 20 mm hoogte; anderzijds heeft waar-
schijnlijk ook bij de monsterneming en -beproeving een verstoring
plaatsgevonden, waardoor voor de samendrukkingsconstante voor de
grensspanning te lage waarden werden gevonden. Een andere belas-
tingsprocedure, waarbij het monster eerst tot de terreinspanning wordt
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belast en vervolgens wordt ontlast en herbelast, zou in dit geval beter
zijn geweest omdat dan een belangrijk deel van de monsterverstoring
teniet wordt gedaan. Geconcludeerd kan worden dat in de praktijk
blijkt dat een spanningsbemaling, onder de gestelde randvoorwaarden,
tot zeer geringe zettingen Ieidt.

2.3.3.3 Verlenging grondkeringen

Het aansluiten op van nature aanwezige waterremmende lagen is eco-
nomisch aantrekkelijk, mits die lagen zich niet dieper dan 30 tot 35 m
onder het maaiveld bevinden. De toepassing van damwanden nadert
dan haar grens in verband met beperkingen in de aan te voeren plank-
lengte, de lengte van de makelaar van de heisteIIingen, de grondwrij-
ving die tijdens het inbrengen van de planken moet worden overwonnen
en het risico van uit het slot lopen van de profielen. De wrijving kan
worden verminderd door de plaatsen waar de heisloten moeten komen
met een avegaar voor te boren. Het verminderen van de pakkingsdicht-
heid van het zand door het voorboren is in de praktijk niet zinvol als de
planken vervolgens worden ingetrild. Door het triIIen wordt de grondslag
weer verdicht en heeft het voorboren vooral tot effect gehad dat tot op
relatief grote afstand van de planken extra maaiveldzettingen optreden.
Betere resultaten worden in die situatie bereikt door de planken te
heien. Een nog betere, maar ook duurdere oplossing is die waarbij ter
plaatse van de heisloten cementbentonietpalen worden gemaakt, waarin
de planken vervolgens worden geheid. Deze methode heeft voor per-
manent waterkerende wanden tevens als voordeel dat de sloten zijn
ingebed in een kolom van slecht doorlatend materiaal, zodat slotlekkage
wordt verminderd. Het nadeel van lange planken is dat ze een relatief
grote stijfheid dienen te bezitten om ze goed in te kunnen brengen.
Dergelijke planken zijn dus niet aIIeen lang, maar ook dik en dus kost-
baar. Lange planken kunnen in de praktijk niet of slechts met veel moeite
en grote grondvervormingen aan de actieve zijde worden getrokken. Zij
blijven dan ook vaak in de grond achter. Bij grotere diepten dan 30 m
worden in het algemeen diepwanden toegepast of wordt de damwand
verlengd met een cementbentonietwand. Indien het, zoals bij het bouwdok
Barendrecht, slechts gaat om het aanbrengen van een grondwaterkering
is toepassing van aIIeen een cementbentonietwand voldoende. Rond dit
bouwdok werd een dergelijke wand tot ca. NAP -40 m aangebracht. Het
bouwdok kan nu worden gebruikt zonder de zware bemaling die vroeger
nodig was en die de stijghoogte tot in de verre omgeving verlaagde. Het
waterbezwaar is met meer dan 80% verminderd.

2.3.3.4 Ondern;aterbetonvloer

Een onderwaterbetonvloer wordt vooral toegepast wanneer bemalingen
niet mogelijk, niet toegestaan of niet wenselijk zijn. Bij een diepte van
meerdere meters onder de grondwaterspiegel moet hij worden veran-
kerd om opdrijven te voorkomen. Omdat de verankeringscapaciteit van
palen begrensd is, is ook de diepte tot waar een onderwaterbetonvloer
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kan worden toegepast begrensd. Bij een diepte van 15 tot 20 m onder
de grondwaterspiegel wordt die grens bereikt. Bij toepassing van een
onderwaterbetonvloer worden de grondkeringen op het moment dat de
bouwkuip wordt leeggepompt maximaal belast. Op dat moment fun-
geert de vloer als een diepgelegen stempel. Omdat een dergelijke vloer
veel stijver reageert dan de grond kan hij een groot deel van de water-
druk opnemen. De passieve gronddruk wordt alleen aangesproken op
het moment dat de kuip in den natte wordt ontgraven. De grondkering
keert dan alleen korreldrukken, die aanzienlijk kleiner zijn dan de
waterdrukken. De grondkering kan daarom kort en licht zijn, zeker als
de waterspiegel in de bouwkuip tijdens het ontgraven op een hoger
niveau wordt gebracht dan buiten de bouwkuip. Bij toepassing van een
onderwaterbetonvloer zijn de grondkeringen dus relatief goedkoop,
ondanks het feit dat de kuip in verband met de dikte van de onderwater-
betonvloer 1 tot 1,5 m extra moet worden ontgraven.
Als trekpalen worden veelal prefab betonpalen of vibro-combinatiepalen
gebruikt. Vibro-combinatiepalen worden vaak toegepast, als er sprake
is van grotere trekbelastingen die gepaard gaan met een grote penetratie
in zandlagen. Men maakt er gebruik van om schade aan de palen ten
gevolge van zwaar heiwerk en scheuren in de paalschacht in combina-
tie met zwerfstromen te voorkomen.
Stalen profielen (MV-palen), gewi-ankers en groutankers worden ook
als trekelement toegepast. Het nadeel van sommige ankers is dat ze
onder water moeten worden voorgespannen omdat anders de verplaat-
sing te groot is.
Een variant op de met trekpalen verankerde vloer of gewichtsvloer is
een onderwaterbetonvloer die met grond wordt geballast. De bouwkuip
moet daartoe zo diep worden ontgraven dat na het maken van de vloer
voldoende gewicht aan gronddekking kan worden aangebracht om
opdrijven te voorkomen.
Voor bijzonderheden en aandachtspunten met betrekking tot het ont-
werpen en uitvoeren van een onderwaterbetonvloer wordt verwezen
naar hoofdstuk 7.

2.3.3.5 Kunstmatig aangebrachte waterremmende lagen

Het in situ maken van een waterremmende laag kan in principe gebeuren
door middel van jetgrouten, chemische injectie of bevriezing. Omdat
bevriezing vanwege het grote energieverbruik alleen economisch ver-
antwoord is voor zeer tijdelijk werk wordt deze techniek hier verder
buiten beschouwing gelaten. Bij jetgrouten wordt een lans in de grond
gebracht, die aan het uiteinde is voorzien van een spuitkop. Zodra de
lans de gewenste diepte bereikt heeft, wordt onder hoge druk in hori-
zontale richting een groutstraal instandgehouden. Door de lans roterend
en langzaam te trekken wordt de in situ aanwezige grond volledig ver-
sneden en vermengd e.g. vervangen door grout. Tijdens het spuiten ont-
staat langs de lans een retourstraom van grout en grand naar het maaiveld.
De diameter van de aldus te maken kolommen bedraagt in zand circa 2 m.
In cohesieve lagen is deze diameter aanzienlijk geringer, afhankelijk
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van de sterkte van de grond. Door een aaneenschakeling van korte
groutkolommen kan een horizontale laag worden gemaakt. In de bouw-
kuip voor de tramtunnel in Den Haag is op deze wijze een boog
gevormd, die aan weerszijden aansluit op een diepwand (afb. 22). De
praktijk heeft bij verschillende projecten uitgewezen dat een laag die
gevormd wordt door een aaneenschakeling van groutkolommen niet
volledig waterdicht te maken is.
De te bereiken dichtheid wordt uiteraard ook beYnvloeddoor de diepte
waarop de laag moet worden gerealiseerd. Bij diepten groter dan 30 m
mogen geen hoge eisen meer worden gesteld aan de waterremmend-
heid. De toepassing van een groutlaag moet daarom vooral worden
gezocht in het op een grote diepte aanbrengen van een stempel vooraf-
gaande aan het ontgraven van een bouwkuip. Daardoor kunnen de
grondkeringen relatief kort en licht uitgevoerd worden.
Indien de groutlaag toch als waterkering toegepast wordt, dient door
het aanbrengen van een voldoende dikke filterlaag (zandlaag) op de
groutlaag en door een bemaling van deze laag het lekwater te worden
afgevoerd. Aileen op deze wijze kan het uitspoelen van gronddeeltjes
door uitstromend grondwater worden voorkomen. Een dergelijke erosie
veroorzaakt een toenemende doorlatendheid en dus een toename van de
stroomsnelheid en het erosieproces. Dit fenomeen is vergelijkbaar met
piping onder dammen en leidt onherroepelijk tot bezwijken.

Ajb.22. Jetgrourboog als ollderaf-
dichtillg en stempel voor een bouw-
kuip (tramtullllel Den Haag).
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Zandlagen kunnen worden gei"njecteerd met waterglas (softgel). Door
het vullen van de porien kan de door1atendheid sterk worden geredu-
ceerd. Deze methode is veelvuldig toegepast. Afhankelijk van de fijnheid
van de zandlaag worden op hart-op-hartafstanden van circa 1 m lansen
ingebracht, waarbij in verticale richting met tussenruimten van circa
0.3 m wordt geYnjecteerd. Zo ontstaan bij toepassing van een softgel
korte gei"njecteerde kolommen met een diameter van circa 1 m. Door
deze aaneen te schakelen wordt een laag gevormd die slecht water-
door1atend is. Een andere mogelijkheid is om niet met lansen maar met
elementen te injecteren, waarbij vanuit ieder injectie-e1ement een bol
met een diameter van circa 1 m wordt gereaJiseerd.
Chemische injectie wordt hoofdzakelijk voor tijdelijk werk toegepast.
Voor de waterremmendheid van dit soor! chemische-injectielagen geldt
hetzelfde als voor jetgroutlagen. Men dient er altijd voor te zorgen dat
percolerend water gecontroleerd wordt afgevoerd. d.w.z. zonder dat er
zandtransport optreedt. Chemische injectie met een verhardende injectie-
vloeistof wordt ook wel voor definitief werk aangewend. Overigens
gaat het daarbij meestal om het verhogen van de draagkracht van de
grond en niet om het aanbrengen van waterremmende lagen.

Het op grote diepte in den natte aanbrengen van een folie die vervol-
gens geballast wordt, is ook een moge1ijkheid om een slecht doorlatende
laag te creeren. lndien voldoende ruimte aanwezig is, wordt een bouwput
met taluds toegepast. Omdat de onderwatertaluds ftauw zijn en de folie,
die gewoonJijk met zand geballast wordt, op een diepte gelijk aan ten-
minste tweemaal de laagdikte van de ballast onder de stijghoogte moet
worden aangebracht. is het ruimtebeslag enorm. Daarom heeft men
voor stedelijk gebied een variant ontwikkeld, de zogenaamde U-polder,
waarbij een folie met vertica1e wanden wordt afgezonken en met zand
wordt geballast. lnmiddels is hiermee zowel bij de uitvoering van een
proefproject als bij een bouwkuip ten behoeve van een parkeergarage
in Hilversum ervaring opgedaan. Uit een studie naar de kosten van dit
alternatief die door de Technische Universiteit Delft is verricht en uit
een vergelijking met andere oplossingen bleek bij bredere bouwkuipen
(meer dan 20 m) de U-polder een aantrekkelijk alternatief te zijn voor
de bouwkuip met een onderwaterbetonvloer en trekpalen. Bij het toe-
passen van dergeJijke folies wordt de bovenbouw op staal op het bal-
lastzand gefundeerd.

2.3.3.6 Wandendakmerhode

Bij de wandendakmethode worden eerst de grondkeringen gemaakt.
Deze bestaan meestal uit diepwanden of damwanden. Nadat op de wan-
den een dak is aangebracht. wordt de oorspronkelijke situatie op maai-
veldniveau weer hersteld. Vervolgens wordt de grond onder het dak met
kleine graafmachines ontgraven, zo diep als de sterkte en de stijfheid
van de grondkeringen dit toelaten. Daarna wordt er een vloer of een
stempel aangebracht en kan weer dieper worden ontgraven. Dit proces
kan verschi11ende malen worden heraald. Onder de grondwaterspiegel
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wordt ofweI bemalen of de luchtdruk verhoogd, waardoor het grond-
water als het ware tot de gewenste diepte wordt teruggedrukt. Het wer-
ken onder verhoogde luchtdruk vergt behalve vloeren en wanden die op
de verhoogde druk zijn gedimensioneerd, een zorgvuldige afsluiting
van aile ruimten en bijzondere sluizen voor transport van personeeL
materieel en grond. Het werken onder verhoogde druk is gebonden aan
wettelijke voorschriften.

2.3.3.7 Caissonmethode

Voor het afzinken van een pneumatisch caisson is geen bouwkuip
nodig. De prefab constructie wordt vanaf het maaiveld door ondergraven
op de juiste diepte gebracht. Onder het caisson bevindt zich een werk-
ruimte waarin de lucht constant onder verhoogde druk wordt gehouden
om te beletten dat er grondwater binnendringt. In deze manshoge ruimte
wordt de grond aan de randen van het caisson weggespoten. De draag-
kracht van de grond rondom het caisson wordt dus kleiner, waardoor
het caisson door zijn eigen gewicht naar beneden zakt.
Behalve een pneumatisch caisson is er ook een open caisson. Dit
bestaat uit wanden en eventueel een vloer met sparingen waardoorheen
de grond kan worden weggegraven. Het afzinken van een open caisson
vindt uiteraard in den natte plaats.

2.4 BOUWKUIPWANDEN

2.4.1 Inleiding

Bouwkuipwanden dienen om de grond en het grondwater te keren. De
daarbij optredende verplaatsing van de wand moet binnen de gestelde
eisen blijven. De bouwkuipwand verzekert het horizontaal evenwicht.
Aan de grondkering van een bouwkuip worden vooral in stedelijk
gebied met nabij gelegen bebouwing hoge eisen gesteld ten aanzien
van de waterkerende functie, de verplaatsing van de wand tijdens het
ontgraven en het installeren en eventueel het verwijderen ervan.

Aan de grondkering van een bouwkuip buiten stedelijk gebied worden
meestal geen hoge eisen gesteld ten aanzien van de stijfheid of water-
dichtheid. In zo'n gebied kan toepassing van een bouwput met taluds
worden overwogen.

Op basis van de drie eerder genoemde factoren (par. 2.2.1) kan worden
bepaald welk type grondkerende constructie in aanmerking komt. Als
bijv. het freatisch water niet mag worden verlaagd is een gesloten
grondkering, zoals een damwand, diepwand of palenwand een voor de
hand liggende keuze. De wijze waarop de wand wordt geplaatst de
stijfheid van de wand en in het bijzonder het aantal stempels en/of
ankers zijn bepalend voor de grootte van de vervormingen achter de
wand. Een belangrijk aspect van een stempeling of verankering is de
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wijze, waarop de stempel- of ankerkrachten op de wand worden over-"
gebracht. Daamaast spelen bij de keuze van het type wand de .kosten
een belangrijke rol.

De volgende typen wanden en wijzen van inbrengen worden onder-
scheiden:. stalen damwanden, waaronder combiwanden
. diepwanden. boorpalenwanden

Bij stalen damwanden en combiwanden is er sprake van een aantal
varianten met betrekking tot de wijze van inbrengen, waarbij het er in
het bijzonder om gaat de sterkte van de trillingen te reduceren. De
gebruikelijke wijze is intrillen met een vibrator of heien. Een vrijwel
trillingsvrije methode is het indrukken van de damplanken met behulp
van de Silent Piler. Een altematief dat enkele voordelen van de damwand
en de diepwand combineert, is het plaatsen van de damwand in een
cementbentonietsleuf. Deze werkwijze veroorzaakt nagenoeg geen tril-
lingen en levert een hoge zekerheid ten aanzien van de waterdichtheid.
In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn een keuze te maken uit de drie
typen wanden en bij de stalen wanden uit de verschillende wijze van
installeren. De keuze wordt vaak bepaald door lokale omstandigheden.
Desondanks kan een aantal belangrijke factoren worden aangegeven,
die bij de keuze een rol spelen. Hierbij worden de hierboven behandelde
punten als uitgangspunt genomen.

2.4.2 Waterkerende functie

Als de grondwaterstand niet mag worden verlaagd is een gesloten
grondkering een vereiste. Damwanden en diepwanden voldoen aan
deze eis. Wanden die opgebouwd zijn uit gewapende boorpalen zijn,
zeker op grotere diepten, niet altijd voldoende waterkerend. Bij dit type
wand is de verticaliteit van de te maken palen doorslaggevend. De mate
waarin de palen elkaar overlappen bepaalt de kans op lekkage. Bij gro-
tere diepten zal de overlap dus groter moeten zijn. Indien verlaging van
de grondwaterstand zeer kritisch is, zal bij twijfel en bij geconstateerde
lekken een dubbele rij palen of een aantal extra palen moeten worden
aangebracht. Deze worden dan verspringend geplaatst.

Bij zeer zwaar heiwerk kunnen damwanden uit het slot lopenoNiet zelden
wordt dit veroorzaakt door een te licht of te slap damwandprofiel. Ook een
onjuiste hei- of trilvolgorde kan slotopeningen tot gevolg hebben.
Overigens vormt voor aile wanden waarmee cohesieve lagen worden
gekeerd enige lekkage geen probleem. Het wateraanbod is gering en de
lekken zijn tijdens de ontgraving door het oplassen van staalplaten een-
voudig te repareren. Indien met water verzadigd zand gekeerd wordt,
heeft een opening in de damwand meestal grote gevolgen omdat een
zandwatermengsel de put instroomt. Daardoor treedt achter de wand
ontgronding op, die in de vorm van een krater snel tot het maaiveld
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reikt. Indien de stroming niet tijdig wordt gestopt zal ook tot in de
wijde omtrek de grondwaterstand worden verlaagd. In eerste instantie
zal men proberen de lekken vanuit de bouwkuip (dus tegen de water-
druk in) te dichten ofweI door het oplassen van platen ofweI door injec-
teren. Een methode die meer zekerheid biedt is het plaatsen van een
tweede wand achter het lekkende gedeelte en het maken van een water-
dichte aansluiting tussen beide wanden. Indien zich achter de wand
bebouwing bevindt is het verstandig eerst de stroming te stoppen. Dit
kan gebeuren door de bouwkuip ter plaatse weer gedeeltelijk aan te
vuIIen of hem, in het uiterste gevaL onder water te zetten.

2.4.3 Verplaatsing van de wand tijdens ontgraven

De stijfheid van de wand en in het bijzonder het aantal stempels en/of
ankers is bepalend voor de grootte van de vervormingen achter de
wand. Met de genoemde drie typen wanden kunnen in principe verge-
lijkbare weerstands- en traagheidsmomenten worden verkregen.
Bij de boorpalenwand worden de palen voor het verkrijgen van sterkte
en stijfheid om en om voorzien van een staalprofieL dat in het nog niet
verharde beton wordt ingetrild.

Achter elke grondkerende constructie. ongeacht hoe stijf deze ook is,
vinden vervormingen plaats. Deze kunnen worden beperkt door de vol-
gende maatregelen:. Het toepassen van meerdere stempeIIagen; in zeer kritische gevaIIen

is het aan te bevelen de stempels door middel van vijzels op span-
ning te brengen. Een gestempelde wand vervormt over het algemeen
minder dan een verankerde wand.
Het toepassen van een wand met een groter dan het vereiste traag-
heidsmoment. De wand kan bijvoorbeeld worden gedimensioneerd
op neutrale korreldruk in plaats van op actieve druk.
Het toepassen van een wand die zo lang is dat een grotere mate van
inklemming optreedt, waardoor de momenten en dus ook de door-
buiging kleiner zijn.

am in de voorontwerpfase reeds een indruk te krijgen van de te ver-
wachten zakkingen en verplaatsingen in de grond naast de bouwkuip
kan de in de literatuur verzamelde ervaring benut worden. In de inter-
nationale literatuur worden, op basis van evaluaties van de maaiveld-
zakking achter uitgevoerde bouwkuipen, diagrammen gegeven voor de
relatie tussen de horizontale verplaatsing van de wand, de ontgravings-
diepte en de zakking van het maaiveld. Op afbeelding 23 is de geme-
ten horizontale verplaatsing van gestempelde wanden met bijbehoren-
de ontgravingsdiepte aangegeven. Er dient rekening mee te worden
gehouden dat deze waarnemingen zijn gebaseerd op betere grondsoorten
dan over het algemeen in West-Nederland aanwezig zijn. Als indicatie
voor de horizontale verplaatsing kan bij deze grondsoorten voor stijve
wanden (diepwand en combiwand) 0,2 % van de kerende hoogte worden
aangehouden en voor stalen damwanden 0.5 %. Bij de bouw van de
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Max horizontale wandverplaatsingAfb.23. Gemeten hori:.ontale ver-
plaatsing van gestempelde wanden

met bijbehorende ontgravingsdiepte.

Afb.24. Maaiveldzetling op bepaalde
afstand achter de wand als functie
van de kerende hoogte.

. I. = berlinerwanden
en damwanden

. = diepwanden
~ = gewapende grondwanden
A = boorpalenwanden
0 =jetgroutwanden. .
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spoortunnel in Rotterdam werden de onderstaande waarden gemeten:. combiwand circa 50 mm bij 10 m ontgraving (0,5%)
diepwand circa 35 mm bij 20 m ontgraving (0,175%)

Opgemerkt dient te worden dat bij dit project juist beperking van de
horizon tale vervorming van de wanden een van de uitgangspunten was.
Voor de horizon tale verplaatsing van stalen damwanden die slappe
cohesieve lagen moeten keren is 1,0 % van de kerende hoogte een vei-
lige indicatie, indien geen speciale maatregelen ter reductie van de ver-
vormingen worden getroffen.
Op afbeelding 24 is de zetting van het maaiveld op een bepaalde afstand
achter een wand als functie van de kerende hoogte te zien. Deze relatie
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Fase Totale zakking [%]

Heien/damwand
Ontgraven
Verwijderen van de stempels
Verwijderen van de damwand
Na 6 maanden

15
17
16
37
15

dateert van 1969 [13]. In meer recente literatuur worden overigens klei-
nere maaiveldvervormingen gegeven. Uit de literatuur [6] blijkt dat er
maximale maaiveldzettingen optreden die in dezelfde orde van grootte
liggen als de horizon tale verplaatsing van de wand, n1.0,2 a 0,5 % van
de kerende hoogte bij stijve kleien en zand.

Door Fujita [10] worden waarden gegeven voor uitvoeringsvervormingen.
Ais voorbeeld wordt in de tabel van afbeelding 25 een maaiveldzakking
in de verschillende bouwfasen gegeven, gemeten op 2,5 m afstand van
een ontgraving, die gesteund wordt door een gestempelde damwand.

Opvallend is dat het inbrengen en het verwijderen van de damwand
samen meer dan de helft van de maaiveldzakking veroorzaken, terwijl
er in de praktijk tijdens het inbrengen van de wand en het ontgraven
vaak uitvoerig wordt gemonsterd en aan het ontmantelen van de bouw-
kuip weinig aandacht wordt besteed.

Aan de hand van bovenstaande informatie krijgt men alleen maar een
indruk van de te verwachten vervormingen. In de ontwerpfase zal men
hieraan niet voldoende hebben. Een goed inzicht in de vervormingen en
de vervormingsverschillen in de omgeving, bij voorkeur in relatie tot de
afstand tot de bouwkuipwand is gewenst om de schadekansen te kunnen
beoordelen. Volgens de huidige "state of the art" is het mogelijk om
met behulp van verenmodellen of eindige-elementenmodellen een
redelijke voorspelling te doen van de verplaatsingen van de bouwkuip-
wand. De verplaatsingen van en in de grond kunnen momenteel vol-
doende nauwkeurig met 20 EEM-berekeningen voorspeld worden.

2.4.4 Verankering / stempeling

Een belangrijk aspect van een stempeling of verankering is de wijze,
waarop de stempel- of ankerkrachten op de wand worden overgebracht.
Ais de gording stijf is en goed tegen de wand aansluit. is de initiele ver-
vorming van de wand slechts gering en wordt voorkomen dat in de wand
grote spanningsconcentraties optreden. Bouwkuipen met een overspan-
ning tot 25 m worden gewoonlijk gestempeld met behulp van een stalen
ringgording met hoekschoren. Stempels tot een lengte van ca. IS m
kunnen worden opgebouwd uit dubbele INP-profielen en lengten tussen
de 15 en 30 m uit buizen. Bij bouwsleuven breder dan 30 m wordt ver-
ankering wellicht economisch aantrekkelijker dan stempeling, maar

Ajb.25. Maaiveldzakking in de diverse
bouv.fasen. gemeten op 2.5 m uit de
gestempelde dam wand.



60 Bouwen vanaf her maaiveld

+3.00Afb.26. Dwarsdoorsnede van de
bouwkuip Station Blaak.
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buizen met knikverkorters zijn ook mogelijk. De bouwkuip ten behoeve
van de bouw van Station Blaak in de WiIIemsspoortunnel had een
breedte van ca. 50 m, maar was desondanks voorzien van een stempel-
raam dat werd gesteund door onderheide knikverkorters. Over de kuip
werd een traverse aangebracht voor het ontgraven en heien. Afbeelding
26 toont een dwarsdoorsnede van de bouwkuip van Station Blaak.
Bij de bouwkuip voor het Plaza in Rotterdam is een betonnen stempel-
raam toegepast. De overspanning van de bouwkuip bedroeg circa 50 m.
De stempel bestond uit een raster van circa 1,5 m brede betonnen stroken
die gefundeerd waren op hulppalen. De stroken werden naderhand in
de vloeren opgenomen. Een nadeel van stempels is dat ze bij het ont-
graven van de bouwkuip en het maken van de constructie hinder ver-
oorzaken. Bij palen die in de ontgraven bouwsleuf worden geheid moet
de stramienmaat aan de stempelafstand worden aangepast. Bij toepas-
sing van een ronde bouwkuip kan een vrij toegankelijke put worden
verkregen door gebruik te maken van zware ringgordingen. Deze worden
in radiale richting uitsluitend op druk belast. Bij de bouwkuip voor de
Rembrandttoren in Amsterdam is een ringvormige stalen damwandkuip
toegepast met een diameter van circa 50 m. De ringgording bestond uit
een stalen vakwerk met een hoogte van circa 3 m. Nadat de kelder-
vloeren waren gestort, hebben deze de stempelkrachten overgenomen
en zijn de stempels gedemonteerd.

2.4.5 Veiligheidsfilosofie grondkering

Voor de berekening van de bouwkuipwanden wordt verwezen naar
CUR-publicatie 166 [11]. Hierin is een berekeningswijze opgenomen
die gebaseerd is op de veiligheidsfilosofie van de Nederlandse normen,
o.a. NEN 6740. In genoemd CUR-handboek zijn in tabel 2.5 de partieIe
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factoren die worden toegepast op de sterkteparameters van de grond
nader ingevuld, waarbij onderscheid is gemaakt in verschillende veilig-
heidsklassen. Hierdoor kan gunstiger dan volgens NEN 6740 worden
ontworpen en is de vereiste veiligheid niet in het geding.

De berekeningswijze en veiligheidsfilosofie voor taluds worden uitvoerig
behandeld in CUR-publicatie 162 [7], waarin in tabel 2.6 een overzicht
wordt gegeven van de te hanteren partiele factoren. De factoren die in
deze publicatie worden vermeld moeten eveneens gezien worden als
een nadere invulling van de waarden uit NEN 6740.

2.4.6 Installeren en verwijderen van de wand

Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt in spanningsveranderingen
en vervormingen in de grond ten gevolge van het installatieproces,
zoals bijv. de ontspanning die optreedt bij het maken van een diep-
wandsleuf of een boorpalenwand en de trillingen die optreden ten
gevolge van heien en vibreren van damwanden. Aan dit laatste onderwerp
wordt in paragraaf 2.6 aandacht besteed.

2.4.7 Vervormingen ten gevolge van het maken van een diepwand

De vervormingen hangen in sterke mate af van de veiligheid tegen sta-
biliteitsverlies van de sleuf en een aantal uitvoeringsparameters. De
vervormingen zijn met 2D EEM-berekeningen niet goed te voorspellen
en 3D-berekeningen zijn zeer bewerkelijk en tijdrovend. Afbeelding 27
geeft een indruk van praktijkwaarden van de maaiveldzakking ten
gevolge van het installeren van een diepwand. Het blijkt dat bij een
diepwand van 20 m diep, maaiveldzakkingen in de orde van 5 a 15 mm
zullen optreden. Bij de bouw van de Willemsspoortunnel te Rotterdam
werden bij het ontgraven van 6 m lange en 35 m diepe diepwandpanelen
juist onder het maaiveld horizontale vervormingen gemeten van circa
10 mm oplopend tot 20 mm.
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afstand meetpunt-diepwand/paneeldiepteAjb.28. Gebouwzakkingen in relatie
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Bij de bouw van de tramtunnel in Den Haag werden zeer dicht langs
hoofdzakelijk op staal gefundeerde gebouwen diepwanden gemaakt.
De minimale afstand bedroeg minder dan 1,5 m. Er is in dat geval dan
ook alles aan gedaan om de stabiliteit van de sleuven tijdens het uitgra-
yen zo hoog mogelijk te houden. Daartoe werd een korte paneelbreedte
gecombineerd met een bentonietniveau dat ten minste 1,5 m boven de
grondwaterstand lag.
De zakkingen van de belendingen zijn dan ook zeer beperkt gebleven,
nl. 5 a 8 mm. Indien de zakkingen van objecten langs de tramtunnel tij-
dens de uitvoeringsfase van de diepwanden worden vergeleken met de
voorbeelden uit de literatuur (afb. 27), blijkt dat aIle waarnemingen aan
de bovengrens liggen. Er is dus sprake van een zeer geringe zakking.
Vit de metingen kan wel een verband tussen de gemeten zakkingen en
de afstand tot de diepwand worden afgeleid. Dit is weergegeven op
afbeelding 28. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het bij deze
metingen niet om maaiveldzakkingen gaat, maar om zakkingen van
gebouwen die gefundeerd zijn op staal. De stijfheid van de gebouwen
zal de metingen zeker hebben be"invloed.Er kan sprake zijn van aftopping
van de zakkingsmaxima, d.w.z. dat door herverdeling dicht bij de diep-
wand gelegen punten mogelijk wat minder zijn gezakt en verder weg
gelegen punten wat meer.
Vit de ervaring die men in Den Haag opgedaan heeft, kan gecon-
c1udeerd worden dat het mogelijk is om in een uit zand bestaande
bodem met een behoorlijke pakking diepwanden te vervaardigen zonder
dat noemenswaardige zakkingen optreden. Een voorwaarde is dat men
de veiligheidsfactor (gedefinieerd conform DIN 4126) hoog genoeg
houdt, ten minste 1,3. Deze conc1usie komt overeen met die uit een
weliswaar gedateerde publicatie [22] waarin wordt gesteld dat bij een
veiligheidsfactor groter dan 1,5 geen maaiveldzakkingen optreden.
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2.5.1 Zwel

Belastingsvermindering leidt tot zwel. Tijdens de uitvoering van de ont-
graving neemt de ontlasting van de ondergrond toe en bereikt direct na
het op diepte komen de eindwaarde. Dit geldt zowel voor een ontgraving
in den droge als in den natte. Zoals iedere belasting op slecht doorlatende
grond direct resulteert in een evengrote verhoging van de waterspannin-
gen, zo zal een ontlasting direct leiden tot een evengrote verlaging van
de waterspanningen. Hierdoor blijven de korrelspanningen in eerste
instantie ongewijzigd. zodat de grond aanvankelijk een grote schuif-
sterkte behoudt. De onderdruk in het porienwater zorgt ervoor dat water
en/of lucht uit de omgeving worden aangezogen. Daardoor komt een
(omgekeerd) consolidatieproces op gang. De afname van de onderdruk
heeft een volumevergroting tot gevolg, waardoor de grond zal zwellen.
Dit zwellen is een elastisch verschijnsel (evenals de samendrukking bij
spanningen kleiner dan de grensspanning). Omdat de zwel plaatsvindt
in het herbelastingstraject reageert de grond zeer stijf. Als gevolg van de
kleine volumeveranderingen vindt het zwelproces dan ook snel plaats.
Aan de hand van laboratoriumonderzoek op ongeroerde grondmonsters
is een voldoende nauwkeurige indruk te krijgen over de mate van zwel-
ling en over de snelheid waarmee ze totstandkomt. Zo'n onderzoek is
volledig vergelijkbaar met een onderzoek naar samendrukking. Men
gaat er in eerste instantie meestal vanuit dat de zwelling slechts 1/5 a
1/10 deel bedraagt van de samendrukking. AIle grondsoorten vertonen
zwelling, veengronden het meest en zandgronden het minst.

Het is in de praktijk nogal moeilijk om tijdens het ontgravingsproces
de zwelling van een bouwkuipbodem te meten. Ofschoon dat dan ook
weinig gebeurt, heeft het in Den Haag wel plaatsgevonden. Daar werd
een 5 m diepe ontgraving voor een weg gerealiseerd. De ondergrond
bestond hoofdzakelijk uit zand. De gemeten zwelling bedroeg, alleen al
ten gevolge van de ontgraving, ongeveer 0,04 m. In gebieden met jonge
klei- en veenafzettingen, zoals in het Westen van Nederland, kan de
zwelling van de kuipbodem zelfs een waarde bereiken van 0,1 m of meer.

2.5.2 Heien voor of na ontgraving

Palen kunnen zowel voor als na de ontgraving worden ge"installeerd.
Dit gebeurt resp. vanaf het maaiveld, een traverse of drijvend materieel
in de ontgraven bouwkuip. De keuze tussen deze mogelijkheden hangt af
van meerdere factoren, vooral van de wijze waarop de verticale stabili-
teit gewaarborgd wordt. Indien de palen door de injectielagen zullen
steken dient altijd veer het injecteren te worden geheid. De palen worden
dan meestal onder het maaiveld met behulp van een oplanger weggeheid.
Bij toepassing van een onderwaterbetonvloer is men vrij in de keuze
maar moet men wel rekening houden met het draagvermogen en met
optreden van trekspanning en van vervormingen.
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2.5.2. I Draagvermogen

Ontlasting leidt tot een lagere korrelspanning. Nadat de ondergrond als
gevolg van de ontgraving is ontlast, is hij overgeconsolideerd. Dit bete-
kent dat de horizontale korrelspanningen in verhouding tot de nieuwe
verticale korrelspanningen minder afnemen. Met andere woorden: de
nieuwe horizontale korrelspanningen zijn relatief hoog op basis van
evenredigheid. Normaal bedraagt de horizontale gronddrukcoefficient
K (de verhouding tussen de horizontale en de verticale korrelspanning)
voor normaal geconsolideerde gronden 0,4 a 0,6. Na ontgraving zal
deze waarde, vooral dicht onder de bodem van de kuip, veel hoger zijn
en met de diepte weer afnemen tot zijn oorspronkelijke waarde. In kor-
relige gronden is zo'n nieuwe spanningsverhouding in principe blijvend,
maar in cohesieve gronden zal er een proces van langzame aanpassing
volgen, waarbij de horizontale spanningen afnemen. In niet-cohesieve
grond kunnen de hoge horizontale spanningen door trillingen, bijvoor-
beeld ten gevolge van heien, afnemen; de korrels kunnen als het ware
worden losgeschud. Indien dit fenomeen optreedt, is de draagkracht
van palen die v66r de ontgraving zijn geheid aanzienlijk groter dan die
van palen die na de ontgraving zijn geheid. AIs de palen na de ontgraving
geheid worden, moeten volgens NEN 6743 de conusweerstanden, op
basis waarvan de palen worden gedimensioneerd, evenredig met de
(afgenomen) vertic ale korrelspanning worden gereduceerd. AIs na het
heien wordt ontgraven mag de hogere horizontale spanning wel in reke-
ning worden gebracht (par. 2.3.2.5). .

Door grondverdringende palen in groepen te heien neemt de conus-
weerstand ten gevolge van de verdichting toe. Hierdoor wordt de afname
van de conusweerstand door het ontgraven van de bouwkuip vaak
geheel gecompenseerd. Bij het heien van een grote groep prefab palen
onder de Millennium Tower te Rotterdam, waarbij de gezamenlijke
doorsnede van aIle palen circa 8% van de oppervlakte bedroeg, is na
uitvoering van het heiwerk een verdubbeling tot een verdrievoudiging
van de conusweerstand gemeten. Van deze toename kan op voorhand al
een deel in rekening worden gebracht mits de toename achteraf door
middel van nasonderingen wordt aangetoond.

2.5.2.2 Trekspanningen door zwel

Met betrekking tot de vraag of funderingspalen voor of na de ontgraving
moeten worden geheid spelen ook nog andere factoren een roI. Indien
de palen v66r het ontgraven van de bouwkuip worden ingebracht, zorgen
ze ervoor dat de bodem van de bouwkuip gespalkt is en zuIlen ze het
zweleffect tegenwerken. Het gevolg is dat deze palen reeds aan trek-
krachten worden onderworpen, voordat de eigenlijke bouw van start
gaat. Vooral als de ondergrond een grote kleef op de palen kan uitoefenen
en/of de palen wat ver uit elkaar staan, zuIlen de schuifkrachten die
door de zweIlende bodem op de palen worden uitgeoefend groot worden.
De maximaal mogelijke trekkracht op aile palen gezamenlijk is gelijk
aan het effectieve gewicht van de ontgraving. Tot aan het bereiken van
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deze grenswaarde reageren de palen stijf ten opzichte van de zweIlen-
de grond. Het gevolg is dat de opwaarts gerichte wrijving reeds bij heel
weinig omhoogkomen van de kuipbodem voIledig geactiveerd wordt.
Bijzondere voorzorg is dan ook geboden. In gebieden met slappe
bovenlagen blijft de schuifspanning die de grond op de palen uitoefent
beperkt van grootte, meestal 15 a 20 kN/m2 contactvlak tussen paal en
zweIlende bodem. Daardoor blijft ook de gesommeerde opwaartse
kracht per paaL die daarvan een gevolg is, beperkt. Er zijn talrijke
voorbeelden bekend waarbij de palen door trek scheurden of met hun
punten enkele centimeters uit de draagkrachtige laag werden opgelicht.
In het bijzonder bij in de grond gevormde palen dient men met het
optreden van trekbelasting rekening te houden door de schacht op de
zwelkrachten te wapenen en voldoende in de draagkrachtige laag te
plaatsen. Een andere mogelijkheid is om de palen na het ontgraven te
instaIleren. Meestal gaat er tussen het op diepte komen van de ontgraving
en het aanbrengen van de palen voldoende tijd voorbij om de grond
nagenoeg voIledig te laten zweIIen. Bovendien veroorzaakt het inbrengen
van grondverdringende palen in cohesieve lagen aanzienlijke water-
overspanningen. Daardoor wordt de wateronderspanning, die nog aan-
wezig kan zijn als gevolg van de ontgraving en die de zwel veroorzaakt,
direct gecompenseerd zodat er in het geheel geen zwel en omhoog
gerichte krachten op de paalschachten zuIlen werken.

De grootte van de zwelbelasting op de paalschachten hangt dus van
meerdere factoren af, die in de berekening moeten worden meegewogen:

wanneer worden de palen ge"instaIleerd?
hoeveel zwel wordt nog verwacht na de instaIlatie van de palen?
hoeveel zwel wordt nog verwacht na het aanbrengen van de con-
structie?

De grootte van de zwelkracht die de grond maximaal op de paal kan uit
oefenen kan worden berekend volgens artikel 8 van NEN 6743. Deze
berekeningswijze gaat uit van de maximale schachtwrijving die de
grond kan leveren. Vit een interactiebeschouwing tussen paal en zwel-
lende grond, waarin de nog optredende verplaatsing van de grond
wordt meegenomen kan worden bepaald over welk gedeelte van de
schacht nog zwel optreedt en hoe groot de wrijving is.

2.5.2.3 Vervormingen

Bij diverse projecten zijn tijdens het instaIleren van de palen in de ont-
graven bouwkuip aanzienlijke verplaatsingen van de bouwkuipwanden
opgetreden. De verplaatsingen in de fasen daaraan voorafgaand waren
geheel conform de verwachtingen.
De verklaring hiervan is dat indien boven de bouwkuipbodem in de
passieve zone nog cohesieve lagen aanwezig zijn hierin als gevolg van
het inbrengen van de palen wateroverspanning ontstaat, waardoor de
passieve weerstand afneemt. Indien in zandlagen die zich in of nabij de
passieve zone bevinden palen geheid worden, zal eveneens waterover-
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spanning kunnen optreden. De hierboven beschreven relatief hoge hori-
zontale spanning als gevolg van de trillingen door herrangschikking
van korrels kan dan echter wegvloeien. Ook dit veroorzaakt horizon tale
verplaatsing van de bouwkuipwanden.

2.5.3 Ontgraving en stabiliteit van taluds

Ajb.29. Verloop in de tijd van water-
spanningen en veiligheidsfactor F van

een talud bij ontgraven en ophogel2.

Bij iedere ontgraving, ook binnen een bouwkuip, is sprake van taluds.
Deze kunnen van blijvende, van tijdelijke (bijvoorbeeld langs de omtrek
van de put) of van zeer tijdelijke aard zijn (aan het ontgravingsfront). In
aIle gevallen moet rekening gehouden worden met het volgende.
De korrelspanningen zuIlen in eerste instantie onveranderd blijven. De
waterspanningen nemen de gehele verandering voor hun rekening. In
zandgrond bestaat zo'n situatie maar heel even, terwijl in slecht doorla-
tende grond er meestal uren en soms wel meer dan een dag mee heen-
gaat voordat de onderdrukken in de porien zijn verdwenen en de kor-
relspanningen dus hun (laagste) eindwaarde hebben bereikt.
Dit heeft in slecht doorlatende grond tot gevolg dat de stabiliteit aan-
vankelijk groot is en de grond ogenschijnlijk helemaal niet zo slap is
als men dacht. Taluds blijven vrijwelloodrecht staan; de graafmachine
kan vlak langs de rand, bovenaan het talud, opgesteld worden. Ais
gevolg van aanzuigen van water en/of lucht neemt de korrelspanning en
dus ook de veiligheid tegen evenwichtsverlies voortdurend af. Dat bete-
kent dat in slecht doorlatende gronden de vervormingen als functie van
de tijd, steeds groter worden. Ais de eindveiligheid te laag is, duurt dit
voort tot een voIledige afschuiving optreedt. Op afbeelding 29 is het
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verloop in de tijd van de waterspanningen en de veiligheidsfactor van
een talud bij ontgraven en ophogen schematisch weergegeven.
Opvallend is dat in de ontwerpfase bij ontgravingen voldoende aan-
dacht wordt geschonken aan de helling van blijvende taluds maar dat
aan de helling van het graaffront en de steunbermen zelden of nooit
eisen worden gesteld.

Voor steunbermen langs grondkeringen in bouwkuipen is de situatie
nog ongunstiger dan bij het graaffront. In slecht doorlatende lagen kan
de waterspiegel op korte termijn niet verlaagd worden. De grond is
meestal zo slecht doorlatend dat de toevoer van water als gevolg van lek
door de damwandsloten groter is dan de afvoer door middel van een
open bemaling. Oit betekent dat de grondwaterspiegel in steunbermen
die uit cohesieve grond bestaan in de praktijk vrijwel altijd gelijk staat
met het maaiveld, ook al wordt elders in de bouwkuip een veel lager
peil in stand gehouden. Oit leidt tot een lage evenwichtsfactor.

Een bijkomende negatieve be"invloeding van de stabiliteit van taluds
treedt op als er geheid wordt. Enerzijds treden door het inbrengen van
grondverdringende palen in cohesieve lagen wateroverspanningen op,
anderzijds zullen door het heien aan het massief versnellingen worden
opgelegd. Oit alles heeft ertoe bijgedragen dat steunbermen juist tij-
dens het uitvoeren van heiwerken instabiel werden en de reeds geheide
palen in ontoelaatbare mate zijn gedeformeerd.

2.6 TRILLINGEN

Niet zelden blijkt pas tijdens de uitvoering dat de optredende trillingen
toch groter zijn dan verwacht of als meer hinderlijk worden ervaren dan
van te voren tijdens de ontwerpfase was voorzien. Oit leidt dikwijls tot
stagnatie en soms tot het inzetten van ander equipement. Het komt voor
dat alsnog besloten wordt tot het toepassen van trillingsarme of tril-
lingsvrije systemen.
Achtereenvolgens wordt op de volgende punten ingegaan:. toelaatbare trillingen. optredende trillingen. aanpak van de trillingsproblematiek

2.6.1 Toelaatbare trillingen

In een praktijkrichtlijn van de SBR [16] wordt uitvoerig op de tril-
lingsproblematiek ingegaan en worden voor trillingen grenswaarden in
mm/s gegeven, zowel voor gebouwschade en hinder voor mensen als
voor gevoelige apparatuur zeals computers, elektronenmicroscopen
enz. De belangrijkste waarden zijn in CUR-publicatie 166 [II] overge-
nomen.
Voer de bepaling van de grenswaarde voor trillingen die schade in
gebouwen veroorzaken, komen in deze richtlijnen de volgende punten
aan de orde:
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. Type bebouwing

Voar kwetsbare gebouwen liggen de toelaatbare niveaus aanmerkelijk
lager dan voor gebouwen die in goede staat verkeren.
Er is een indeling gemaakt naar categorieen:
categorie I: in goede staat verkerende draagconstructies en onder-

delen van gebouwen in gewapend beton of staal;
categorie 2: in goede staat verkerende draagconstructies en onder-

de1en van gebouwen in metselwerk:
categorie 3: in s1echtestaat verkerende gebouwen en oude en monu-

menta1e gebouwen met een grate culturele waarde.

. Uitgebreidheid van de (controle)metingen

Continue, kortdurende en herhaalde kortdurende trillingen

Bij bouwkuipen is altijd sprake van herhaalde kortdurende trillingen
of van continue trillingen. Kortdurend is namelijk volgens de richt-
lijn eenmalig, bijvoorbeeld ten gevolge van een explosie.
Het aantal meetpunten in combinatie met het type trilling bepaalt mede
de toelaatbare grenswaarden. Het komt erap neer dat indien uitgebreid
wordt gemeten de kans op nog hogere waarden op punten waar niet
wordt gemeten gering is, zodat de grenswaarden niet gereduceerd hoe-
yen te worden. Bij een beperkt aantal metingen moet de grenswaarde

voor herhaalde kortdurende trillingen met 0,6 worden vermenigvul-
digd. Voor continue trillingen moet onafhankelijk van het aantal meet-
punten een factor 0,4 worden aangehouden i.v.m. vermoeiing.

. Grenswaarden voor trillingen

Met het vaststellen van de grenswaarden voor de bovenbouw beoogt
men scheurvorming ten gevolge van te grate trillingen in het bouw-
werk te voorkomen. Met het formuleren van de grenswaarden voor
de funderingen wil men mede schade als gevolg van zakking van de
fundering ten gevolge van trillingen tegengaan.
In de praktijk blijkt over het algemeen dat de in deze SBR-richtlijnen
gegeven grenswaarden veilig zijn en door sommigen zelfs als
conservatief worden bestempeld. Het blijkt echter dat in los gepakte
zanden zelfs bij geringe trillingen, wat wil zeggen op grate afstand
van de hei- of trilwerkzaamheden, verdichting kan optreden, wat
zakking kan veroorzaken van gebouwen die op of boven deze zand-
lagen zijn gefundeerd. Dit is een punt waarop nog onvoldoende
wordt gelet en waarvoor de grenswaarden van de SBR-richtlijn
mogelijk niet voldoende veilig zijn.

2.6.2 Optredende trillingen

De trillingen die optreden zijn het gevolg van het installeren van dam-
wanden en combiwanden.
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Voor bouwkuipwanden gaat de voorkeur bijna altijd uit naar een stalen
damwand of een combiwand omdat dit type wand economisch het
meest aantrekkelijk is, zeker indien de wand kan worden ingetrild. Dit
geldt zelfs als hij niet kan worden getrokken. Enerzijds heeft dit te
maken met de relatief lage materiaalkosten, anderzijds met de zeer effi-
ciente manier van installeren (atb. 30).
In gebieden waar geen beperkingen gelden, is de keuze van de wand en
van de wijze van installeren dan ook gemakkelijk. Het gebeurt echter
vaak dat er in verband met trillingsproblemen randvoorwaarden moeten
worden gesteld, met name in stedelijk gebied. Een en ander wordt nog
bemoeilijkt doordat trillingniveaus nog altijd moeilijk, dat wil zeggen
alleen met zeer ruime marges, te voorspellen zijn.

Omdat het gebruik van stalen wanden zo aantrekkelijk is, is een
omvangrijk aantal varianten met betrekking tot de wijze van inbrengen
ontwikkeld die de sterkte van de trillingen reduceren.
Het onderstaand overzicht van installatiemethoden is opgesteld in volg-
orde van (min of meer) afnemende trillingshinder:. heien. trillen

hoogfrequent trillen
heien in combinatie met voorboren
heien en/of trillen in combinatie met voorboren en vullen van de
geboorde gaten met bentoniet. trillen met flui"datie. indrukken eventueel in combinatie met flui"datie

Uiteraard nemen de kosten toe naarmate meer voorzieningen moeten
worden getroffen om de trillingshinder te beperken.

Ajb.30. Inrrillen van verschillende
damwandprofielen.
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Uit afbeelding 30 blijkt dat het intrillen van damwanden in een onder-
grond die uit verzadigd zand bestaat bijzonder snel verloopt en opti-
maal is. Door zand in trilling te brengen treedt verdichting op en daardoor
een aanzienlijke verhoging van de waterspanning. Hierdoor vermindert
de schuifweerstand zodat de in te trillen damplank zakt. Zodra de plank
niet verder zakt, treedt een grote verdichting op en kan hij niet verder
trillend op diepte worden gebracht. Hij moet dan verder geheid worden.

In stedelijk gebied met nabijgelegen funderingen kan het trillend
inbrengen (en trekken) van damwanden tot ernstige schade leiden als
gevolg van de optredende verdichting van (losgepakte) zanden en het
ontstaan van wateroverspanningen. Dit is, zoals reeds eerder is vermeld
in het bijzonder het geval bij staalfunderingen op relatief losgepakte
zandgronden. Het trillend inbrengen van damwanden nabij paalfun-
deringen kan dezelfde gevolgen hebben: door verhoging van de water-
spanningen neemt de schuifweerstand in de grond af en daarmee het
draagvermogen van de palen.

Om zettingen te vermijden worden nabij paalfunderingen wel de vol-
gende grenswaarden gesteld:. binnen 6 meter afstand niet trillen maar heien. tussen 6 en 10 meter trillend trekken met voortdurend controleren

van de zettingen. buiten 10 meter geen restricties

Voor funderingen op staal, in het bijzonder bij losgepakte zanden, die-
nen grotere afstanden te worden aangehouden, niet alleen bij het trillen
maar ook bij het heien. De hierboven gegeven grenswaarden gelden ten
aanzien van het optreden van zakkingen.
Voor de toelaatbaarheid van trillingen binnen een bebouwd gebied
wordt verwezen naar CUR-publicatie 166 [11] en SBR-richtlijn 1 [15].

Bij het hierboven gegeven overzicht van trillingreducerende maatregelen
kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt:. Het is bekend dat hoogfrequent trillen de kans op directe trillings-

schade verkleint. Uit proefnemingen t.b.v. het saneringsproject
Gasfabriek Kralingen blijkt dat hoogfrequent trillen wel waterover-
spanning veroorzaakt. De kans op ongewenst verdichten blijft dus
aanwezig [14].. Flui"disatie tijdens het intrillen van dam wand en is een relatief nieuwe

ontwikkeling. Ze is gebaseerd op het verhogen van de waterspanning
direct naast de plank, waardoor de wrijving gereduceerd wordt. Er
zijn enkele succesvolle proefnemingen uitgevoerd waarbij lage tril-
lingsniveaus optraden. Deze werkwijze wijkt overigens af van het
traditionele spuiten, waarbij de grond sterk wordt gestoord omdat er
gaten in worden gespoten. Bij het flui"diserenis de waterdruk relatief
hoog (l00 a 200 bar) en het debiet klein (60 IImin). Het water wordt
door aan de damwand bevestigde leidingen in de grond gespoten.. Het wegdrukken van damwandprofielen tot een lengte van ca. 12 tot

15 m is bij niet te grote weerstanden en obstakels in de ondergrond
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uitvoerbaar. Het wegdrukken kan worden gecombineerd met flu"idi-
satie teneinde de indringweerstand te verkleinen.

2.6.3 Aanpak van de rrillingsproblemariek

Tijdens de ontwerpfase zal men moeten bekijken of intriIIen van de
damwand al dan niet mogelijk is. Zoals reeds gemeld, is het voorspeIIen
van triIIingsniveaus lastig. Men zou voor de volgende aanpak kunnen
kiezen.

Srap 1. Toepassen van een model

Het CUR-model dat in het Handboek damwandconstructies [I I] is
gegeven of een vergelijkbaar model kan toegepast worden.
Het COB L400-model is momenteel nog niet operationeel.

In dit boek is een model uitgewerkt om de triIIingshinder te voorspeIIen.
Bij dit model is de spreiding in de database waarop de voorspeIIing
gedaan wordt zo groot dat, indien men bij de voorspeIIing een redelijk
betrouwbaarheidsniveau vereist, (bijv. minder dan 5% kans dat schade
optreedt) de uitkomst conservatief is. AIs dit model geen schadever-
wachting geeft, mag aangenomen worden dat getrild kan worden.

Srap 2. Uirvoeren van een modelproef

Indien stap I geen bevredigend resultaat oplevert, kan een valproef
worden uitgevoerd, bijv. in de fase van het definitief ontwerp. Dit is een
relatief eenvoudige proef die bij de bouw van de WiIIemsspoortunnel
werd uitgevoerd. Men laat daarbij een valblok met een massa van ca.
lOOO kg van een beperkte hoogte vaIIen en meet vervolgens de triIIingen
op het maaiveld en in de bedreigde bebouwing. Afbeelding 3 I geeft een
voorbeeld van een prognose (stap 1) en de resultaten van de werkelijke
uitvoering (stap 2). De voorspeIIingen zijn op basis van de modelproef
aanmerkelijk beter dan op basis van het CUR-model.

I
VOORSPElDE EN
GEMETEN SNElHEDEN

voorspellingen

2 fundering

(verticaaQ

dakrand

(horizontaaQ

10 50' 100' '120
hei-energie (kNm)

Ajb.3]. Prognose en werkelijk gemeten

trillingen bij modelproef
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80Ajb.32. Voorbeeld van een vergelijking
tussen de prognose van Slap I en die
van stap 3.
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Srap 3. Uitvoeren van een prakrijkproef

Deze praktijkproef bestaat uit het daadwerkelijk intrillen van een dam-
plank. Het is uiteraard een zeer kostbare aangelegenheid. De proef
wordt dan ook alleen in bijzondere gevallen uitgevoerd, bijvoorbeeld
als een juiste voorspelling van het trillingsniveau bepalend is voor de
keuze van het type wand en vervolgens voor het hele bouwkuipont-
werp. In dat geval moet de proef dus in de ontwerpfase worden uitge-
voerd. Het komt echter nogal eens voor dat men toch bij het ontwerpen
een keuze maakt op globale voorspellingen en de juistheid hiervan pas
toetst door middel van een proefneming die dan in het bestek wordt
voorgeschreven. Bij een negatieve uitkomst van deze proef ontstaat er
natuurlijk een probleem.
Afbeelding 32 geeft een voorbeeld waarin de voorspelling in stap I ver-
geleken wordt met de uitkomst van de praktijkproef in stap 3 [14].
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3 Duurzaamheid

3.1INLEIDING

Onder duurzaamheid van materialen en constructiedelen verstaat men
het vermogen van die materialen en constructiedelen om gedurende de
beoogde levensduur hun functie te vervullen onder de van toepassing
zijnde omgevingscondities (milieu). met inbegrip van de belastingen.
In deze betekenis is duurzaamheid een aspect van duurzaam bouwen.
Duurzaam bouwen omvat echter nog veel meer zaken, zoals energie-
gebruik, hergebruik van materialen en milieueffecten. Hoewel ze uit-
drukkelijk aan de orde moeten komen, wil er sprake zijn van duurzaam
bouwen, worden ze in dit hoofdstuk niet besproken.

In de levensduur van een bouwwerk kan men vijf fasen onderscheiden:. het concept, het idee:
. de vertaling van het idee in een programma van eisen (pve);. de vertaling van het programma van eisen in het ontwerp;. de concretisering van het ontwerp in een bouwwerk tijdens de uit-

voenng;. het gebruik en het beheer.

De levensduur kan men onderscheiden in een economische en een tech-
nische levensduur. De economische levensduur ligt besloten in het con-
cept en is impliciet dan wel expliciet vastgelegd in het pve. Het ontwerp
moet wat betreft de duurzaamheid zodanig zijn dat de technische
levensduur ten minste gelijk is aan de economische levensduur. De
technische levensduur kan positief worden beYnvloed door geeigende
maatregelen met betrekking tot inspectie en onderhoud tijdens de
beheerfase. Op deze wijze speelt de duurzaamheid een rol in elk van de
vijf fasen van de levenscyclus van een bouwwerk.

Kader en rei/..:.vijdte

In dit hoofdstuk wordt de aandacht gericht op de aanpak van het ont-
werpen op duurzaamheid en tevens op enkele aantastingsmechanismen
die specifiek te maken hebben met de duurzaamheid van bouwwerken
onder de grondwaterspiegel. Het gaat hier om de cOITosievan wapening
in betonconstructies en meer in het algemeen om de cOITosievan staal.
Voor de behandeling van aantastingsmechanismen die meer in het alge-
meen ook boven de grondwaterspiegel relevant zijn, wordt verwezen
naar handboeken als [I], [2] en [5].

Zaken die niet echt specifiek zijn voor het bouwen onder het maaiveld
vallen daarom buiten het kader van dit hoofdstuk.
Het betreft zaken als:. waterstofbrosheid en spanningscoITosie van voorspanstaal:. alkali-silicareactiviteit (A.S.R.) van toeslagmaterialen:. sulfaataantasting van cementsteen, bijvoorbeeld in brak grondwater;. duurzaamheid van houten paalfunderingen.
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De in paragraaf 3.6 aangegeven aanpak van problemen betreffende de
duurzaamheid kan ook op onderwerpen als deze worden toegepast.
Evenmin wordt aandacht besteed aan de algemene beginselen voor het
maken en verwerken van duurzaam beton [2] en aan de conservering
van staalconstructies.

3.2 DUURZAAM ONTWERPEN

Bij de beoordeling van de economie van een bouwwerk moet men
behalve de initiele investering ook de kosten voor inspectie en onderhoud
in beschouwing nemen. In de betreffende hoofdstukken van CUR-
publicatie 166 wordt aan dit aspect en aan onderhouds- en inspectie-
strategieen aandacht besteed [1].
De daar beschreven wijze van behandeling van het vraagstuk van de
optimalisatie kan in algemene zin worden toegepast op bouwwerken
onder de grond. De ontwerper streeft ernaar het totaal van de initiele
investeringen en de kosten voor inspectie en onderhoud zo laag moge-
lijk te houden. Hierbij speelt de duurzaamheid van materialen en com-
ponenten van het bouwwerk een wezenlijke ro1.

Bij ondergronds bouwen zijn de vrijheden van de ontwerper ten aanzien
van inspectie en onderhoud echter zeer beperkt. Het bouwwerk is
immers daarvoor alleen aan de binnenzijde toegankelijk. Men kan bij-
voorbeeld bij een inspectie constateren dat er lekkend grondwater naar
binnen komt, maar het is niet eenvoudig om vervolgens vast te stellen
waaraan dit te wijten is.
De ontwerper moet zorgvuldig nagaan waar er iets mis kan gaan en een
analyse maken van aantastingsmechanismen die een bedreiging vormen
voor het duurzaam functioneren van material en en componenten.
Corrosie van wapening, trekankers en damwanden is een voorbeeld van
dergelijke aantastingsmechanismen.

Als de ontwerper een keuze moet maken tussen verfijning van de opti-
malisatie en beheersing van het beoogde kwaliteitsniveau kan hij zich
het beste richten op:

1. Het minimaliseren van de kans dat het ontwerp het beoogde kwali-
teitsniveau niet haalt. Dit kan bereikt worden door een zodanige detail-
lering en uitvoering en door zulke kwaliteitsprocedures dat het vrijwel
onmogelijk is om bepaalde fouten te maken. Daardoor wordt geborgd
dat het werk uitgevoerd wordt volgens antwerp en bestek.

Het is bijvoorbeeld beter ervoor te zorgen dat het fysiek onmogelijk is
dat een gat voor een centerpen onvoldoende wordt gedicht (n1. door te
kiezen voor een bekistingssysteem zonder centerpennen) dan de aan-
dacht te richten op een daartoe geeigende inspectie- of onderhouds-
procedure. Immers, een gat dat er niet is, kan ook niet onvoldoende
worden gedicht. Evenzo hoeft bij toepassing van zelfverdichtend beton
niet te worden gevreesd voor onvoldoende verdicht beton.
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2. Het minimaliseren van de kans dat het bouwwerk niet meer functio-
neert door te anticiperen op noodzakelijk onderhoud en herstel.
Men kan ter plaatse van een voegconstructie in het ontwerp voorzienin-
gen opnemen met behulp waarvan de ruimte of de bodem aan de buiten-
zijde van een rubberafdichtingsprofiel kan worden gei.njecteerd.
Daardoor wordt de waterkerende functie gewaarborgd in geval het rubber-
profiel mocht falen. Men heeft wel eens in tunnelelementen van gepre-
fabriceerd gewapend beton de wapeningskooi elektrisch doorverbonden
en aangesloten op schroefhulzen die later in de tunnel toegankelijk
waren. Zo kan men, indien nodig, de wapening aansluiten op een sys-
teem voor kathodische bescherming met behulp van een opgelegd
spanningsverschil ten opzichte van het omringende grondwater. Bij een
achteraf aangebrachte negatieve potentiaal worden daardoor de positieve
Fe2+ionen verhinderd in oplossing te gaan. Hiermee wordt geantici-
peerd op mogelijke corrosie van de wapening. Vit de literatuur [3, 4, 6]
blijkt echter dat in de gegeven vochtcondities van tunnels beneden de
grondwaterspiegel er geen gevaar is voor corrosie bij voldoende dekking
op de wapening (zie par. 3.4). Daarom zou men in dit geval beter, con-
form 1, de inspanning kunnen richten op en de kosten besteden aan
maatregeien die borgen dat niet anders kan worden vervaardigd dan
met de volgens het ontwerp voorgeschreven dekking. Bij fabrieksmatige
constructie is dat mogelijk door borging van de vorm van geprefabri-
ceerde wapeningskooien en door toepassing van gestandaardiseerde
afstandhouders.

De analyse van een aantastingsmechanisme leidt tot een model. Men
neemt bijvoorbeeld aan dat de indringing van chloride in beton plaats-
vindt volgens de diffusiewet van Fick [2]. In dit model speelt de
diffusieconstante Dceen rol. Dergelijke constanten, die opgevat kunnen
worden als materiaaleigenschappen (zoals treksterkte en kruipcoeffi-
cient) komen in de meeste modeIIen voor aantastingsmechanismen
voor. Ze worden bepaald aan de hand van laboratoriumonderzoek en/of
onderzoek aan bestaande constructies. Ze blijken te varieren met een
spreiding binnen bepaalde grenzen. Men kan de verdelingscurve experi-
menteel bepalen of hiervoor een aanname doen. Ook voor de belastingen,
zoals de chloridebelasting, kan men kansdichtheidsverdelingen opstel-
len. Met behulp van dergelijke verdelingen kan een waarschijnlijk-
heidsberekening worden gemaakt. Daarmee is het mogelijk, bijvoor-
beeld in het geval van chloride-indringing, de kans te bepalen dat gedu-
rende de beoogde levensduur chloride tot de wapening zal doordringen.

Wanneer men beschikt over kansdichtheidsfuncties voor de belastingen
en de materiaaleigenschappen kunnen de kansen worden berekend op
het ontstaan van bepaalde kritieke situaties, zoals wapeningscorrosie,
bezwijken onder invloed van een hoge grondwaterstand enz. Een der-
gelijke werkwijze wordt aangeduid met probabilistisch ontwerpen.

De meer traditionele werkwijze die uitgaat van vastgestelde normwaarden
voor belastingen en materiaaleigenschappen wordt in dit verband aan-
geduid met deterministisch ontwerpen. In de literatuur wordt probabi-
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listisch ontwerpen wel aanbevolen voor duurzaamheidsbeschouwingen
[7]. In beginsel zijn er geen argumenten waarom juist bij een duurzaam-
heidsbeschouwing, eerder dan bij een veiligheidsbeschouwing/sterkte-
berekening, de voorkeur zou moeten worden gegeven aan probabilistisch
ontwerpen. Hier wordt volstaan met de opmerking dat in voorschriften
voor belastingen, ontwerpberekeningen en uitvoeringsmarges, zoals de
dekking op de wapening in betonconstructies, rekening wordt gehouden
met de onzekerheden en de spreidingen die hier een rol spelen. Dit doet
men onder meer door uit te gaan van karakteristieke waarden.
Het is gebruikelijk de karakteristieke waarde van een grootheid gelijk
te stellen aan de gemiddelde waarde vermeerderd of verminderd met
1,64 maal de spreiding, al naar gelang men zoekt naar een representa-
tieve bovengrens respectievelijk een representatieve ondergrens van die
grootheid. De waarschijnlijkheidsrekening wordt op die manier als het
ware ingebouwd in de normwaarden en in de voorschriften die bij een
deterministische werkwijze worden gehanteerd.

In par. 3.3 wordt een derde werkwijze voorgesteld, waarbij het stochastisch
karakter van aantastingsmechanismen is verwerkt in een eenvoudig te
bepalen levensduurfactor. Deze factor is te vergelijken met de belastings-
factoren die bij draagkrachtberekeningen gangbaar zijn.

Duurzaam ontwerpen (resume)

Analyses vooraf. Analyse van mogelijke gebreken in materia1en en componenten,
bijv. een slecht rubberafdichtingsprofiel of onvoldoende waterdicht-
heid als gevolg van onvoldoende verdichting van het beton.
Analyse van schademechanismen die het duurzaam functioneren
bedreigen, bijv. corrosie van wapening of van damwanden.

Ontwerpstrategieen. Maatregelen ter vermijding van uitvoeringsmethodes en detaillerin-
gen die aan1eiding kunnen geven tot het ontstaan van gebreken, bijv.
door te kiezen voor een bekisting zonder centerpennen en/of het toe-
passen van vloeibeton als zelfverdichtend beton.. Maatregelen die vooruitlopen op toekomstig onderhoud, bijv. voor-
zieningen voor injectie en aansluitpunten voor kathodische bescher-
mmg.. Kwaliteitsprocedures die zo goed mogelijk borgen dat het werk uit-
gevoerd wordt volgens ontwerp en bestek. De borging van de dek-
king bij fabrieksmatig vervaardigde elementen in plaats van voor-
zieningen voor kathodische bescherming is daarvan een voorbeeld.

3.3 GEMIDDELDE EN GEWAARBORGDE LEVENSDUUR

De gemiddelde levensduur (mD) van bijvoorbeeld een kelder is slechts
een rekengrootheid. Wanneer een groot aantal identieke kelders zou
worden gebouwd is er sprake van een gemiddelde levensduur. De
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levensduur van de afzonderlijke kelders varieert met enige spreiding
rond mo. De verwachtingswaarde van de levensduur D van een van die
kelders is gelijk aan mo. Wanneer D normaal verdeeld zou zijn is er 50%
kans dat D>mo en 50% kans op D<mo. De variatie in D wordt uitge-
drukt in de variatiecoefficient Vo. Die is gelijk aan het quotient van de
standaardafwijking °0 en het gemiddelde mo van D: V0 = °0 /mo.am
de waarschijnlijkheidsrekening zinvol toe te passen moet het aantal
groot genoeg zijn. Ondanks het feit dat de kans klein is dat er honderd
of meer identieke kelders worden gebouwd worden statistische metho-
des toch toegepast bij berekeningen van de levensduur. Het gaat er in
feite om met het ontwerp de duurzaamheid van het werk zodanig te
waarborgen dat met een bepaalde betrouwbaarheid, bijvoorbeeld 95%,
verwacht mag worden dat D groter zal zijn dan een gespecificeerde
ondergrens DB,Gebruikelijk is om aan te nemen dat de levensduur D
lognormaal is verdeeld. Dan is niet D maar In(D) normaal verdeeld
[10].
Atbeelding 1a toont de lognormale verdeling van D met gemiddelde
mo. De kans dat D<DB wordt voorgesteld door het gearceerde opper-
vlak. Dit oppervlak wordt 0 genoemd. Dan is 0 het risico dat D kleiner
is dan de te waarborgen levensduur DB,

Omdat men in de civiele techniek gewoon is met de normale verdeling
te werken maakt men gebruik van het feit dat In(D) normaal verdeeld
is (atb.l b). Het risico 0 is nu het oppervlak links van In(DB). De
standaardafwijking (OlnO)van In(D) wordt als voIgt berekend [IS]:

02/nD = In(VD2+1), dus o/nD = v'ln(VD2+1)

Tussen de centrale waarde In(!-to) van de lognormaal verdeelde levens-
duur en de gemiddelde levensduur mo bestaat het volgende verband :

!-to
mo

=exp (_1/2 021nO) mo en

= exp (1/2 02InO) !-to

In tabellen voor de normale verdeling 0(B) als functie van B vindt men de
waarde die B moet hebben opdat de kans 0(B) een bepaalde gewenste
waarde aanneemt. Bijv. voor 0(B)= 95% moet B gelijk 1,64 worden gesteld.

Ajb.l a. Lognorma/e verde/ing van D

Ajb.l b. Nomw/e verdeling van /n(D)
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In dit kader geldt:

B = [In(!lD) - In(DB)] / GIn(O)

!lDB = exp (BGIn(D)+ In DB)

mDBexp= (-112 GInD2)= exp (BGlnD+ InDB)

Hieruit voigt:

mDB = fBDBmet de levensduurfactor:
fB = exp (GlnD(B +112 GInD»

Voor VD< 0,3 geldt bij benadering: Gln(D)::::::V D
Voor VD = 30% en B = 1,64: fB= e°.3(I.64+0.15)= 1,7 en mOB:2:1,7 DB

Men kan nu de gewenste gemiddelde levensduur berekenen wanneer
men met 5% kans accepteert dat de levensduur kleiner is dan 50, 100
resp. 200 jaar. De index voor de gewenste levensduur D is dan 1,64. De
gewenste gemiddelde levensduur moet dan zijn: 85, 171 resp. 340 jaar.
Voor een gemiddelde levensduur van 50, 100 resp. 200 jaar vindt men
een levensduur die naar verwachting in slechts 5% van de gevallen
minder zal zijn dan 29, 58 resp. 116 jaar. Wanneer men het ontwerp
bijv. wil richten op een levensduur van 50 jaar met een index B= 1,64,
kan men met de bijbehorende fBen, uitgaande van gemiddelde waarden
voor de grootheden die de relevante aantastingsmechanismen beheersen,
het ontwerp richten op een gemiddelde levensduur van 85 jaar. Naar
analogie van het gebruik van belastingsfactoren in sterkteberekeningen
gebruikt men dusdoende een levensduurfactor = 1,7. Dit impliceert dat
aangenomen is dat de levensduur lognormaal is verdeeld en dat de
variatiecoefficient in de levensduur 30% is.
Voor andere waarden van de variatiecoefficient VDen van Bkan fBworden
berekend met de gegeven formules.

Een volledige probabilistische levensduurbeschouwing is erop gericht
de variatiecoefficient nauwkeuriger te bepalen aan de hand van de
kansverdelingen van de grootheden die in de beschouwde aantastings-
mechanismen een rol spelen. Ook behoeft geen lognormale verdeling
voor de levensduur te worden aangenomen. In plaats daarvan werkt
men meestal met aangenomen verdelingen voor de te onderzoeken
grootheden. Wat betreft de aannamen van verdelingen is een proba-
bilistische berekening daarom niet wezenlijk nauwkeuriger dan de hier
aangegeven benaderingsmethode. Overigens vindt men, uitgaande van
een normale verdeling voor D in plaats van een lognormale verdeling
met mOB :2: 1,97 DB voor V D = 30% en B = 1,64, een verschil in fB van

slechts 15%. De ontwerper moet zich afvragen of de grotere inspanning
die nodig is voor een probabilistische berekening opweegt tegen het
gemak van de aangegeven eenvoudige benadering. Hij moet dit bekij-
ken in het licht van de nauwkeurigheid waarin men de verdelingen kent
of de moeite die het kost om deze verdelingen te bepalen.
Een altematief is om, uitgaande van gemiddelde waarden, de gemiddel-
de levensduur te berekenen, een variatiecoefficient (VD)aan te nemen
(bijv. VD =0,3) en vervolgens te controleren of de levensduur met de
gewenste betrouwbaarheid mag worden verwacht.
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Een derde mogelijkheid is om de levensduur te berekenen met karakte-
ristieke waarden voor de relevante grootheden.

3.4 CORROSIE IN GEWAPEND BETON

3.4.1 Chemische processen

Bij de aantastingsmechanismen van gewapend beton wordt onder-
scheid gemaakt tussen de aantasting van het beton en de corrosie van
de wapening. In de literatuur worden beide vormen van aantasting
beschreven [2]. Biczok behandelt de aantasting van beton door stoffen
in een industriele omgeving [5]. In een niet-industrieel milieu is corro-
sie van de wapening het belangrijkste aantastingsmechanisme.
Bouwwerken onder het maaiveld zijn voortdurend blootgesteld aan de
inwerking van grondwater. Voor een goed begrip van de invloed daar-
van op de duurzaamheid wordt het aantastingsmechanisme dat leidt tot
corrosie van staal hier in het kort samengevat. Een meer volledige
behandeling van deze materie is te vinden in CUR-publicatie 172 [2].

Corrosie is een elektrochemisch proces dat als voIgt kan worden
samengevat:
Lokaal gaan 2 dubbel positief geladen ijzerionen (2Fe2+)in oplossing
en er blijven tweemaal 2 elektronen (4e-) in het staal achter. De plaats
waar het metaal in oplossing gaat, wordt de anode genoemd. Op een
andere plaats, de kathode, reageren de 4 elektronen (4e-) met 1 mole-
cule zuurstof (02) en 2 moleculen water (HP) tot 4 hydroxylionen
(40H-) (afb. 2):

anode: 2Fe 2Fe2+ + 4e-
kathode: 4e- + O~ + 2H~0 40H-
ijzerhydroxide sla~t nee;: 2Fe2+ + 40H 2Fe (OH)2'

IJzerhydroxide kan worden omgezet in water en ijzeroxide (roest). De
anode en de kathode zijn e1ektrisch verbonden door een deel van een
wapeningsstaaf en door het vocht waarin de beschreven uitwisseling
van de ionen plaatsvindt. De anode en de kathode vormen met dit deel
van de wapeningsstaaf en het water met daarin vrije ionen een elektrische
stroomkring, een corrosiecel. De O2in het water rondom de staaf wordt
verbruikt. Om de corrosiecel op gang te houden moet er O2uit de atmos-
feer worden toegevoerd. Water heeft echter een hoge weerstand tegen
diffusie van O2. Enerzijds is er water nodig als medium voor de katho-
dische reactie, anderzijds belemmert vocht de toevoer van O2. Daarom
wordt de corrosie van de wapening alleen in stand gehouden als het
oppervlak afwisselend wordt bevochtigd en weer opdroogt.

Om het corrosieproces in stand te houden moet dus aan twee voor-
waarden worden voldaan:. er moet voldoende aanbod van zuurstof zijn;. het oppervlak moet afwisselend worden bevochtigd en weer opdrogen.
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Anders dan hemelwater of grondwater heeft het water in de porien van
cementsteen van beton of in die van verharde cementgrout een over-
maat aan OWhydroxylionen (hoge pH, lage zuurgraad). In een dergelijk
alkalisch milieu slaat het ijzerhydroxide neer op het oppervlak van het
staal en vormt een passiveringslaag die de stroomkring onderbreekt en
verhindert dat het ijzer verder in oplossing gaat (afb. 3). Staal, dat inge-
bed is in cementsteen is daardoor afdoende tegen corrosie beschermd.
Onder invloed van koolzuur ( CO2) uit de lucht kunnen echter in de
porien verbindingen van kalk (Ca) met koolzuur neerslaan (carbonaten).
Oaarbij gaat het alkalisch milieu in de porien ter plaatse verloren. Oit
proces wordt carbonatatie genoemd. In beginsel kunnen in gecarbona-
teerd beton corrosiecellen weer actief worden. Yoorwaarde is echter dat
er voldoende aanbod van zuurstof is en dat het oppervlak van de wape-
ning wisselend wordt bevochtigd en weer in een droge toestand komt.
Wanneer in het porienvocht chloride-ionen (Cn aanwezig zijn, kan de
passiveringslaag worden doorbroken door de beweeglijke 0- ionen.
Oit gebeurt bijvoorbeeld wanneer het oppervlak van het beton wordt
benat door zeewater of brak grondwater of wanneer chloridehoudende
verhardingsversnellers aan de specie zijn toegevoegd. Ook dan kan het
corrosieproces weer op gang komen.

In stilstaand zeewater, bijvoorbeeld in scheuren < 0,2 mm of in porien,
dooft het corrosieproces echter omdat de in het water opgeloste zuurstof
is opgebruikt en er geen of te weinig nieuwe zuurstof wordt aange-
voerd. Wapening in met zeewater verzadigd beton, zoals in het beton
onder de zgn. getijzone (splashzone), roest daarom na een aanvankelijke
start niet verder. Een voorbeeld hiervan zijn de peiJers van de storrn-
vloedkering in de Oosterschelde.

In gecarbonateerd beton kan de wapening dus roesten mits aan de hier-
boven genoemde twee voorwaarden is voldaan, nJ. aanbod van vol-
doende zuurstof en afwisselend benatten en drogen van het oppervlak
van de wapening.
Er kunnen zich bij ondergrondse constructies situaties voordoen waarbij
het oppervlak van het beton wordt benat door hemel-, condens- of spat-
water van verkeer. Bij voldoende dekking op de wapening worden de
vochtwisselingen aan het oppervlak niet via de dekking doorgegeven
aan het inwendige van het beton ter hoogte van de wapening.

Oe dekking op de wapening fungeert als buffer en dempt de wisselingen
in het vochtgehalte in het inwendige van het beton ten opzichte van die
aan het betonoppervlak. Met onderzoek dat beschreven wordt in CUR-
publicatie 92-7 [4] is aangetoond dat er, mits de dekking, de samen-
stelling en de verwerking van het beton voldoen aan de voorschriften,
geen gevaar bestaat voor corrosie van de wapening. Hetzelfde is aan-
getoond voor beton met chloride, mits de massa chloride kleiner is dan
1% van de massa cement en de chloride gelijkmatig over de massa
beton is verdeeld [4].
Zelfs in het geval dat de dekking volledig is gecarbonateerd verhindert
de 'regenjasfunctie' van de dekking schadelijke corrosie van de wapening.
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Hoewel de titel van CEB-Bulletin 238 New approach to Durability
Design, An example for carbonation induced corrosion [7] anders doet
vermoeden is 'carbonation induced corrosion' een geval van schade die
in de praktijk niet kan voorkomen, mits de dekking voldoet aan de
voorschriften [3].

Een analyse van de duurzaamheid van bouwwerken van gewapend
beton onder de grondwaterspiegel verloopt in beginsel niet anders dan
die van bouwwerken boven de grondwaterspiegel. Kennis hierover is te
vinden in CUR-publicatie 172 [2] en in het handboek Beton Korrosion
Beton Schutz [5]. Er zijn echter aspecten die specifiek zijn voor bouw-
werken onder de grondwaterspiegel. Maar ook t.a.v. deze aspecten gelden
in principe dezelfde bekende, gangbare werkwijzen.

3.4.2 Vochtfront in waterkerende wanden

Wanden van beton beneden het grondwatemiveau zijn permanent
onderhevig aan de inwerking van grondwater met een zekere stijg-
hoogte (H). Door deze overdruk en door capillaire opzuiging dringt het
water in het beton. Beton dat pas ontkist is, is verzadigd met water.
Slechts voor zover uitdroging plaatsvond voordat het beton met grond-
water in aanraking kwam, zal er aan de waterkerende zijde grondwater
in het beton kunnen worden opgenomen. Aan de binnenzijde is een
wand vaak in contact met lucht die een temperatuur T heeft en een rela-
tieve vochtigheid RY. Hier kan water uit de porien verdampen (afb. 4).
Uiteindelijk ontstaat een stationaire evenwichtstoestand waarin uitdro-
ging en opzuiging elkaar compenseren. Op een tijdstip t is het beton
van een wand met dikte dover een diepte x vanaf de buitenzijde verLadigd
met water. Dit bestaat uit een mengsel van overtollig niet gebonden
aanmaakwater en binnengedrongen, geabsorbeerd grondwater. Over de
zone (d-x) is het beton droog.

De uitdroging verloopt in de tijd (t) als voigt:

B=[{d-x)YtJlt
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De verandering (dxldt) van x door uitdroging is:

(dx/dt)u= -B / (2Y t) = _//2 B2/ (d-x)

De absorptie wordt beschreven met: x =Aw Y t
De toename van x door absorptie: (dx/dt)w =Aw 1 (2Y t) = Ih Aw 2/ x

Absorptie en uitdroging zijn in evenwicht wanneer:

(dx/dt)u + (dx/dt)", = 0

Dit is het geval voor x =d / [1+(BI Aw)2]
B voIgt uit: B = Y [ 2DvCI-RV)C3/ b] [11]

Waarin:
b =hoeveelheid water die beschikbaar is om uit het beton te verdam-
pen. Deze is gelijk aan de totale hoeveelheid water die werd toegevoegd
aan de verse specie, verminderd met het water dat door het cement en
in de capillaire porien wordt gebonden. Voor een water-cementfactor
0,6 en een cementgehalte van 320 kg/m3 vindt men: b = 132 kg/m3.
Dy = diffusiecoefficient voor waterdamp in het beton, bijvoorbeeld
Dy = 4,8 X 10-7m2/s)
C3 = dampspanning bij 100% RV en de temperatuur T.
Bijvoorbeeld C3 = 17,6 X 10-3 kglm3

RV is de relatieve vochtigheid van het binnenklimaat.
Wanneer men de uitdrukking voor B substitueert in de uitdrukking voor
(dx/dt)u vindt men:

(dx/dt)u = D" (l-RV) C3 / (b (d-x))

Waarin:
(l-RV)C3/(d-x) =het 'verhang'van de dampspanning over de afstand (d-x).
lib = het aantal m3 gedroogd beton per kg verdampt water.

Bij de gegeven getallen vindt men voor B= 0,0067 resp. 0,006 mms.'h,
wanneer men voor de relatieve vochtigheid aan de drogende kant 65%
resp. 80% invult. Bij een in de praktijk waargenomen opzuiging van
bijvoorbeeld 20 mm per week behoort een absorptiecoefficientAw =
0,026 mms.'h. Men vindt x = d/[ 1+(67/260)2]; x = 0,94 d.
Bij een wanddikte van 300 mm Iigt het vochtfront in de wand dus
slechts (1-0,94) x 300 =18 mm onder het binnenoppervlak.
In beton met een dichte porienstructuur verloopt de diffusie van water-
damp relatief Iangzaam. Dit komt tot uiting in een Iage waarde voor de
diffusiecoefficient Dy- In zo'n betonsoort verloopt ook de absorptie
relatief Iangzaam met een Iage waarde voor de absorptiecoefficient Aw-
De breuk BIAwvarieert daarom voor verschillende betonsoorten minder
dan de afzonderlijke coefficienten. Daarom mag bij betonsoorten met
uiteenlopende dichtheden van de porienstructuur worden verwacht dat
het vochtfront op een afstand van circa 6% van de wanddikte Iigt onder
het binnenoppervlak van waterkerende wanden. Desgewenst kunnen
Awen B in het Iaboratorium worden bepaald.



Corrosie in gewapend beton 85

Icke heeft de differentiaalvergelijking voor de combinatie van absorptie
en drogen opgelost [14].

differentiaal vergelij ki ng:

dx/dt = D / XL C / (d-x)2

oplossing:
t = (d CF [1/2 Z2_Z-E In(abs(l - z I E))] I ( C + D)3

X3 =dEl (E+ I)

Waarin:
C = '/2 B2 en D = 1/2 A\\,2

E =D/C
z =(C+D)x I (C d)
Xc = de waarde van X waarbij absorptie en drogen in even wicht zijn
tc =de tijd t waarvoor x nadert tot Xc

Uit de uitdrukking voor t blijkt dat t evenredig is met d2. Ook blijkt dat

Xc een asymptoot is die wordt benaderd voor tc~oo. Puur wiskundig
wordt Xcalleen bereikt voor tc= 00.Voor praktische toepassingen is het

voldoende de tijd te weten die verloopt tot X slechts weinig afwijkt van

Xc' In praktische berekeningen kan daarom tc gelijk worden gesteld aan
de tijd t die is veri open tot X minder dan 1 promille afwijkt van xc:

tc = f(x) waarbij: abs (xc - x) < 0.001 . Xc

Men kan tc berekenen met bovenstaande uitdrukking voor t = f(x) of

door numerieke integratie van de differentiaalvergelijking. Met behulp
van dergelijke numerieke simulaties vindt men dat in een 0,5 m dikke
wand bij een RV van 70% na 20 a 25 jaar de stationaire toestand zal
optreden (afb. 5). Uiteraard hangt de tijd tcdie nodig is voor het instellen
van de stationaire stroming, waarbij droging en absorptie in evenwicht
zijn, af van de mate van verzadiging met water bij t =O. Direct na het
ontkisten is het beton nog volledig verzadigd met water. Daama begint

~~
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bij een dikte van 500 mm verplaatst het vochtfront zich
in 22 a 27 jaar van 250 mm naar 470.6 mm
vanaf de waterkerende zijde

absorptiecoeff. A=0.0260 mm/s/\ 1/2
drogingscoeff. 8=0.0065 mm/s/\ 1/2
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Afb.5. Macrocelhypothese.
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de uitdroging. In het voorbeeld is aangenomen dat de wand voor de
helft met water was verzadigd.
Men vindt voor de gegeven waarden voor B en Aw:

V:= 90d2 (d in meters en tc in jaren)

De invloed van de overdruk van het grondwater met stijghoogte H (afb. 4)
is in het voorgaande buiten beschouwing gelaten. Deze overdruk
'duwt' het vochtfront nog dichter naar het drogende oppervlak.
De conclusie is: grondwaterkerende wanden en vloeren zijn na verloop
van 20 a 30 jaar praktisch geheel met water verzadigd.

Wanneer men in een kelder de carbonatatiediepte van een buitenwand
bepaalt, is het mogelijk dat deze veel kleiner is dan die bij binnenwanden
of kolommen in diezelfde kelder. In de buitenwanden kan de
carbonatatiediepte immers het vochtfront niet passeren. De ligging van
het vochtfront beYnvloedtin hoge mate het aanbod van O2 en van CO2,
Achter het vochtfront, in het 'natte' beton, kan bij gebrek aan O2 geen
corrosie plaatsvinden. V66r het vochtfront in het door verdamping uit-
drogende beton doet zich door gebrek aan vocht evenmin corrosie voor.
De twee voorwaarden daarvoor zijn immers: voldoende zuurstoftoevoer
en afwisselend nat en droog worden van de wapening. Door voldoende
dekking aan de binnenzijde wordt voorkomen dat het beton rondom de
wapening als gevolg van spatwater van binnenuit afwisselend wordt
bevochtigd.
In het artikel Levensduur van tunnelelementen van gewapend beton [6]
is met een kwalitatieve beschouwing aangegeven waarom er bij boor-
tunnels voor de bekledingselementen van gewapend beton gerekend
mag worden op een praktisch onbeperkte levensduur, in het bijzonder
voor wat betreft het aantastingsmechanisme wapeningscorrosie. Deze
beschouwing is mutatis mutandis ook van toepassing op waterkerende
wanden en vloeren in andere bouwwerken. Jarenlange gunstige er-
varingen met kelders van gewapend beton bevestigen deze zienswijze.

Wanneer de binnenkant van een waterkerende vloer of wand wordt
voorzien van een afwerklaag die de verdamping belemmert, zal het
vochtfront samenvallen met het binnenoppervlak. Immers dan naderen
B en Xctot 0 respectievelijk tot d. Dit betekent dat het beton verzadigd
is met water tot achter de verdamping belemmerende afwerking. De
ontwerper dient zich rekenschap te geven van de gevolgen daarvan voor
de duurzaamheid van de afwerklaag. Zo werd bijvoorbeeld de vloer
van een vrieskelder voorzien van een epoxy afwerklaag. Het beton van
de vloer en de cementsteen van de dekvloer werden door capillaire
opzuiging met water verzadigd. Afwisselend vriezen en dooien in de
ruimte erboven leidde tot vorstschade in de cementdekvloer en in het
beton. De ontwerper had onvoldoende rekening gehouden met de ligging
van het vochtfront. De verdamping van capillair opgezogen vocht ont-
trekt warmte aan de wanden en verhoogt de RV van het binnenklimaat.
Het is van groot belang dat de ontwerper van klimaatinstallaties voor
ondergrondse bouwwerken hier rekening mee houdt.
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3.4.3 Hypothese voor macrocelcorrosie

Tijdens de ontwikkeling van betonnen offshoreplatfonns voor de win-
ning van olie en gas stuitte men op het probleem van de zgn. hollow leg.
Offshoreplatforms bestaan in het algemeen uit een opslagtank voor olie
(met een inhoud van bijv. 80 x 80 x 20 m3) voorzien van schachten van
zo'n 100 m hoogte, te vergelijken met schoorstenen. De tank staat op
de bodem van de zee en de schachten, de zgn. legs, dienen om de dek-
constructie met apparatuur en helidek te ondersteunen.
Een schacht is cilindrisch en heeft bijv. een diameter van 15 men een
wanddikte van 0,3 m. Aan de buitenzijde is de schachtwand onder de
waterspiegel onderworpen aan de invloed van zeewater onder hydro-
statische overdruk (afb. 6). Onder invloed van capillaire opzuiging en
de overdruk zal zeewater met Cl- ionen de porien van het beton binnen-
dringen. Bovendien vindt via het porienvocht binnenwaartse diffusie
van Cl- plaats.
Na enige tijd zal de wapening aan de zeezijde door chloride worden
bereikt. Dan wordt de passiveringshuid doorbroken en begint het
corrosieproces. Bij gebrek aan voldoende toevoer van zuurstof dooft de
corrosiecel uit voordat de corrosie een omvang van betekenis heeft aan-
genomen. De ervaring in de praktijk bevestigt deze zienswijze. Immers
wanneer dit onjuist zou zijn, zou de gehele wapening aan de buitenzijde
van een kelderwand in gebieden met brak grondwater en in wanden van
zeesluizen ernstige corrosie moeten vertonen. De binnenzijde van de
holle schacht staat in open verbinding met de lucht. Hier is dus een
ruim aanbod van °2.

Ajb.6. Macrocelcorrosie.
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Men heeft nu de volgende corrosiecel gepostuleerd:
De anode bevindt zich op het oppervlak van de wapening aan de zee-
zijde dat door ingedrongen Cl- ionen is gedepassiveerd. De kathode
bevindt zich op het oppervlak van de wapening aan de binnenzijde van
de schacht.
De kathode en de anode staan elektrisch met elkaar in verbinding door
de structuur van de wapeningskooi waardoor de wapening aan beide
zijden van de schachtwand verbonden is. Via het porienvocht in het
inwendige van het beton tussen de wapeningsnetten aan de binnen- en
de buitenzijde sluit de stroomkring in deze macrocel. Onder geforceerde
laboratoriumomstandigheden is het inderdaad gelukt dergelijke
corrosiecellen te simuleren. Voor zover bekend is tot op heden buiten
het laboratorium geen corrosie van betekenis geconstateerd die aan
dergelijke macrocellen zou moeten worden toegeschreven en niet op
andere wijze kan worden verklaard. Kennelijk is onder realistische
praktijkomstandigheden de elektrische weerstand van het natte beton
tussen de twee wapeningsnetten te groat voor het sluiten van een voor
corrosie noodzakelijke stroomkring. Het is ook mogelijk dat het vocht-
front dicht genoeg onder het oppervlak aan de binnenzijde ligt om de
toevoer van O2 aan de wapening te belemmeren. Wanneer het vocht-
front daarentegen achter het binnenste wapeningsnet zou liggen is de
elektrische weerstand bij gebrek aan vocht te hoog om een macrocel op
gang te houden. Bovendien ontbreekt dan het vocht dat nodig is voor
de kathodische reactie. In waterkerende wanden en vloeren hoeft daarom
geen macrocelcorrosie te worden verwacht. Als deze corrosie wel zou
optreden, zou men bij kelders in brak grondwater en bij wanden van
zeesluizen problemen als gevolg van het hollow leg fenomeen hebben
moeten constateren. Deze blijken zich niet te hebben voorgedaan.

3.5 TREKANKERS, DAMWANDEN EN ANDERE COMPONEN-
TEN VAN STAAL

Delen van een constructie die zijn gemaakt van constructiestaal en die
permanent onder het grondwatemiveau blijven, worden in het alge-
meen niet tegen corrosie beschermd. Dat is niet nodig omdat het aanbod
van zuurstof te gering is om corrosiecellen in gang te houden. In dit
kader kan worden gedacht aan op druk en/of op dwarskracht belaste
stalen buispalen en als trekpalen toegepaste walsprofielen zoals MV-
palen. In de praktijk blijkt dat dergelijke constructies, ondanks het ont-
breken van bescherming tegen corrosie, een nagenoeg onbeperkte tech-
nische levensduur hebben van meer dan 50 jaar. Damwandprofielen en
combiwanden passeren vaak de grondwaterspiegel [1]. In de zone tussen
wind en water vindt corrosie plaats. In overheidsbestekken wordt vaak
aangegeven dat gerekend moet worden op een verlies aan werkzame
doorsnede van 0,04 mrnljaar, dus 2 mm in 50 jaar. In bestekken voor
constructies in meer agressieve omstandigheden houdt men ook wel
rekening met 0,1 mrnljaar. De roestvorming langs de kant van het water
is niet uniform en gelijkmatig. Op sommige plaatsen is het meer dan dit
richtgetal en op andere plaatsen veel minder. Omdat meerdere dam-
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planken samen het buigend moment opnemen, mag men rekenen op
een gemiddeld verlies van doorsnede. Bij het trekken van op de waterlijn
zwaar gecorrodeerde damplanken in het Midden-Oosten heeft British
Steel geconstateerd dat deze planken onder het zeebodemniveau (below
mudline) nog volkomen gaaf waren. Plaatselijk was zelfs de walshuid
nog aanwezig. In de zandbodem staat het zeewater in de porien stil en
is er door gebrek aan zuurstofaanbod geen corrosie [9].

Trekankers worden wel beschermd tegen corrosie. Hiervoor bestaan geen
voorschriften en normen. Bij trekankers uit voorspanstaven Fe 1030-
1230 of voorspanstrengen Fe 1760-2000 wordt in bestekken in het
geval van permanente ankers doorgaans een dubbele bescherming
tegen corrosie voorgeschreven. In de praktijk bestaat deze bescherming
uit een flexibele, geribbelde mantelbuis van pe of een mantelbuis van
hard pvc. De ruimte tussen het trekelement en de mantelbuis wordt
gevuld met cementgrout. Ingebed in het alkalische milieu van de
cementgrout is de staaf of de streng tegen corrosie beschermd. De
gevulde kunststofmantelbuis fungeert als de tweede bescherming tegen
corrosie (afb. 7). Bij tijdelijke toepassingen waar de gewenste technische
levensduur korter is dan twee jaar wordt het voorspanstaal voorzien van
een enkelvoudige bescherming met een kunststof mantelbuis die dan
niet wordt gevuld met cementgrout. De ruimte tussen het trekelement
en de mantelbuis vult zich na verloop van tijd met stilstaand grondwater.
Het corrosieproces zal na korte tijd ophouden bij gebrek aan zuurstof-
aanbod.
Het spanningsniveau in de trekelementen is echter hoog. In verband
met het gevaar voor spanningscorrosie is daarom voor permanente
ankers de bovenvermelde bescherming door het alkalisch milieu van
cementgrout noodzakelijk.
Wanneer aan de duurzaamheid uitzonderlijke eisen worden gesteld is
de toepassing van strengen met in de fabriek aangebrachte epoxybe-
kleding te overwegen. Deze bekleding is ook leverbaar in een bezande
uitvoering, waarbij in de nog warme en vloeibare epoxy zandkorrels
worden ingebed. In de bezande uitvoering is de aanhechting aan een
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omhullend groutlichaam gelijkwaardig aan die van niet behandelde
strengen; in laboratoriumproeven is ze soms zelfs beter.
Bij de verwerking van gecoat materiaal moet gelet worden op het voor-
komen van beschadigingen. Ais deze zich voordien, moeten ze worden
hersteld.
De directe materiaalkosten van dergelijke 'epoxy coated strands' zijn
ruwweg tweemaal zo hoog als die van niet behandelde strengen van
hetzelfde kwaliteitsniveau, exc1usief de kosten voor herstel van bescha-
digingen van de coating. Bij verwerking van gecoat materiaal in oever-
verdedigingsconstructies zoals damwanden moet men erop bedacht
zijn dat de lineaire uitzettingscoefficient van de coating ongeveer zes-
tot zevenmaal zo groot is als die van staal en beton. Bij verhoging van
de temperatuur, bijvoorbeeld door zonbestraling, kan dit leiden tot
scheurvorming [12,13]. In verband met de geringe wisselingen van de
omgevingstemperatuur zal dit verschijnsel voor bouwwerken onder het
maaiveld in het algemeen niet relevant zijn.

3.6 ANDERE MATERIALEN

3.6.1. Duurzaamheidsbeschouwing

In bouwwerken worden ook andere materialen verwerkt, zoals folies,
rubber voor afdichtingsprofielen en kunststoffen voor leidingen. Ook
kunnen bijzondere metalen worden gebruikt, zoals voor de geleide-
strippen in de schuiven van de stormvloedkering in de Oosterschelde.
In het algemeen kan men stellen dat rubber en kunststoffen in de atmo-
sfeer gevoelig zijn voor UV-straling door zonlicht, voor uitdrogen en,
afhankelijk van de soort kunststof, voor inwerking van ozon. Bij bouw-
werken onder het maaiveld zal UV-straling uiteraard geen rol spelen.
Rubber en kunststoffen worden bros (de vervormingscapaciteit neemt
af), ze verouderen en de samenhang wordt'minder, ze 'verbrokkelen'.
De aanpak van een duurzaamheidsbeschouwing kan het best worden
aangegeven aan de hand van een voorbeeld.
Volgens de Deltawet moet de stormvloedkering in de Oosterschelde
een levensduur van 200 jaar hebben. De drempelbalken tussen de pij1ers
zijn geplaatst op rubberoplegblokken. Deze blokken moeten in zeewater
200 jaar functioneren. In overleg met het Kunststoffen en Rubber
Instituut (KRI-TNO) is een rekenmode1 opgesteld voor het door het
KRI-TNO relevant geachte aantastingsmechanisme, nl. oxidatie van
rubber onder water. De snelheid waarmee water in rubber dringt en het
aanbod van zuurstof speelden daarbij een rol. In het laboratorium zijn
van bepaalde soorten rubber de eigenschappen bepaald die in het
rekenmodel worden gehanteerd. De spreiding in de eigenschappen van
het rubber en in de andere factoren die de voortgang van de aantasting
bepalen, kan berekend worden door uit te gaan van zo goed mogelijk
benaderde karakteristieke waarden (xkar= mx- 1,64 Gx). Aan de hand
van een deterministische berekening is vervolgens vastgesteld dat ver-
wacht mag worden dat de rubberblokken een technische levensduur
hebben die groter is dan 200 jaar.
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Deze aanpak kan als voigt worden samengevat:. selecteer in overieg met materiaalkundigen de aantastingsmechanis-

men die in het gegeven milieu relevant moeten worden geacht:. stel rekenmodellen op waarmee het verioop in de tijd van deze aan-
tastingsmechanismen kunnen worden beschreven;. bepaal aan de hand van de literatuur en/of laboratoriumonderzoek

de materiaaleigenschappen die in de rekenmodellen een rol spelen:. bereken met behulp van het rekenmodel en de gevonden materiaal-
eigenschappen de technische levensduur.

In het voorbeeld werd een deterrninistische berekening uitgevoerd.
Men kan ook de werkwijze volgens par. 3.3 volgen. Dan moet een
schatting worden gemaakt van de variatiecoefficient van de levensduur.
Indien gewenst kan een probabilistische berekening worden gemaakt.
In dat geval wordt de kans bepaald dat het beschouwde materiaal in het
gegeven milieu binnen de economische levensduur zal falen. Wanneer
de kans voldoende klein is. voldoet het materiaal. Voor een probabilis-
tische berekening moet men beschikken over de verdelingsfuncties van
de relevante materiaaleigenschappen en de verdelingsfuncties van de
aantastende inwerkingen. zoals UV-straling. aanbod van zuurstof. ven-
tilatie van lucht bij uitdroging enz.

3.6.2 Invloed van ongelijkmatige uitzetting

Beton en staal vorrnen een goede combinatie in bouwconstructies
omdat:. de lineaire uitzettingscoefficienten nagenoeg gelijk zijn zodat varia-

ties in de omgevingstemperatuur niet leiden tot inwendige spanningen
als gevolg van ongelijkmatige uitzetting of inkrimping:
de hoge pH van het porienvocht de wapening bescherrnt tegen cor-
rosie (zie ook par. 3.4).

In paragraaf 3.5 is erop gewezen dat gecoate wapening aanleiding kan
geven tot scheurvorrning in verband met variaties in de omgevingstem-
peratuur. Daar werd ook gesteld dat bij constructies onder het maaiveld
variaties in de omgevingstemperatuur nauwelijks een rol van betekenis
spelen. In incidentele gevallen kunnen echter variaties in het binnen-
klimaat wel tot problemen leiden. zoals in het in paragraaf 3.4.1 aan-
gehaalde voorbeeld van een vrieskelder duidelijk werd.

De ontwerper moet er zich bij toepassing van andere materialen dan
staal en beton rekenschap van geven dat verschillen in de lineaire uit-
zettingscoefficient ten opzichte van die van beton en staal problemen
kunnen veroorzaken.
Dit geldt niet alleen voor material en die in het beton worden ingebed,
zoals de wapening, maar ook voor materialen die aansluiten op beton-
en staalconstructies en daarrnee zijn verbonden. Dat kan bijvoorbeeld
een folie zijn die de bodem van een waterpartij afdicht en die ter hoogte
van de waterspiegel aansluit op een damwand of een waterkerende
wand van een ondergronds bouwwerk. Bij ijsvorrning is de temperatuur



92 Bouwen vanaf het maaiveld

van de folie lager en bij bestraling door de zon is de temperatuur hoger
dan die van de constructie waaraan de folie is verbonden. De ontwerper
moet nagaan of dit tot problemen kan leiden. Wanneer dat het geval is
moet bijvoorbeeld een verbindingsconstructie worden gekozen waarin
de verschillen in uitzetting kunnen worden opgevangen.
Afwerklagen (zoals keramische tegels) op betonwanden bij een toegang
of inrit van een tunnel of parkeergarage kunnen onder invloed van de
zon ook problemen geven in verband met uitzettingsverschillen. Dit
geldt in het bijzonder voor donkergekleurde tegels. Wanneer dergelijke
afwerklagen de verdamping van vocht uit het beton belemmeren, kunnen
bij vorst problemen ontstaan, zoals bij de vrieskelder (par. 3.4.1).
Beton zwelt in een vochtige omgeving en krimpt bij uitdroging.
Wanneer wisselingen in het vochtgehalte te verwachten zijn, zoals rond
de waterlijn van een waterpartij, moet worden gerekend op zwelling en
krimp van het beton ten opzichte van materialen die minder vochtge-
voelig zijn.
In het algemeen liggen problemen met verschillen in uitzetting in eerste
aanleg niet op het terrein van de draagkracht, maar meer op bouwkundig
en bouwtechnisch gebied. Bij bouwwerken onder het maaiveld kan
echter de waterdichtheid en daarmee ook het functioneren van het
bouwwerk in het geding zijn. Hiervan is sprake wanneer onvoldoende
aandacht wordt gegeven aan de mogelijke gevolgen van verschillen in
de temperatuursuitzetting en/of variaties in het vochtgehalte. In het
voorbeeld van de aansluiting van een folie op een constructie is hier al
op gewezen.
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4 Constructieve wandelementen

4.1 INLEIDING

Er wordt in dit boek onderscheid gemaakt tussen constructieve wand-
elementen en waterremmende afsluitingen.

Indien het remmen van water de belangrijkste eis is voor de inzet van
funderingstechnieken wordt gesproken van waterremmende afsluitingen
(zie hoofdstuk 6).

Als er bovendien of uitsluitend constructieve eisen worden gesteld aan
de verticale funderingselementen, spreekt men van constructieve wand-
e1ementen.

De constructieve wandelementen die in dit hoofdstuk worden toegelicht
zlJn:. damwanden. diepwanden. palenwanden. berlinerwanden

Van de constructieve wandelementen worden damwanden het meest
toegepast. De inzet van diepwanden en palenwanden wordt meestal
bepaald door eisen ten aanzien van vervormingen van de wand en van
de eventuele belendingen en ten aanzien van trillingshinder tijdens de
uitvoering, en verder door de constructieve mogelijkheden. In het alge-
meen kan worden gesteld dat diepwanden sterker en stijver kunnen
worden uitgevoerd dan palenwanden, maar dat er bij de uitvoering van
palenwanden bij de belendingen minder zetting optreedt. Bij de inzet
van berlinerwanden zal de kostprijs meestal doorslaggevend zijn. Ze
zijn echter minder geschikt voor het keren van grondwater.

4.2 DAMWANDEN

4.2.1 Algemeen

Een sprong in de hoogteligging van het maaiveld kan door middel van
een talud op eenvoudige en goedkope wijze worden gerealiseerd. Toe-
passing van een talud is echter lang niet altijd mogelijk vanwege het grote
ruimtebeslag of vanwege de functionele eisen. zoals bij een kademuur.
In die gevallen wordt gebruikgemaakt van een damwandconstructie. Ook
hiermee kan een verticale sprong in de hoogteligging van het maaiveld
worden verkregen (afb. 1).

In Nederland is als gevolg van de beperkte ruimte en de waterrijke lig-
ging zeer veel kennis en ervaring opgebouwd met de toepassing van



96 Bouwen vanaf he! maaiveld

Ajb. Ja. Toepassing damwand in
binnenstedelijk gebied.
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damwanden. Deze kennis en ervaring zijn voor een groot deel vastgelegd
in CUR-publicatie 166 "Damwand-constructies" [1].

Een damwandconstructie bestaat uit naast elkaar in de grond geplaatste
slanke constructie-elementen, die verticaal of onder een kleine hoek
met de verticaal in de grond worden gezet. Voor damwandplanken wor-
den uitsluitend staal, beton en hout gebruikt. In Nederland is van de
totale aanwezige damwand1engte 60% in hout, 25% in staal en 15% in
beton uitgevoerd. Hout vindt voomamelijk toepassing als oeverbe-
scherming voor de in ons land veel voorkomende waterwegen. Beton is
vaak een altematief voor hout uit oogpunt van duurzaamheid. Als een
houten damwand zich boven water bevindt, moet duurzaam of ver-
duurzaamd hout worden toegepast.
In het algemeen komen hout en beton in aanmerking voor damwanden
met een betrekkelijk geringe kerende hoogte, die bovendien niet of
nauwelijks worden blootgesteld aan grote exteme krachten. Voor grote
kerende hoogten en zware belastingen valt de keuze meestal op stalen
damwandprofielen.

Een recente ontwikkeling is de geprefabriceerde damwandplank van
voorgespannen beton, die voor zwaardere damwandconstructies kan
worden ingezet (zie par. 4.2.4).



Damwanden 97

Houten damwanden [2, 3]
Houten damwandplanken sluiten op elkaar aan met messing en groef
(afb. 2). De messing en groef hebben in het algemeen een trapezium-
vormige doorsnede; een rechthoekige doorsnede is evenwel ook moge-
lijk (afb. 3).
Om de damwandplanken goed op elkaar te laten aansluiten wordt elke
plank aan de onderkant aan de messingzijde van een afschuining (bles)
voorzien. De damwandplanken worden met de messingzijde naar voren
geheid, zodat elke plank door de afschuining tegen de voorgaande
plank wordt gedrukt.
In moeilijk te heien grond wordt de afschuining bij de groefzijde aan-
gebracht. In dat geval worden de damwandplanken met de groefzijde
naar voren geheid. De groef geeft een goede geleiding voor de spuitlans
waarmee het heiwerk moet worden verlicht.

Stalen damwanden
Stalen damwandprofielen zijn er in vele verschillende vormen en staal-
kwaliteiten. De meest voorkomende profielen zijn het U-profiel, het Z-
profiel en het vlakke profiel (afb. 4). In combinatie met stalen buispalen,
H-balken of andere stalen profielen is een grote verscheidenheid aan
mengvormen mogelijk (afb. 5).
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Betonnen damwanden
Prefab betonnen damwandplanken worden meestal als vlakke plank
gefabriceerd. De planken worden gekoppeld door een messing- en
groefverbinding met een trapeziumvorm of door een zgn. visbekprofiel
Cafb.6). Evenals de houten damwandplanken worden ook de betonnen
planken voorzien van een afschuining.

Afb. 6. Betonnen damwandplank
met visbekverbinding.
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De voegen tussen prefab betonnen damwandplanken kunnen water-
dicht worden gemaakt door middel van injectie met grout of een ande-
re dichtende stof via ingebouwde injectiekanalen.

4.2.2 OnMerpaspecten

4.2.2.1 Rekenmodellen

De rekenmodellen zullen hier slechts summier worden beschreven.
Voor een meer uitvoerige uiteenzetting wordt verwezen naar [1].

Methode Blum
Blum heeft een grafische en benaderende analytische methode ontwik-
keld voor de berekening van verankerde, opgelegde of ingeklemde
wanden en van onverankerde wanden. De methode is toepasbaar voor
de meeste grondsoorten. Vanwege de eenvoud en het brede toepas-
singsgebied is ze lange tijd de meest gebruikte geweest. Ook in de hui-
dige ontwerppraktijk wordt de methode nog vaak aangewend voor een
eerste orientatie op de ontwerpafmetingen van de damwand (Iengte,
profiel en anker). Daarna vindt optimalisatie van de ontwerpafmetingen
plaats met behulp van een meer geavanceerd rekenmodel (bijv. een veren-
model of een eindige-elementenmethode), waarbij ook de verschillende
bouwfasen in het ontwerp kunnen worden betrokken.

Rekenmodel 'ligger op verende bedding'
Met een berekeningsmethode, gebaseerd op de theorie van de elastisch
ondersteunde ligger, is het mogelijk gecompliceerde randvoorwaarden,
zoals meervoudige verankering en uitvoeringsfasen in te voeren in de
damwandberekening. Ook bij deze berekeningsmethode is een aange-
paste modellering van het grondgedrag nodig. Vanwege de complexiteit
en de omvang is een handberekening, zoals bij de methode Blum, niet
meer mogelijk. Het rekenmodel, gebaseerd op de theorie van de elas-
tisch ondersteunde ligger, is in Nederland algemeen geaccepteerd.

Berekening met de eindige-elementenmethode

Onder de eindige-elementenmethode wordt een computermodel ver-
staan, waarmee spanningen en vervormingen in een grondmassief en de
zich daarin bevindende constructie-elementen, zoals de damwand, de
ankerstaven en de ankerwanden, kunnen worden berekend.
Spanningsevenwicht en vervorming van de grond en buiggedrag van
constructie-elementen worden beschreven door een gekoppeld stelsel
van partiele en gewone differentiaalvergelijkingen. Deze vergelijkin-
gen kunnen vrijwel alleen numeriek worden opgelost; een gebruikelij-
ke techniek hiervoor is de eindige-elementenmethode.

4.2.2.2 Scheve buiging

Bij stalen U-vormige damwandprofielen kan het verschijnsel 'scheve bui-
ging' optreden. Bij Z-vormige profielen treedt dit verschijnsel niet op [4].
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Ajb. 7. Gronddruk bij combiwanden.

De U-vonnige profielen hebben de sloten in de hartlijn van de dam wand.
de Z-vormige profielen aan de buitenzijde van de damwand.

Onder belasting door grond en water zuBen de elementen doorbuigen
als op zichzelf staande elementen met hun eigen weerstandsmoment en
traagheidsmoment. In eerste instantie zuBen zeer kleine onderlinge ver-
schuivingen ter plaatse van de sloten optreden. Ais gevolg van de span-
ningen in deze sloten ontstaan er plaatselijke haak- of schuifkrachten
door initiele vervormingen van de damwand in de grond en de aanwe-
zigheid van grondkorrels. Hierdoor zuBen de damwand en tot aan het
moment dat de maximale waarde van de haakweerstand en van de
schuifkrachten wordt bereikt, zich gedragen als een monoliet geheel.
Vanaf het moment dat de maximaal leverbare schuifkrachten worden
bereikt, zal het buigingsgedrag van de damwand overeenkomen met dat
van de afzonderlijke damwandplanken. Dit betekent een vermindering
van het weerstandsmoment en het traagheidsmoment.
Voorde berekeningsmethode wordt verwezen naar CUR-publicatie 166[1].

4.2.2.3 Combiwanden

De toepassing van combiwanden is op grond van materiaaleconomische
overwegingen ontstaan. De tussenplanken kunnen aanmerkelijk minder
diep worden uitgevoerd dan de buispalen. Afhankelijk van de diepte en
het aantal tussenplanken kan een materiaalbesparing van wel 30% worden
bereikt. Omdat de tussenplanken slechts voomamelijk waterdruk keren
en deze voor een deel zijwaarts naar de buispalen afdragen, is het
mogelijk om ze korter uit te voeren dan de buispalen.
Onder invloed van de horizon tale druk op de damwand gedragen de
tussenplanken zich slap ten opzichte van de buispalen. Het gevolg is dat
de korreldruk door gewelfwerking praktisch voBedig op de buispalen
wordt afgedragen (afb. 7). De waterdruk wordt gelijkmatig over de paal
en de plank verdeeld. De waterdruk op de plank wordt in horizontale
richting afgedragen naar de paal en in verticale richting naar de stempels,
indien aanwezig. De draagkracht en de stijfheid van de wand worden
nagenoeg voBedig bepaald door de keuze van de buispalen. De plank-
keuze speelt hierbij een ondergeschikte rol [5]. Bij grote waterkerende
hoogten, zoals bij diepe bouwkuipen, zijn de horizontale vervonningen
van de tussenplanken groot. Het kritieke deel bij de krachtsoverdracht

korreldruk
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vormen de sloten aan de buispalen. Om een zekere vervormingscapaci-
teit te creeren worden meestal twee tussenplanken toegepast. Bij toe-
passing van twee of meer tussenplanken kunnen horizontale regels tus-
sen de buispalen worden ingebouwd om de waterdruk van de tussen-
planken op de buispalen over te dragen.
AIs gevolg van heiafwijkingen zullen de palen ten opzichte van elkaar
verlopen (afb. 10). Door het inheien of intrillen van de tussenplanken
ontstaan grote horizontale krachten. Deze zijn te splitsen in radiaal en
tangentieel gerichte krachten. De tangentieel gerichte krachten ontstaan
door heiafwijkingen uit het vlak van de wand. De radiale krachten over-
heersen, omdat het systeem zich in het vlak van de wand aanmerkelijk
stijver gedraagt dan uit het vlak van de wand. Hierdoor ontstaan bui-
gende momenten in het plaatmateriaal van de buis en grote horizontale
krachten op de aangelaste sloten, terwijl de tussenplanken gestrekt of
gestuikt worden, afhankelijk van de grondgesteldheid.
Om de heiafwijkingen te beperken wordt gebruikgemaakt van een hei-
frame (afb. 8). Bovendien worden de buispalen geheid in de volgorde
1-3-5-7-9 , en vervolgens de tussenliggende buispalen 2-4-6-8-.....
Deze volgorde wordt aangehouden om het verloop van de buispalen als
gevolg van het verdichten van de grand tijdens het heien zo klein moge-
lijk te houden.

4.2.3 Uitvoeringsaspecten

Inbrengen
Damwandelementen worden meestal door middel van heien of trillen
in de bodem gebracht. In speciale gevallen wordt gebruik gemaakt van
ftu"iderenen/of indrukken.

Ajb. 8. Combiwand in uitvoering
met behulp van een heiframe om de
afv.'ijkingen te minimaliseren.
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Ajb. 9. Aangelaste steJ.:wapening
combiwanden ten behoeve van aan-
sluiting met betOnnen sloo!

Ajb. 10. Heiafivijkingen bij buispa-
len en krachten ten gevolge van het
heien van de tussenplanken.

Heien
Bij het heien wordt herhaaldelijk een zeer hoge, pulsachtige belasting
op de kop van een damwande1ement uitgeoefend. Dit kan gebeuren
door middel van de vrije val van een heiblok, dat door middel van
stoom of dieselolie dan wel hydraulisch aangedreven wordt. Bij het
heien kan ten gevolge van een voldoende hoge spanningsgolf de
grondweerstand langs de schacht en bij de punt tijdelijk worden over-
schreden. Het damwandelement zal dan een zakking vertonen. De
grootte van de zakking hangt af van de grondweerstand langs de
schacht en bij de punt en verder van de grootte en de duur van de uit-
geoefende heiklap.
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Trillen
Bij het trillen van damwandelementen wordt een sinusvormige vertica-
Ie belasting op de kop van het damwandelement uitgeoefend met
behulp van een onbalansvibrator (afb. II en 12). Bovendien werkt de
massa van de vibrator als een statische belasting op het damwandele-
ment. Door de harmonische belasting, die door het trilblok op het dam-
wandelement wordt uitgeoefend, ontstaan spanningsgolven in de dam-
wandelementen. Bij het intrillen van damwandelementen wordt de
grondweerstand door de spanningsgolven overschreden.

Trillen heeft de volgende voordelen boven heien:. hogere productie:. sterke reductie van de grondweerstand, waardoor de kans op defor-
matie van de plank of het uit het slot lopen wordt verminderd;
in veel gevallen minder hinder voor de omgeving;
minder kans op plugvorming bij kokerprofielen, waardoor de grond
eromheen niet of slechts weinig zal verdichten.

De nadelen zijn:. bij trillen kan niet altijd de vereiste diepte worden bereikt (bij heien
meestal wel); als er geen zakking optreedt, heeft doorgaan met trillen
geen zm meer;. de trillingshinder voor de omgeving kan zeer groot worden als de
damplank tijdens het trillen geheel of nagenoeg geheel vastloopt.

amplitude = 0 max. amplitude

Go
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Ajb. 12. Trilblok in werking.

Ajb. 11. (linksboven). Principe van
werking trilblok.

Ajb. 13. Principe van werking varia-
bel momenttrilblok.
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Ajb. 14. Principe van voorboren met
een avegaar.

Ajb. 15. Aan damwand gelaste
spuitbuis ten behoeve vanflui"deren.

De opgewekte trillingen kunnen in een bebouwde omgeving tot zettingen
leiden of schade veroorzaken aan belendende gebouwen. In een
bebouwde omgeving is het gebruik van een hoogfrequent trilblok
noodzakelijk. Het toepassen van een hoge frequentie, 40 Hz in plaats
van 25 Hz, leidt tot aanzienlijk lagere trillingsamplitudes. Ondanks het
gebruik van een hoogfrequent trilblok zal bij het opstarten en het stop-
zetten de frequentie laag zijn, met aile bijkomende hinder vandien. Om
dit tegen te gaan zijn zgn. variabelmomenttrilblokken ontwikkeld. Door
in plaats van een paar twee paar boven elkaar gelegen excentrische massa's
toe te passen kunnen bij het opstarten en stopzetten de excentrische
massa's in tegenfase worden gehouden om ze pas bij de hoge frequentie
in fase te brengen (afb. 13).

Voorboren en spuiten

Om het inbrengen van damplanken te vergemakkelijken of de hinder te
beperken kan gebruik worden gemaakt van voorboren of flui"deren.
Bij het voorboren met een avegaar wordt de grond op korte, regelmati-
ge afstanden langs het trace van de wand losgewoeld. Deze grond
wordt eventueel vermengd met een bentonietsuspensie (afb. 14).
Flui"deren is zeer effectief bij het trillend inbrengen van damplanken.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van een spuitlans, die vast aan het te
heien of te trillen element is bevestigd en waarvan de spuitopening door
middel van een ventiel is afgesloten (afb. IS).

Drukken
Het drukken van damwandplanken in de grond veroorzaakt geen hin-
der voor de omgeving. De kosten zijn echter aanzienlijk hoger en het
werk verloopt langzamer dan bij heien of trillen. Bovendien mag de
bodem in de zone die door de damwand moet worden doorsneden niet
erg vast zijn.
Bij de methode wordt gebruikgemaakt van een hydraulische indrukin-
richting die zichzelf vastklemt op de koppen van een aantal reeds inge-
brachte, enkele planken. De drukpers steekt naar voren uit en kan de in
te brengen plank als het ware omarmen. In die 'omarming' bevindt zich
een hydraulische klem, die de in te brengen plank in het lijfmidden
vastpakt en hem vervolgens een slag van ongeveer 0,5 m naar beneden
drukt. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de trekkracht die de reeds
ingebrachte planken leveren. De klem wordt daama ontspannen en de
omarming wordt opgetrokken voor het maken van de volgende slag.
Elke plank moet direct tot de einddiepte worden weggedrukt. De werk-
wijze vereist geen voorzieningen aan de kop van de damplank (afb. 16).
Om de eerste planken aan te kunnen brengen moet worden gewerkt met
grote gewichten die in de nabijheid van de drukpers de verticale
reactiekracht moeten leveren (afb. 17).
Deze methode wordt vaak gebruikt in zandgronden in combinatie met
flui"deren.

Afdichten van damwandsloten
Soms worden er speciale eisen gesteld aan de dichtheid van dam wand-
sloten, bijv. voor bodemsaneringen, ondergrondse parkeergarages,
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kelderconstructies en dergelijke. Een betere dichtheid kan worden
bereikt door de damwandprofielen als twee- of drieling in de grond te
brengen. Hiertoe worden de damwanden veelal op de fabriek in elkaar
geschoven, waarna de sloten worden dichtgelast. Dit beperkt de moge-
lijkheid van lekkage al tot de helft of een derde van het aantal sloten.
Voor de overige in te brengen sloten moet een andere oplossing worden
gezocht.
Het is mogelijk om tijdens het inbrengen gebruik te maken van een
slotverklikker. Hiermee kan worden gecontroleerd of de damwand-
plank tijdens het inbrengen uit het slot is gel open. Ais dit het geval
blijkt te zijn moet er een afdichting worden aangebracht, zoals hierna
is beschreven.

V66r het inbrengen in het slot aangebracht. Hierbij wordt er voor het
inheien of indrukken van de damwandplanken een pasta of een kunst-
stofstrip in de sloten aangebracht. Een probleem kan zijn dat bij zwaar
heiwerk veel warmte wordt ontwikkeld in de sloten, waardoor het
materiaal verbrandt.

IW
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indrukken laatste stuk

Ajb. 16. Principe van indrukken.

Ajb. 17. Grote gewichten om de ver-

ticale reactiekracht te leveren tijdens
het inbrengen van de eerste planken.
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V66r het inbrengen in de grand aangebracht. Hierbij worden er met
een schroetboorstelling met cementbentoniet gevulde kolommen in de
grond aangebracht. De hart-op-hartafstand van de kolommen is gelijk
aan de werkende breedte van de dubbele of drievoudige damplanken.
Vervolgens worden de planken ingebracht.
Uiteraard is een goede maatvoering, zeker bij het boren van de kolom-
men, een vereiste. Het verhardingsproces zet zich na het intrillen van
de planken voort, zodat een goede slotafdichting wordt verkregen. Een
voordeel van dit systeem is dat de gevolgen minder emstig zijn als een
plank uit het slot is gelopen. Bovendien wordt de trillingshinder sterk
gereduceerd.

Tijdens het inbrengen aangebracht. Hiervoor wordt onder het vooruit-
gaande slot een stalen schoentje aangebracht van ongeveer 60 mm
hoog. Dit schoentje vormt een bakje met het damwandprofiel en is met
een las of een in het slot geslagen stift onder aan de damplank vastge-
maakt. V66r het inbrengen van het damwandprofiel wordt een stalen
lans in het slot geschoven tot op het voetplaatje.
De bovenkant van deze lans is aangesloten op een pomp, waarmee
cementbentoniet of een ander afdichtingsmiddel kan worden verpompt.
Ais de damplank in het slot van de reeds ingebrachte plank is geschoven
wordt de pomp aangezet. Het pompen blijft doorgaan tot de plank op
diepte is. Daama wordt de lans uit het slot getrokken. Tijdens het
inbrengen van de plank zorgt de cementbentoniet voor de stabiliteit van
de wand van het door het schoentje gemaakte gat. Het slot wordt dus
tijdens het heien gevuld met suspensie, die later verhardt en dan sterk
waterremmend wordt. Om te voorkomen dat het gat tijdens het intrillen
of inheien instort, moet voor een suspensie met een hoge dichtheid
worden gekozen.

Na het inbrengen aangebracht. De mogelijkheid bestaat ook om al in
de grond aanwezige damwandschermen van een waterremmend slot te
voorzien. Hiervoor bestaan verschillende methoden.

De eenvoudigste methode is om, ter plaatse van een slot, met water een
gat in de grond te spuiten. Ais de spuitlans op diepte is gekomen wordt
er door de lans cementbentoniet geperst in plaats van water. Ais de
cementbentoniet aan het maaiveld uit het gat komt, wordt het pompen
gestopt en de lans getrokken.
Het nadeel van deze methode is dat moeilijk kan worden gecontroleerd
of de cementbentonietkolommen goed op de damwandsloten aanslui-
ten. Dit hoeft echter geen groot probleem te zijn, omdat het zich voor-
al in de samenhangende lagen zal voordoen. Deze zijn namelijk van
nature al slecht doorlatend.

Een tweede mogelijkheid is om met behulp van injectielansen een sili-
caatinjectie naast de sloten uit te voeren. Hiervoor wordt er vlak naast
een damwandslot een gat in de grond geboord, dat wordt gevuld met
een cementbentonietsuspensie. In het gat wordt vervolgens een man-
chettenbuis geplaatst. Nadat de cementbentoniet is verhard wordt met
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een packerbuis een mengsel van waterglas en een harder door de man-
chetten verpompt. Voor deze techniek geldt de beperking dat alleen
doorlatende lagen kunnen worden geYnjecteerd. Een voordeel is dat er
ook injectiemiddel in de sloten door kan dringen.

Een derde mogelijkheid is de sloten af te dichten door middel van jet-
grouten. Hiervoor wordt een lans met behulp van spuiten in de grond
gebracht. Ais de lans op diepte is gekomen wordt er door de binnenste
buis onder een druk van 30 tot 50 MPa cementgrout of cementbentoniet
verperst. Deze treedt door een spuitopening met een diameter van enkele
millimeters net boven de punt van de lans uit, waarbij de grond wordt
verweekt en gemengd met de grout. Door de hoge druk wordt de dam-
plank schoon gespoten, zodat een goede aanhechting tussen de grout en
de damp lank wordt verkregen. Deze techniek kan ook bij cohesieve
grondsoorten worden aangewend.

Bovenstaande methoden moeten worden toegepast aan de buitenzijde
van de damwand, zodat de aangebrachte cementbentoniet het injectie-
middel of de cementgrout door de waterdruk tegen de damwand wordt
gedrukt. Toepassing aan de binnenzijde van de damwand heeft geen
zin, aangezien de waterdruk het materiaal van de damwand afdrukt en
zo alsnog voor lekkage zorgt.

Vit het slot lopen van tussenplanken bij combiwanden
Net als de damwandplanken kunnen ook tussenplanken van combi-
wanden uit het slot lopeno Er moet bij de toepassing hiervan speciaal op
het volgende worden gelet:. De maatvoering van de aangelaste sloten op de buispalen dient cor-

rect te zijn.
- Het slot moet uit een lengte zijn samengesteld, anders kunnen bij

het lassen onregelmatigheden ontstaan op de plaats van de over-
gang naar de volgende lengte.

- De sloten moeten met een bepaalde opening aan de buispaal wor-
den gelast.
Ais hier te veel speling in zit, loopt de plank uit het slot.. Tijdens het heien of trillen moet de plank kunnen vervormen in de

breedterichting om maatafwijkingen van de buispalen op te kunnen
nemen. De plank zal zich willen strekken of indrukken. Een enkel-
voudige tussenplank is vanwege dit effect niet aan te raden. Ook de toe-
passing van verstevigingsplaten in de tussenplanken wordt ontraden.. Ais t.b. v. het zetten van de tussenplanken het slot op een hoogte van

10 cm aan de voet van de plank afgebrand is, kan deze inkeping als
scheurinleider werken. Aanbevolen wordt om deze inkeping niet te
maken, maar een hoogteverschil in de aangelaste sloten ten opzichte
van de bovenkant van de buispaal aan te brengen van circa 10 cm.. Tijdens het heien van de buispalen kunnen afwijkingen in de maat-
voering ontstaan.

Uit ervaring is bekend dat bij heien meer planken uit het slot lopen dan
bij trillen en eventueel spuiten.
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Ajb. 18. Vonn van de voorgespannen

betonnen dam wand.

Ajb. 20. Rubberprofielen.
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4.2.4 Nieuwe ontwikkelingen

De damwand van voorgespannen beton komt oorspronkelijk uit Japan
waar hij rond 1992 werd ontwikkeld. Inmiddels is hij vanaf 1996 in
licentie op de Nederlandse markt. Hij is in Nederland voor het eerst
toegepast in een demonstratieproject te Waddinxveen, tijdens de bouw
van een bedrijfspand. Op grond van de bevindingen in dit proefproject
is een aantal wijzigingen aangebracht in het Japanse systeem. De wape-
ning en de doorsnede van de element en zijn toegesneden op de
Nederlandse situatie. De sterkte en de grootte zijn aangepast aan de
optredende momenten en constructies.
Een damwand van voorgespannen beton is in een aantal gevallen een
alternatief voor een stalen damwand, indien een combinatie van grote
horizontale en verticale belastingen moet worden opgevangen en de eis
van duurzaamheid een grote rol speelt.

Daar staat tegenover dat de betonnen damwand veel massa bezit in
relatie tot het draagvermogen en zwaarder is dan een sta1en damwand.
Het uitvoeringsmaterieel is daarom ook zwaarder en daardoor duurder.
Het materiaal is echter goedkoper dan staal. De vorm van een damwand
van voorgespannen beton lijkt op die van een stalen damwand (afb. 18).
Maar terwijl een stalen damwand werkt met een slot, heeft een betonnen
element een messing en een groef (afb. 19). In de messing kan een
rubberprofiel worden aangebracht (afb. 20). Zonder zo'n profiel zijn de
damwanden gronddicht maar waterdoorlatend. Met het profiel zijn ze
waterremmend. Het rubberprofiel is alleen ter hoogte van de dichting
vereist. Omdat het in het beton is ingebetonneerd, bestaat de mogelijk-
heid om in de holle buizen van het profiel verhardende gel te injecteren
voor een goede extra afsluiting.

De betonnen damwanden worden vibrerend op diepte gebracht. Als ze
verticaal draagvermogen moeten bieden, wordt tot een meter boven
inheiniveau getrild. Daarna wordt de laatste meter gestaffeld op diepte
geheid. Bij het inbrengen wordt gebruikgemaakt van een stalen heigor-
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ding (atb. 21). Voor de zijdelingse borging zorgt het 'hondje' op de hei-
gording. Op diepte gebeurt dat met een bles die aan het element is aan-
gebracht.
Vanwege het permanente karakter van de kering en vanwege de verti-
cale belasting moet de uitvoering secuur gebeuren. De eontrole vindt
plaats tijdens het inbrengen, als de planken nog niet op diepte zijn
gebracht. Indien in deze fase tussen twee betonnen elementen aan de
bovenzijde een verschil in breedte van de naad ontstaat, moet de plank
opnieuw worden gesteld.

Betonnen damwandelementen zijn er in lengten tot 23 m. Ze zijn 12 em
dik en 1 m breed. De hoogte van de damwand is afhankelijk van het
buigend moment. Er bestaan drie typen keerwanden met een hoogte
van 350, 450 en 600 mm.
De wapening wordt afgestemd op de vereiste belasting. Kop en voet
hebben een speciale wapening in verband met het inbrengen. De elemen-
ten worden uitgevoerd in sterkteklasse B65, maar uitvoering in hoge
sterkte (B85) is eveneens mogelijk. Ook hoek- en pasplanken zijn
leverbaar (atb. 22). Met het systeem is 10 tot 15 m grondwaterverlaging
mogelijk.

4.3 DIEPWANDEN

4.3.1 Algemeen

De diepwandtechniek kent haar oorsprong aan het begin van de 20e
eeuw, maar is met name vanaf de jaren '60 in Duitsland, Frankrijk en
Italie ontwikkeld. In Nederland is de toepassing enigszins aehtergeble-
Yen, omdat damwanden meestal goedkoper zijn. Toch zijn deze typen
wanden niet zonder meer vergelijkbaar. Het intrillen van stalen dam-
planken en het graven en ter plaatse storten van diepwandpanelen ver-

Ajb. 19. Voorgespannen betonnen
damwand met messing en groef.

Ajb. 21. Inbrengen damwand.

Ajb. 22. Hoekoplossing.
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schillen wezenlijk van elkaar op aspecten als constructiestijfueid,
inbrengdiepte, procescyclustijden, productietijden, materieelinzet, kosten,
geluids- en trillingshinder.
De betere benutting van de ondergrond door de aan1eg van verdiepte en
ondergrondse infrastructure1e werken en bouwconstructies met meerdere
ondergrondse bouwlagen in combinatie met de beperkingen die opge-
legd zijn in verband met omgevingshinder, heeft ertoe geleid dat diep-
wanden vanaf de jaren '90 steeds meer worden toegepast.

Als positieve kenmerken kunnen worden genoemd:
toepasbaar als definitieve wand
montagevoorzieningen voor vloeraansluitingen vooraf in te storten. tevens als funderingselement mogelijk. trillingsarm. stijve elementen tot grote dieptes mogelijk. uitvoering ook mogelijk bij aanwezigheid van harde lagen of kleine
obstakels

Er zijn echter ook beperkingen:
grote werkruimte nodig
uitkomende grond moet worden afgevoerd
werktijd minimaal een dag en avond

4.3.2 Onnverpaspecren

Ajb. 23. Schematisatie diepwand-
proces.

Diepwanden kunnen worden omschreven als betonnen wanden, die
geformeerd zijn door aaneensluitende verticale en rechthoekige panelen.
Deze pane1en worden vee1al gemaakt in gegraven s1euven (afb. 23).
Daarbij wordt de stabiliteit van de sleuf (panee1) verzorgd door deze

maken geleidebalken sleuf graven met
diepwandQrijper

ontzanden
steunvloeistof

plaatsen
wapeninQskorf

storten
diepwandpanelen
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gevuld te houden met een steunvloeistof. Ais steunvloeistof wordt ge-
woonlijk een collo"idalesuspensie toegepast, bestaande uit (leiding)water
gemengd met bentoniet. Na het op diepte graven van een sleuf wordt de
steunvloeistof opgeschoond of vervangen door een vers bentoniet-
mengsel. (Opschonen is het verwijderen van gronddeeltjes die tijdens
het graafproces in de suspensie zijn opgenomen. Het wordt ook wel
ontzanden of regenereren genoemd.) Vervolgens worden een of meer
wapeningskorven geplaatst en kan de betonspecie worden gestort.

In Nederland zijn voor het maken van diepwanden tot nu toe geen nor-
men voorhanden. Meestal wordt er in bestekken verwezen naar buiten-
landse voorschriften, zoals bijvoorbeeld DIN 4126. Deze Duitse norm
bevat zowel ontwerp- als uitvoeringsaspecten.
Tevens bestaat er een Europese norm, de NEN-EN-1538. Deze norm is
in 1999 van kracht geworden. De CUR-publicatie 189 "Cement-bento-
nietschermen" kan eveneens worden geraadpleegd, aangezien diep-
wanden veel met cementbentonietschermen overeenkomen, zowel qua
ontwerpberekeningen als qua uitvoeringaspecten.

Bij het ontwerpen en berekenen van diepwanden moet een aantal
aspecten in ogenschouw worden genomen:. grond- en waterkering in de gebruiksfase;. overall stabiliteit van de wandconstructie in de gebruiksfase:. stabiliteit van een nog open sleuf in de uitvoeringsfase;. zettingen van belendende constructies, zowel ten gevolg van het

graafproces als ten gevolge van de vervorming van de diepwanden
na ontgraving van de bouwkuip;. eventueel benodigd draagvermogen, indien de diepwand ook als
funderingselement wordt gebruikt.

Sterkte
Uiteraard heeft de wand een kerende functie. De benodigde sterkte en
stijfheid kunnen worden berekend met de rekenmethoden en -program-
ma's, zoals die ook voor damwanden worden gebruikt. Veelal wordt
verondersteld dat diepwanden zeer stijf zijn en dus weinig vervormen.
Daarom werd in het verleden dikwijls uitgegaan van neutrale grond-
drukcoefficienten aan de actieve zijde van de wand. Hierbij werd echter
voorbijgegaan aan het feit dat bij het ontwikkelen van de passieve
gronddrukken verplaatsingen nodig zijn. Deze zijn groter dan die voor
het ontwikkelen van actieve gronddrukken. Rekenprogramma's die uit-
gaan van het principe van het elastoplastische gedrag van de grond
geven dan ook een beter inzicht in de optredende momenten en anker-
krachten dan de beproefde methode Blum. Een eindige-elementenme-
thode zoals Plaxis geeft ook een goed inzicht.

Sleufstabiliteit
Behalve de stabiliteit van de kerende constructie moet ook de stabiliteit
worden berekend van de gegraven sleuf, waarin het diepwandpaneel
wordt gemaakt. Deze berekeningen moeten over de gehele hoogte wor-
den uitgevoerd. Daarbij moet aandacht worden geschonken aan het feit
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Ajb. 24. Schematisatie (macro)stabi-

liteitsberekening conform DIN 4126.
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dat de stijghoogten van het grondwater in de onderscheiden grondlagen
kunnen verschillen.De stabiliteitsberekeningen zijn essentieel voor het ont-
werp, aangezien het gegraven gat slechts met een vloeistof stabie1 wordt
gehouden, waarvan de volumieke massa s1echts 10,2 tot 10,4 kN/m3
bedraagt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen macrostabiliteit en
microstabiliteit.

Bij de macrostabiliteit wordt de afschuifstabiliteit van een wig grond
beschouwd (afb. 24). Ais gevolg van de ontgraving zal de grond langs
de wand immers de neiging hebben in de sleuf te glijden. Dit wordt
enerzijds voorkomen door de overdruk van de steunvloeistof in de sleuf
t.o.v. het grondwater en anderzijds door de boogwerking in de grond-
lagen rondom de sleuf. Deze boogwerking is enigszins tijdsafhankelijk.
Het verdient dan ook aanbeveling de sleuf zo kort mogelijk open te
laten staan. Normaal is dat gedurende een nacht, maar een op vrijdag
gegraven sleuf wordt meestal pas op de daaropvolgende maandag met
betonspecie afgevuld.
Voor het berekenen van de macrostabiliteit bestaat een aantal rekenmo-
dellen. Hierin worden de grondmechanische eigenschappen, de sleuf-
lengte, de te bereiken diepte en de vloeistofniveaus ingevoerd.
Bovenbelastingen zijn slechts van belang als deze permanent aanwezig
zijn, bijv. bebouwing. Tijdelijke belastingen, zoals die van een beton-
mixer, worden over het algemeen niet in de berekening meegenomen.
Uitgangspunt hierbij is dat de geleidebalken de benodigde horizontale
tegendruk 1everen voor de tijdelijke nabijgelegen maaiveldbelastingen.
Dergelijke rekenmodellen zijn echter slechts benaderingen van het wer-
kelijk optredende gedrag. Een model dat in Nederland regelmatig
gehanteerd wordt, staat beschreven in DIN 4126. In deze Duitse norm
worden verschillende veiligheden vermeld, die afhankelijk zijn van de
afstand van de sleuf tot een object dat geen schade mag ondervinden.
De verschillende modellen tonen een grote spreiding van resultaten.
Pogingen om met een 3D elastoplastische eindige-elementenmethode
meer inzicht te verkrijgen in de totale prob1ematiek zijn tot op heden
niet succesvol geweest [7].
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Oe stabiliteit van de sleuf wordt dus bepaald door meerdere factoren.
Oit benadrukt het feit dat de kwaliteit van de spoeling nauwlettend
moet worden bewaakt.

Wanneer uit de berekeningen blijkt dat de veiligheidsmarge te gering
is, kunnen de volgende maatregelen worden genomen:. de grondwaterstand aan beide zijden van de toekomstige wand ver-

lagen;. het niveauverschil tussen de grondwaterspiegel en de bentonietspie-
gel vergroten;. het volumegewicht verhogen door toevoeging van toeslagstoffen zoals

zand, steenmeel of erstmeel.

Verhoging van het volumegewicht is aileen in een beperkt aantai gevallen
een reele mogelijkheid, want in de fase van het betonstorten moet het
volumegewicht juist zo laag mogelijk zijn om ongewenste insluitingen
tegen te gaan.
Vooral het verhogen van de bentonietspiegel of het verlagen van de
grondwaterspiegel is van grote invloed op de stabiliteit. Tijdens het
stortgereedmaken en het betonstorten moet de bentonietspiegel dan ook
goed in de gaten worden gehouden, aangezien in deze fase het volume-
gewicht het laagst is. In het geval dat er sterk doorlatende lagen of krui-
sende leidingen voorkomen, bestaat de kans dat de spoeling hierin ver-
dwijnt. Oit kan snelleiden tot stabiliteitsverlies.
Als de sleuf onverhoopt toch instort, moet het gat worden gevuld met
gestabiliseerd zand of magere betonspecie. Nadat dit verhard is, kan de
sleuf opnieuw worden ontgraven. Dit is een kostbare aangelegenheid
wat betreft tijd, bouwkosten en eventuele schadegevolgen. Men zal er
dan ook alles aan moeten doen om stabiliteitsverlies te voorkomen.
Bij het sluiten van bouwputten moet erop worden gelet dat zich binnen
de bouwput geen hogere grondwaterspiegel instelt, bijvoorbeeld als
gevo1g van overvloedige regenval.

Microstabiliteit betreft het gedrag van individuele grondkorrels in de
sleufwand. Korrels kunnen namelijk ook met een sneeuwbaleffect in de
sleuf vallen (afb. 25), hetgeen lokale instabiliteit tot gevolg heeft. In het
ergste geval kan dit het begin zijn van een totaal stabiliteitsverlies. Over
het algemeen kan gesteld worden dat grovere, dus goed doorlatende
lagen, een groter risico vormen dan slecht doorlatende en samenhan-
gende lagen. Met de parameters korreldiameter en de (inwendige)
schuifspanning van de steunvloeistof kan de veiligheid ten aanzien van
de microstabiliteit worden bepaald. Zie hiervoor bijvoorbeeld DIN
4126.

Zettingen
Een ander toetsingscriterium is vervorming van de omgeving. Indien
sprake is van zeer nabijgelegen constructies, is het noodzakelijk dat de
ontwerper hiernaar onderzoek doet. Vervormingen als gevolg van het
graven van diepwandsleuven kunnen echter alleen met behulp van een
driedimensionale EEM-analyse worden bepaald. In de praktijk blijken

Ajb. 25. (Micro)stabiliteit singuliere
korre/s.
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Ajb. 26. Verschil russell berekende
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berekende verplaatsing gemeten vervorming

de vervormingen veelal mee te vallen [8] (atb. 26). Zo bleven bij het
project Souterrain Grote MarktstraatlKalvermarkt in Den Haag de ver-
ticale vervormingen van gevels die ca. 1,5 m uit de s1eufgelegen waren,
over het algemeen beperkt tot 2 tot 4 mm. AIleen ter plaatse van een
tweetal hoge belastingsconcentraties zijn waarden van 8 tot 10 mm
gemeten. Niet alleen dichtbij de sleuf doet zich vervorming voor. Over
een afstand, die ongeveer gelijk is aan de diepte van de sleuf, zal in de
grond ontspanning optreden. Tijdens de aanleg van de Willemsspoor-
tunnel te Rotterdam is op 10m van de sleuf nog een zakking van 3 mm
gemeten. Dit betrof de dichtstbijgelegen gevel van het Witte Huis. De
s1eufdiepte bedroeg hier ca. 35 m.
Het zakkingsgedrag van een belending moet echter over het gehele
gebouw worden beschouwd, aangezien de kans op schade met name
wordt bepaald door de rotatiecapaciteit van de constructie.
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Draagkracht
Diepwanden kunnen ook als funderingselementen worden toegepast.
De panelen zijn namelijk zeer geschikt om grote belastingen naar
draagkrachtige lagen over te brengen. Net als bij boorpalen wordt de
draagkracht van diepwandpanelen hoofdzakelijk ontleend aan de wrij-
ving tussen het beton en de grond, de zgn. positieve kleef. De punt-
weerstand, die vanwege het grote oppervlak aanzienlijk is, wordt in
slappe grond niet meegerekend omdat een relatief grote zetting (2 - 5%
van de dikte) nodig is om die te mobiliseren. Bij ondergrondse con-
structies is de wandwrijving ook in omgekeerde zin van belang, namelijk
in verband met het gevaar van opdrijven. Yoorbeelden hiervan zijn de
tunnelwanden van de tramtunnel en twee ondergrondse parkeerlagen in
het project Souterrain Grote MarktstraatlKalvermarkt in Den Haag.
Naast diepwanden kunnen ook losstaande panelen, baretten genoemd,
als zware funderingselementen worden toegepast. Omdat de panelen
een rechthoekige vorm hebben, is de verhouding tussen omtrek en
inhoud (als maat voor het betonverbruik) guns tiger dan bij een cirkel-
vormig element zeals de boorpaal. 20 is het ruim 80 m hoge hoofd-
kantoor van de Gasunie te Groningen gefundeerd op 50 baretten van
3,0 m x 0,8 men een Iengte tot 45 m. Bij dit project is vooraf een proef-
baret gemaakt om vast te stellen met welke wandwrijving rekening
gehouden mocht worden [9]. In 1989 gold als richtlijn dat maximaal 90
kN/m2 aangehouden mocht worden. Gemeend werd evenwel dat 120
kl'\J/m2aan wandwrijving zeker haalbaar was in goed gepakte zand-
grond. Aan de hand van de praktijkproef werd aangetoond dat dit nog
een veilige aanname was (afb. 27). Deze 120 kN/m2 is aanzienlijk gun-
stiger dan de maximale wrijvingswaarde as = 0,4%van de conusweer-
stand, waarmee vaak wordt gerekend.
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Met baretten is het mogelijk belastingen op te nemen in de orde van
20000 kN. Het vervormingsgedrag hierbij blijkt zeer gunstig te zijn.
Bij het bovengenoemde hoofdkantoor van de Gasunie is bij belastingen
van 17000 kN een kopzakking gemeten van minder dan 20 mm. Ook de
voetweerstand over de onderste 3 m van de proefbaret is aldaar gemeten.

Aandachtspunten
De toepassing van diepwanden kent een aantal beperkingen:. Diepwandvoegen zijn nooit 100% waterdicht te krijgen. Er dient

rekening mee te worden gehouden dat een aantal voegen vocht-
doorslag te zien geeft.. De vlakheid en verticaliteit van diepwanden zijn vanzelfsprekend

niet te vergelijken met die van bekiste betonconstructies.
Oneffenheden tot soms 0,10 m zijn niet ongewoon. Soms wordt hier
bewust gebruik van gemaakt door de diepwanden om esthetische
redenen in het zicht te laten. In het geval dat er een wandconstruc-
tie voor geplaatst wordt, moet men zich bij de keuze van het type
bevestiging van de mogelijke onregelmatigheden bewust zijn.. Om de stabiliteit van de ontgraven sleuf te waarborgen moet de
steunvloeistof minstens op een niveau van 1 m boven de heersende
stijghoogte van het grondwater staan. Het is hierbij mogelijk een
bentonietspiegel boven maaive1dniveau toe te passen. Wel moeten er
in dat geval extra voorzieningen worden getroffen om te voorkomen
dat er bentoniet over het maaiveld weglekt. Het is aan te bevelen om
de bentonietspiegel en dus ook de geleidebalken onder maaiveld-
niveau te houden. Dit heeft meerdere voordelen, onder andere dat
van de grijpers weglekkend bentoniet naar de sleuf kan stromen en
het werkterrein dus begaanbaar blijft.. De inzet van groot materieel, de veelallangere werktijden en de vele

aan- en afvoerstromen zijn beeldbepalend en kunnen hinder opleveren.
Dit betekent dat de omgeving vroegtijdig moet worden gei"nfor-
meerd om oplossingen te vinden en acceptatie van de plannen te
krijgen.

4.3.3 Graven van panelen

Panelen
Het graven van de panelen geschiedt in sleuven waarvan de lengten
bepaald zijn aan de hand van de wandlay-out, het mogelijke productie-
tempo, de stabiliteits- en eventueel de zettingsberekeningen.
Bij diepwanden kunnen we onderscheid maken in start-, sluit- en volg-
panelen. Uit economisch oogpunt is het het beste om de panelen zo
groot mogelijk te maken en te werken met zgn. driegangspanelen. Het
paneel wordt dan gemaakt in drie direct na elkaar gegraven verticale
gnJpergangen.
Voor een goede verticaliteit van de sleuf is het belangrijk dat de grijper-
schalen een symmetrie in graafweerstand ondervinden. Bij de startpa-
nelen worden daarom eerst de twee buitenste grijpergangen gegraven
en daarna wordt de 'dam' weggegraven. De graafgangvolgorde is dus
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a - b - c Cafb.28). Nadat de sleuf op diepte is, worden aan weerszijden
voegmallen (voegbuizen of voegplanken) geplaatst. Tussen twee start-
panelen kan naderhand een sluitpaneel worden gemaakt. De werkvolg-
orde voor de panelen is dus bijv. 1-3-5-2-7 -4 enz. Bij een driegangs-
sluitpaneel wordt bij toepassing van voegbuizen eerst de middelste grijper-
gang gegraven. Vervolgens worden de resterende 'dammen' aan de
buitenzijde weggegraven. Bij toepassing van voegplanken worden
zowel bij de startpanelen als bij de sluitpanelen eerst de buitenste grij-
pergangen gegraven en daama de middelste. De sleuftengte zal in de
regel varieren van ca. 6,0 tot 8,0 m, afuankelijk van het te gebruiken
materieel.

Ajb. 28. Dwarsdoorsnede driegangs.
paneel bij gebruik van voegbuizen.

Als grote sleuftengten niet mogelijk zijn, is het toepassen van volgpa-
nelen een optie indien voegbuizen worden gebruikt. In dat geval kan de
sleuf worden gemaakt in twee grijpergangen. De sleuftengte zal hierbij
gewoonlijk varieren van ca. 3,0 tot 5,0 m. De panelen worden sluitend
aan elkaar bevestigd. Het werk moet echter altijd beginnen met het
maken van een startpaneel. De werkvolgorde voor de panelen is dus
bijv. 10- 11- 9 - 12- 8 enz. Hierbij is paneel 10 een startpaneel en wordt
er vanaf dit paneel in twee richtingen met volgpanelen gewerkt. Bij toe-
passing van voegplanken is deze werkvolgorde dezelfde, maar dan kun-
nen alleen driegangspanelen of eengangspanelen worden gebruikt.
Eengangspanelen worden meestal alleen in bijzondere situaties
gemaakt. Het gebruik van kleinere en dus meer panelen leidt tot een
langere bouwtijd en bovendien tot een grater aantal voegen, wat in
wezen potentieel zwakke plekken zijn. De voegen zijn namelijk onge-
wapende zones en als er relatief veel ongewapende zones zijn, leidt dit
tevens tot een hogere wapeningsdichtheid in de tussengelegen zones,
hetgeen ook nadelig kan zijn.
Eengangspanelen worden ook wel toegepast om zettingen van zeer
nabijgelegen belendingen te beperken. In hoeverre het vervormingsge-
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drag van de grond bij het graven van veel kleine panelen verschilt van
dat bij een kleiner aantal grote panelen is echter niet bekend. De keuze
voor eengangspanelen kan ook worden gemaakt uit logistieke overwe-
gingen, als bijvoorbeeld een continue aanvoer van beton niet kan worden
gegarandeerd.
Eengangspanelen worden in de regel met vlakke voegplanken uitge-
voerd (afb. 29), aangezien startpanelen met voegbuizen nauwelijks
ruimte bieden voor het plaatsen van wapeningskorven. In principe kun-
nen met dit systeem start-, volg- en sluitpanelen worden gemaakt. De
sleuflengte ofwe1 de paneelbreedte van een eengangspaneel is in het
algemeen gelijk aan de grijperbreedte bij gebruik van voegbuizen en
0,2 tot 0,25 m groter bij gebruik van voegplanken. De sleuflengte
bedraagt daarom gewoonlijk ca. 3,0 m. De exacte afmeting is met name
afhankelijk van het beschikbare materieel van de aannemer. Met aan-
gepaste grijpers is het mogelijk om kleinere panelen te maken.

Knikken in een diepwandtrace kunnen worden gemaakt met hoekpanelen.
Deze moeten altijd als twee- of driegangspanelen worden uitgevoerd.
Hoewel aile diktes tussen 0,4 m en 2,0 m mogelijk zijn, zijn panee1-
diktes van 0,6 m, 0,8 m, 1,0 m en 1,2 m de meest gebruikelijke.

Graafmarerieel
Voor het graven zijn zware kranen nodig. De kranen moeten niet alleen
over grote lieren met een hoge trekkracht beschikken, maar dienen
vooral stabie1 te zijn. Te veel beweging van de kraan tijdens het vieren,
hijsen en graven leidt namelijk tot afwijkingen. Als graafwerktuig
wordt gewoonlijk gebruikgemaakt van zware grijpers, waarbij de
mechanische draadgrijpers het meest universeel zijn. Het hoge gewicht
(120 - 180 kJ."\J)zorgt voor een goede verticaliteit en levert tevens de
reactiekracht voor het sluiten van de grijperschalen. Bij hydraulische
draadgrijpers is het eigen gewicht voor de sluitkrachten minder van
belang. Ze zijn dan ook iets effectiever in harde zand- en vooral grind-
lagen. Op afbeelding 30 zijn een graafkraan met een mechanische
kraan en een graafkraan met een hydraulische grijper weergegeven.

Grijpers aan een geleidende kelly stang komen hier minder voor. Het
werken met deze grijpers leidt vaak tot grotere maatafwijkingen. Ze
zijn ook minder effectief bij dieptes groter dan ca. 15 meter.
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Sinds de jaren '70 wordt er in het buitenland steeds meer gewerkt met
diepwandfresen. Met behulp van twee tegengesteld ronddraaiende mes-
wielen wordt de grond losgesneden en met behulp van een ingebouw-
de bentonietpomp afgevoerd (afb. 31). Dit equipement is met name
geschikt voor het maken van wanden tot grote diepte in hardere grond.
Een voordeel is dat in een continue graafgang tot de vereiste diepte kan
worden gewerkt. De productiesnelheid ligt dus relatief hoog, zolang de
messen tenminste niet in een obstakel van hout vastlopen. Als bijvoor-
beeld oude funderingspalen worden aangetroffen, moeten deze eerst
worden verwijderd. Een nadeel is onder meer dat er een zeer grote ont-
zandingsinstallatie nodig is om de continue stroom afgevoerde bento-
nietspoeling te kunnen ontzanden. Bij klei- en veengronden ligt de
keuze voor een frees niet voor de hand, omdat in deze grond verzadigde
bentoniet gevoelig is voor kwaliteitsveranderingen en moeilijk te rege-
nereren is. Tevens dient men er rekening mee te houden dat voor de eer-
ste ca. 6 m ontgraving een diepwandgrijper ingezet moet worden. In
par. 4.3.10 (Diverse mogelijkheden) wordt nader op de diepwandfrees
ingegaan.

Uitvoering
De techniek van het graven en het vakmanschap van de kraanmachinist
bepalen in hoge mate de kwaliteit en de vorm van de gemaakte sleuf.
De doorsnede van de sleuf moet zo regelmatig mogelijk zijn. Hoe ge-
lijkmatiger de doorsnede is en hoe minder de breedte van de sleuf afwijkt
van die van de grijper, des te beter deze wordt geleid. Hierdoor wordt
ongecontroleerd verdraaien en scheefstaan van het paneel voorkomen.
Een ongelijkmatige vorm van de sleuf kan ook worden veroorzaakt
door zeer slappe grondlagen, die door het zgn. ijswafeleffect (squeezing)
de grond naar binnen persen of andersom door overdruk van de steun-
vloeistof naar buiten worden gedrukt. Bovendien is het belangrijk dat

Ajb. 30. Inzer mechanische grijper
(links) en hydraulische grijper
(rechrs).

B

c

A= hydraulisch aangedreven motor
B= afvoer van spoeling met grond
c= stalen frame
D= wielmessen

Ajb.31. Principe diepwandfrees.



120 Bouwen vanaf her maaiveld

het graafproces gelijkmatig en snel verloopt. Door te grote hijssnelheden
ontstaat echter onder de grijper een onderdruk in de steunvloeistof,
waardoor de stabiliteit in gevaar kan komen. Hoge va1-of hijssne1heden
van de grijper leiden altijd tot erosie van de sleufwand, hetgeen een
groter betonverbruik tot gevolg heeft.
Grijperschalen zijn niet symmetrisch, wat kan leiden tot een iets rote-
rende vorm om de verticale as van de sleuf, indien deze zonder overleg
wordt gegraven. Door tijdens het graven de grijper regelmatig 1800 te
draaien wordt een vlak paneel gemaakt. In de regel zijn gegraven diep-
wandpanelen dus vlak en verticaal als er zorgvuldig wordt gewerkt.
Wanneer er na ontgraving van de wanden onregelmatigheden zichtbaar
zijn, is dit veelal het gevolg van exteme oorzaken. Insnoeringen en uit-
stulpingen als gevolg van het ijswafeleffect zijn reeds genoemd. Maar
ook obstakels, zeals oude funderingselementen, zullen veelal tot extra
betonverbruik leiden, zodra deze elementen zijn verwijderd. Als een
obstakel niet.met een grijper uit de sleuf kan worden gehaald, moet een
valbeitel worden gebruikt. Dit is een zware stalen kast met massieve
tanden aan de onderzijde. Het zijn eigenlijk rotsbeitels, die ook
gebruikt worden om door verweerd gesteente te graven. Met deze beitels
kunnen obstakels in de regel kapot gebeukt worden.
Obstakels die door de sleufwand steken, kunnen scheefstand van het
paneel tot gevolg hebben. Zo'n scheefstand is zeer moeilijk te corrigeren,
tenzij gebruik wordt gemaakt van speciale grijpers of een frees. Deze
hebben een hydraulische stuurinrichting waarmee de verticaliteit eniger-
mate te corrigeren is. Afwijkingen parallel aan de wand zijn echter ook
met dit materieel moeilijk te corrigeren.
Bij toepassing van draadgrijpers bedraagt de afwijking van de vertica-
liteit in de relatief slappe of zandige Nederlandse bodem doorgaans
minder dan circa I% van de graafdiepte. Dit is vergelijkbaar met het
criterium dat gewoonlijk wordt gesteld voor het plaatsen van damwanden.

4.3.4 Geleidebalken

Voordat met het graven van panelen kan worden begonnen, moeten er
aan het maaiveld geleidebalken worden aangebracht.
Geleidebalken hebben enkele essentiele functies:. grondkering om inkalving van de bovengrond te voorkomen;. verticale geleiding van het graafwerktuig bij aanvang;. vaste maatvoering, met name voor het plaatsen van de wapening en

de voegmallen;
ondersteuning van de wapening na het plaatsen en zo nodig ook van
de voegmallen;
afdracht van de reactiekrachten bij het trekken van voegmallen met
zware vijzels;. opslagbuffer van steunvloeistof tijdens het graven. Deze opslag-
buffer moet groot genoeg zijn om niveauverlagingen van de bento-
nietspiegel op te vangen, bijvoorbeeld op het moment dat de grijper
uit de steunvloeistof omhoog wordt gehesen.
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Geleidebalken worden in de regel gemaakt van beton. Afuankelijk van
de mogelijkheden in de voorbereidingstijd en van hergebruik worden
de balken ter plaatse gestort, uit prefab elementen gemaakt of wordt
een combinatie van beide toegepast. Op afbeelding 32a en 32b zijn beide
typen weergegeven. Voor de afmetingen geldt als regel een minimum-
hoogte van 1,0 m en een absolute minimumdikte van 0,2 m. In de leng-
terichting, zeker bij gebruik van trekvijzels, verdienen de sterkte en stijf-
heid van de stijve verbinding tussen de (stort)delen de nodige aandacht.
Bij het op en neer halen van de grijper zal de hierdoor veroorzaakte
golfbeweging van de bentonietspiegel tot vloeistofdrukwisselingen
onder de geleidebalken leiden. am de gevolgen hiervan te beperken
moet men ervoor zorgen dat het bentonietniveau altijd boven de onder-

Ajb. 32a. Geleidebalken in her werk
gestort.
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Ajb. 32b. Geleidebalken geprefabri-

ceerd.

zijde van de geleidebalken ligt. Uitspoelen van de grond dient te worden
voorkomen, want dat kan zelfs instabiliteit van de balken tot gevolg
hebben. De aansluiting tussen de grond en de ge1eidebalken moet daar-
om goed verzorgd zijn, evenals de pakkingsdichtheid van de grond
direct onder de balken. Bij gebruik van geprefabriceerde balken moeten
deze op een bed van gestabiliseerd zand worden geplaatst.

Geleidebalken worden paarsgewijs nauwkeurig parallel ten opzichte
van elkaar gestort of ge1egd. Door een overmaat van circa 40 mm op de
grijpermaat aan te houden, wordt het vastlopen van de grijper tijdens de
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vele hijsbewegingen voorkomen. De twee parallel geplaatste geleide-
balken moeten op regelmatige afstand worden afgestempeld om hori-
zontale beweging van de balken tijdens het graven tegen te gaan.

4.3.5 Steunvloeistof

De sleuf wordt opengehouden met behulp van een steunvloeistof.
Veelal wordt hiervoor een tot een collo"idale suspensie gemengde ben-
tonietspoeling gebruikt. Voor deze spoeling wordt een geactiveerde
bentoniet toegepast.
Natriumbentoniet is een natuurlijke kleisoort die wordt gekenmerkt
door een zeer groot waterbindend vermogen. Een dosering van reeds
enkele gewichtsprocenten vaste stof geeft de suspensie goede thixotrope
eigenschappen. Natriumbentoniet in zuivere vorm komt slechts op
enkele plaatsen ter wereld voor. In Europa wordt op enkele plekken de
minder stabiele vorm calciumbentoniet aangetroffen. Door deze bentoniet
te activeren, dat wil zeggen met natriumcarbonaat te mengen, wordt
een geactiveerde calciumbentoniet verkregen, waarbij Ca2+-ionen in
het kristalrooster zijn uitgewisseld met Na+-ionen.
(Geactiveerde) bentoniet kan in diverse kwaliteiten worden verkregen.
De keuze zal mede worden bepaald op basis van de grondgesteldheid.
Met name zouten en veenzuren kunnen de benodigde eigenschappen
van de bentonietsuspensie nadelig bei.nvloeden.

De stabiliserende functie van bentonietspoeling komt op een aantal wij-
zen tot stand:

Door de gering hogere volumieke massa van de suspensie en door
het hogere niveau van de suspensie ten opzichte van de stijghoogte
van het grondwater wordt in de sleuf een grotere hydrostatische
druk verkregen.
Door deze grotere hydrostatische druk zal de suspensie enigszins
uitfilteren. Behoudens in grove grondlagen wordt reeds bij geringe
uitfiltering een afdichtend laagje bentoniet(cake) gevormd. De cake
zorgt ervoor dat de hydrostatische druk effectief op het korrelskelet
van de sleufwand wordt overgebracht zonder dat noemenswaardige
verliezen van bentonietspoeling optreden als gevolg van indringing
in de bodem. In het geval van grofkorrelige grond moeten toeslag-
stoffen, zoals bijv. micaschubben of notenbast, worden bijgemengd
om de opbouw van cake mogelijk te maken zonder grote verliezen
aan steunvloeistof.
Door de schuifspanning van het thixotrope mengsel wordt voorkomen,
dat individuele gronddeeltjes in de sleufwand door de cake vallen
(microstabiliteit).. Door de thixotrope eigenschap stijft het mengsel op als de suspensie

tot rust komt. In de collo"idaleoplossing gaan de kleiplaatjes als het
ware een kaartenhuisstructuur opbouwen.

Een relatief nieuwe ontwikkeling is de toepassing van een polymeer-
spoeling. Een dergelijke spoeling heeft niet zozeer cakevorming op de
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10000Afb. 33. Vergelijk viscositeit bento-
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(Viskeau)[ 10].
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wand van de s1euf tot gevolg, maar de steunfunctie berust op de zeer
sterke thixotrope eigenschappen. Er is sprake van een lage viscositeit
zodra de spoeling in beweging wordt gebracht en een extreem hoge vis-
cositeit in rusttoestand. Het verloop van de viscositeit is bij dit soort
slurry's nagenoeg lineair afhankelijk van de ingebrachte energie (afb. 33).
Het grootste voordeel van deze spoe1ing is de besparing in afvoer,
omdat de waterbindende polymeren eenvoudig afbreekbaar zijn.
De afvoer van bentonietspoeling is namelijk in toenemende mate een
afvalstoffenprobleem. Bentoniet is weliswaar geen verontreinigend
materiaal, maar vloeistoffen en suspensies mogen niet naar een stort-
plaats worden afgevoerd. Door zijn goede waterbindende eigenschappen
is het terugbrengen naar een vaste toestand echter kostbaar.
Gezien de kosten is de toepassing van polymeerspoelingen tot heden
slechts voor zeer specifieke projecten interessant gebleken. Bovendien
zijn afbreekbare polymeerspoelingen vaak gevoelig voor aantasting
door betonspecie. Met name het hoog alkalische milieu kan tot achter-
uitgang van de eigenschappen leiden.

De eigenschappen van een bentonietsuspensie zijn pas optimaal als een
colloi"daal mengsel gevormd wordt dat gelegenheid tot rijping heeft.
Door het mengsel gedurende een aantal uren met rust te laten, kan de
bentoniet zich fysisch met water binden. Dit proces wordt wel zwellen
genoemd. De tijd die voor het zwelproces nodig is, is niet alleen afhan-
kelijk van het type bentoniet, maar ook in belangrijke mate van de
intensiteit van het mengen. De steunvloeistof heeft dus een stabilise-
rende functie. In het heIe proces kan een aantal fasen worden onder-
scheiden:. De mengfase, waarin de suspensie wordt aangemaakt. Hiervoor
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wordt een bentonietcentrale op het werkterrein geplaatst, veelal
bestaande uit een silo, een grote menger, rijpingsbassins en voor-
raadbassins. Bij aanmaak wordt veelal een dosering van 3,5% tot
5% bentoniet gebruikt. Het volumegewicht bedraagt dan 10,20 tot
10,35 kN/m3.
De voorraadfase, waarin de bentonietspoeling, die na het regenereren
of tijdens het storten van een paneel vrijkomt, tijdelijk in bassins,
bakken of silo's wordt opgeslagen. Deze spoeling wordt weer
gebruikt bij het graven of verversen van een volgende sleuf. Voordat
gebruikte bentonietspoeling aan de voorraad kan worden toegevoegd,
zal ze worden beoordeeld op eventuele verandering van eigenschap-
pen.
De stortfase, waarin de sleuf wordt gevuld met geregenereerde of
met verse bentoniet. In deze fase gelden er strenge eisen voor de
suspensie. Een slechte conditie van de bentoniet kan namelijk tot
problemen met de betonkwaliteit leiden. Daarom moet de bentoniet
een lage viscositeit en een laag volumegewicht hebben. Dit voor-
komt inhomogeniteit van het beton door bentonietinsluitingen of
verminderde aanhechting van het wapeningsstaal als gevolg van een
bentonietfilm op de staven. Tijdens het graafproces zal de suspensie
vermengd raken met gronddeeltjes. Het volumegewicht kan dan
zeker in zandgronden toenemen tot 11,0 kl'\J'/m3en soms zelfs tot
ruim 13,0 kN/m3. De stabiliteit van het mengsel wordt dus groter,
zodat een tijdelijke geringe niveauverlaging van de bentonietspiegel
niet tot stabiliteitsverlies zal leiden. De slurry moet daarom na het
op diepte graven van de sleuf worden ontzand of worden vervangen
door verse bentoniet.

Bij ontzanden wordt de suspensie met behulp van schudzeven en
cyclonen ontdaan van gronddeeltjes, het zogenaamde regenereren

Aft. 34a. Onrzanding van de steun-
vloeistof.
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Ajb. 34b. Ontzanding van de steun-

vloeistof

van de bentoniet. Een voorbee1d van een ontzander is weergegeven
op afbeelding 34a en 34b. Door de vermenging met gronddeeltjes
wordt de suspensie niet alleen zwaarder, maar ook viskeuzer. Beide
aspecten leiden tot verhoogde risico's op bentonietinsluitingen in
het beton tijdens de stortfase. De bentoniet moet daarom worden
ontzand om het vo1umegewicht te verlagen. Het verschi1 in vo1ume-
gewicht tussende betonspecie en de omhoog te drijven steunv1oeistof
moet zo groot moge1ijk zijn om vermenging tegen te gaan. DIN
4126 geeft een rekenformu1e om het maximaa1 toegestane vo1ume-
gewicht te bepalen. Onder normale omstandigheden bedraag de uit-
komst van deze formu1e 12,6 kN/m3.
In sommige normen is evenwe1 het terugbrengen van het volumege-
wicht omgezet in een maximaal zandgehalte van bijv. 4%. Dit is niet
helemaal hetzelfde, aangezien het bij dee1tjes < 63 ~m niet om zand
gaat. In siltige gronden moet hier rekening mee worden gehouden.
Silt is moei1ijk uit bentonietspoeling te verwijderen en de spoeling
zal dan op volumegewicht moeten worden beoordeeld. Anderzijds is
de normering van het maximale zandgehalte zinvol om sedimentatie
van de resterende hoeveelheid zand tijdens het betonstorten te voor-
komen.

Om de eigenschappen van bentoniet te controleren moeten er regelmatig
proeven worden uitgevoerd volgens de Amerikaanse API- of de Duitse
DIN-normen. In deze normen zijn de meetmethoden om de diverse
eigenschappen van bentonietmengsels vast te stell en omschreven,
evenals de waarden waaraan een suspensie moet voldoen. De meetme-
thoden in deze normen zijn over het algemeen dezelfde, maar verschillen
wel in de gehanteerde eenheden en daardoor ook enigszins in de gestel-
de eisen.

De eisen waaraan op recent uitgevoerde projecten in de te onderscheiden
fasen moest worden voldaan, staan vermeld in de tabel van afbeelding 35.



Volumegewicht kN/m3 :t10,3 :t10,5 :t10,5 - 11,5
Zandgehalte %VN 0 nvt 0-6
Viscositeit [1 liter] secMarsh 30-35 30-40 30-50
Filtraat [30 minuten] cm3 s30 s35 s35

Cake mm s3 s4 s4
pH-waarde1> 9-12 9-12 9-12
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A
aanmaken

B
in de
voorraad

C
voor het
storten

I) De pH-waarde op zich is geen eis. Een afwijking van de gegeven waarden duidt ech-

ter op aantasting van de bentoniet. Een eenvoudige bepaling van de pH-waarde kan dus

indicatief zijn voor een mogelijk verlies aan stabiliteit en kwaliteit van de slurry op

korte termijn. Zuren zuBen namelijk de bentonietstructuur aantasten en daarmee ook de

eigenschappen.

Afb. 35. Eisen aan rheologische
eigenschappen van de bentonier-
spoeling.

4.3.6 Voegen

Aangezien een diepwand be staat uit tegen elkaar gestorte panelen, zijn
er voorzieningen nodig om goed sluitende voegen te realiseren. Hiertoe
worden in de panelen aan de zijden waar nog geen aansluiting met een
reeds gestort paneel gemaakt is, stalen voegprofielen geplaatst (afb. 36a

Afb. 36a. Herplaarsen van een voeg-
profiel. c.q. een ronde voegbuis.
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Ajb. 36b. Het p/aatsen van een voeg-

profie/. c.q. een ronde voegbuis.

I.

\'\\

en 36b). Deze voegprofielen of voegmallen hebben een breedte die
ongeveer ge1ijk is aan de sleufbreedte en worden verticaal geplaatst
zodra er ontgraven is. Op deze wijze ontstaat een strakke verticale
voeg, nadat het profiel is verwijderd.
Traditioneel zijn de ronde voegbuizen. Deze moeten met de onderzijde
ca. 0,5 m in de bodem worden geplaatst om instromen van betonspecie
te voorkomen. De voegbuizen worden verwijderd, zodra de betonspecie
tot boven in de s1eufeen korrelskelet heeft opgebouwd. Enige uren na
aanvang van het betonstorten kan worden begonnen met het lostrekken
van de voegbuizen. Gewoonlijk kunnen ze 3 a 4 uur na beeindiging van
de stort geheel uit het vervaardigde panee1worden getrokken.
Ondanks het gebruik van bekistingsolie is de aanhechting reeds binnen
een paar uur merkbaar. Het verwijderen kan bij panelen tot circa 20 m
lengte soms nog wel met een zware hulpkraan worden uitgevoerd,
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indien tijdig met het loswerken wordt begonnen. Bij diepere panelen is
voor het verwijderen een trekvijzelinstallatie nodig. Een trekkracht van
1000 tot 3000 kN is niet ongewoon om de aanhechting tussen het buis-
profiel en het beton te verbreken. De weerstand tegen het lostrekken
van de voegbuis wordt nog versterkt doordat deze ten gevolge van de
horizontale speciedruk tijdens het betonstorten enigszins is doorgebo-
gen. Na enige meters trekken met de vijzelinstallatie wordt het buis-
profiel met behulp van een hulpkraan uit het paneel verwijderd. De
holle ruimte, die vervolgens over de gehele diepte overb1ijft, vormt een
goede aanzet voor het nog te maken sluit- of volgpaneel. Wel dient de
voeg na het ontgraven van de sleuf zorgvuldig te worden gepoetst.
Nadat de voegbuis getrokken is, vormt zich namelijk op het contactvlak
tussen de bentoniet en het verse beton een dunne laag bentonietpasta.
Deze pasta is in feite een door Ca2+-ionenaangetaste bentonietcake, die
enigszins is vermengd met hydratatieproducten uit het beton.

Een alternatief is het gebruik van vlakke voegplanken. Deze planken
zijn aan de onderzijde dicht en worden daarom opgehangen tot ca. I m
boven de bodem van het paneel. Het wezenlijke verschil met de voeg-
buis is gelegen in het feit dat voegplanken in principe niet worden
getrokken, maar na het betonstorten in het paneel blijven staan.
De voegplank is aan de zijde van het gestorte paneel wigvormig, zodat
hij zijwaarts te lossen is nadat de aansluitende sleuf is gegraven. Het
gebruik van voegplanken heeft het voordeel dat extreem lange werktijden
kunnen worden voorkomen.
Het lossen vindt plaats door met behulp van een beitel eventuele grond-
resten of beton dat om het voegprofiel is gestroomd los te steken. Door
de beite1 vervolgens opzij te trekken wordt het voegprofiel gelost. De
ervaring wijst uit dat het zijwaarts lossen bij voorkeur binnen korte tijd
na de vervaardiging van het paneel moet geschieden. Bij langere stand-
tijden gaat het steeds moeizamer. Bij panelen dieper dan 20 men/of
dikker dan 1,0 m kan het lossen van voegplanken problemen opleveren
omdat het aanhechtingsoppervlak groter is.
Een bijkomend voordeel van vlakke voegprofielen is de mogelijkheid
tot het toepassen van zgn. waterslots. In de voegmal worden daartoe
vooraf een of meer PVC-strips met een breedte van 0,10 m geschoven
(afb. 37). Na het zijwaarts 10strekken van het voegprofiel b1ijven de
strips over de halve breedte verankerd in het verharde beton van het
aans1uitende, reeds gemaakte paneel. Zodoende wordt de voeg tussen
de panelen extra waterremmend. De PVC-strip wordt veelal geplaatst
tot een meter beneden het beoogde ontgravingsniveau binnen de diep-
wanden.
De toepassing van waterslots vermindert het risico van lekkage door de
voeg, maar kan dit niet gehee1 wegnemen. .

Zeker bij voegen waar a1s gevolg van lange standtijden of door grote
dieptes of breedtes het zijwaarts lossen niet mogelijk blijkt en er dus
gelost moet worden met behulp van verticaal vijze1en, zal de strip zijn
werking verliezen. Ais de kans hierop groot is, kan het gebruik van
waterslots beter achterwege blijven.
Ondanks de toepassing van waterslots is bij diepwanden de aanwezig-

Ajb. 37. Een bijna volledig geplaats-
te voegplank voor:.ien van water-
slots.
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heid van vochtige plekken en lichte lekkages onvermijdelijk. Duidelijk
waarneembare lekkages kunnen worden bestreden d.m.v. injecties.
Indien vochtige plekken om esthetische redenen niet gewenst zijn, is
het praktischer om deze met bijvoorbeeld voorzetwanden aan het zicht
te onttrekken [II].

4.3.7 Wapening

De wijze waarop diepwanden worden gemaakt stelt tal van andere
essentiele eisen of aanvullende eisen aan een wapeningskorf dan aan
die van normale betonnen wandconstructies.
Diepwandpanelen met een breedte van ruim 6,0 m en een lengte van 30
m zijn geen uitzondering. In zo'n geval zal lOveel mogelijk worden
gekozen voor twee korven met een breedte van ca. 3,0 m en een lengte
van 30 m. Omdat het krachtenspel hoofdzakelijk loodrecht op de diep-
wand gericht is, hoeven deze korven doorgaans niet gekoppeld te worden.
Wapeningskorven die op de bouwplaats worden samengesteld of elders
zijn geprefabriceerd, worden met een hulpkraan opgepakt en in de sleuf
op diepte gehangen. Ze dienen te zijn berekend op de transportfasen.
Vaak worden ze daarom versterkt met supporten, een vakwerkcon-
structie van wapeningstaal.
De stijfheid van de korven speelt een ondergeschikte rol, aangezien ze
verticaal worden afgehangen. Ze moeten echter wel stevig zijn, lOdat
er na het oppakken en in het paneel plaatsen geen blijvende vervor-
mingen optreden. Het verdient dus de voorkeur om gelaste korven toe
te passen. Het gebruik van gevlochten korven hoeft niet te worden afge-
wezen, maar het vlechten dient wel zeer lOrgvuldig te zijn uitgevoerd.

Voorts is het van groot belang dat de korven lOveel mogelijk worden
gestroomlijnd, zodat ze zo min mogelijk een obstakel vormen voor
omhoogvloeiende betonspecie. De bentonietspoeling, zelfs indien ze
verontreinigd is, moet gemakkelijk kunnen worden verdrongen en mag
niet worden ingesloten. Ze moet immers compleet worden verdrongen
om zwakke plekken in de wand te voorkomen en de aanhechting van de
betonspecie aan de wapening niet ongunstig te be"invloeden. De maas-
wijdte tussen de staven moet ruim worden gekozen. Ais vuistregel geldt
dat de verhouding maaswijdte / nominale korrelgrootte 5/1 of meer
dient te bedragen. Staven met een grote diameter of eventueel gebun-
delde staven verdienen dan ook de voorkeur. Met name waar langswa-
pening en dwarskrachtwapening samenkomen met bijvoorbeeld stek-
kenbakwapening of andere staven moet speciaal gelet worden op de
stroomlijning.
De dekking op de wapening moet groter zijn dan 50 mm. am zeker te
zijn van een goede doorstroming is het verstandig om minimaal een
maat van 75 mm aan te houden. am de dekking redelijk te garanderen
worden betonnen diepwandrollen of diepwandbroodjes op de korven
aangebracht (afb. 38). Voor de bovenste meters kunnen ook T-vormige
staalprofielen worden gebruikt die direct na de betonstort uit de sleuf
worden getrokken. Indien de panelen door dikke, minder draagkrachtige
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lagen worden gegraven is het zelfs beter om een minima1e dekking van
100 mm te kiezen. De afstandhouders kunnen dan namelijk enigszins
in de sleufwand worden gedrukt.
Langs de zijkanten van de s1euf dient de wapeningsdichtheid beperkt te
zijn, zodat het beton vanuit de stortkokers langs zo min mogelijk obsta-
kels naar de voegen kan vloeien. Om het risico van bentonietinsluitingen
bij de voegen te voorkomen kunnen eventuele beugels het beste langs
de supporten worden geplaatst [12].

4.3.8 Beton storten

Voorafgaand aan het storten van het beton wordt tot op de bodem van
de sleuf een stortbuis gebouwd, nadat de wapening is geplaatst. Zo'n
buis bestaat uit losse elementen van 1 tot 3 meter, die door middel van

Ajb. 38. Plaatsen van een wape-
ningskoif en aanbrengen van diep-
wandrollen.
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betonvolumeAjb. 39. Voorbeeld van slOrtkromme.
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speciale snelkoppelingen met elkaar worden verbonden. Aan de boven-
kant wordt er een storttrechter op geplaatst. Vervolgens wordt boven in
de buis een bal of een prop vermiculiet gestopt, die als scheiding dient
tussen de betonspecie en de bentonietsuspensie. De specie komt zo bij
het storten van de eerste vracht onvermengd en niet uitgespoeld op de
bodem aan. Door de onderzijde van de stortkoker iets te lichten ontstaat
een betonfront dat tijdens het storten de bentoniet omhoogdringt.
Deze methode van beton storten stelt extra eisen aan het materiaal. Het
is noodzakelijk dat het mengsel zeer plastisch is, zodat de specie door
de wapeningskorfheen tot aan de zijkanten van het paneel kan stromen.
Door de onderzijde van de stortkoker minimaal 2 meter in de beton-
specie te laten steken bereikt men een redelijk vlak stortfront en is de
kans op bentonietinsluitingen gering.
Dit front zal tijdens het storten van het beton de bentoniet opwaarts ver-
dringen, waama deze aan de bovenzijde van de sleuf wordt afgepompt.
Het vereiste steunvloeistofniveau kan zo eenvoudig gehandhaafd blijven.
Anderzijds moet de stortkoker zeker niet dieper dan 8 meter in de
betonspecie steken, omdat dan het gevaar voor opdrijven van de wape-
ningskorf aanzienlijk toeneemt. De stortbuis wordt daarom in meerde-
re stortfasen opgetrokken en ingekort.
In meergangspanelen worden bij voorkeur twee stortkokers toegepast.
In aIle gevaIlen mag de afstand tussen de stortkoker en een zijkant van
een paneel niet meer bedragen dan 3 meter.

Na elke betonvracht wordt met behulp van peilloden de bovenzijde van
het stortfront gemeten. De meetgegevens worden in een stortgrafiek
uitgezet (afb. 39). Het betonverbruik kan zo met de vooraf berekende
hoeveelheid worden vergeleken en eventueel optredende problemen
kunnen worden onderkend. Met name onregelmatigheden in de grafische
weergave van de gestorte hoeveelheid beton in relatie tot de diepte van
de sleuf kunnen duiden op een grillige paneelvorm of zelfs op een
plaatselijke instabiliteit van de wand.
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Door de opwaartse stroming schuurt de betonspecie langs de wape-
ningsstaven en reinigt deze grotendeeIs van de bentonietaansIag. In de
hoeken van bijvoorbeeld staafkruisingen zal deze schurende werking
minder zijn, hetgeen de aanhechting tussen staal en beton nadeIig be"in-
vloedt. Het is van groot belang dat het stortproces zo min mogeIijk
wordt onderbroken. Bij een langere onderbreking stijft de betonspecie
immers op. Bij het opnieuw opstarten van het stortproces zoekt de
verse specie dan een uitweg langs de omtrek van de stortkoker en
stroomt vervolgens over het oude stortfront om een nieuw stortfront te
formeren. De kans dat hierbij een dunne laag bentoniet wordt ingesIoten
is niet denkbeeldig. Een goede Iogistieke planning van de betonaanvoer
is daarom van groot beIang. Bij het storten van meer paneIen op een
dag is een geIijktijdige stort alleen toegestaan, wanneer de aanvoer en
de coordinatie tussen de stortpIoegen goed geregeId is.
Theoretisch wordt de betonspecie die zich boven de onderzijde van de
stortkoker bevindt omhooggedrukt. Door stromingswrijving Iangs de
sIeufwanden en de wapening en door afwijkende stromingspatronen in
relatief smalle paneIen treedt echter verdunning van dit front op, zodat
bovengenoemde theorie niet geheel standhoudt. Dit probleem probeert
men weI te voorkomen door uitsluitend in de eerste vracht een vertrager
toe te passen. Dit is echter alleen in specifieke gevallen juist. Het
gebruik van vertragers in aIle vrachten hoeft overigens ook niet altijd
de juiste werkwijze te zijn. Met name in het gevaI van ronde voegpro-
fielen zal het tijdstip waarop deze profielen getrokken worden zeer ver-
Iaat worden. Overigens hebben pIastificeerders ook een vertragende
uitwerking op de aanvang van de verharding. Bij de diepwandwerk-
zaamheden op het project Rijswijk Verdiept hebben beproevingen
onder adiabatische omstandigheden aangetoond dat het verhardings-
proces van het diepwandmengseI pas ca. 12 uur na de menging aanving
[13] (afb. 40).
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Ajb.41. Overzichl werklerrein.
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De tijdsduur tussen het verversen van de bentoniet, het aanbrengen van
de wapening en het storten van betonspecie bedraagt maximaal 5 uur
[12]. Als het langer duurt, moet de bentoniet opnieuw worden gecon-
troleerd en eventueel worden ververst.
Evenals voor de wapeningskorf geldt ook voor het beton dat dit primair
moet voldoen aan de eisen die de specifieke toepassing stelt. Tevens
moet de samenstelling van het beton voldoen aan de vooraf bepaalde
sterkte- en milieuklasse, hetgeen gewoonlijk geen probleem is. Voor
een goed plastisch mengsel (schudmaat van 520 - 600 mm) is namelijk
een groot aandeel fijn materiaal nodig. Daarom wordt in de meeste
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gevaIlen 325 kg/m3 cement of meer toegepast. In het ons omringende
buitenland zijn zelfs cementdoseringen van 400 - 500 kg/m3 geen uit-
zondering. De sterkteklasse B25 is dus probleemloos haalbaar. De ver-
eiste consistentie wordt verkregen door extra toevoeging van fijn zand,
eventueel vliegas en een combinatie van (super)plastificeerders. De
dosis (vertragende) plastificeerders wordt mede bepaald door de heer-
sende buitentemperaturen. Dat betekent een hogere dosering in de
zomer om tot en met de verwerking van de specie verzekerd te zijn van
goede vloei-eigenschappen.

Op het scheidingsvlak tussen het beton en de bentoniet zal echter enige
vermenging optreden. Bovendien wordt de bentoniet hier aangetast
door het cement (Ca2+).Indien de betonspecie tot tussen de geleidebalken
wordt gestort en dus zichtbaar wordt moet minimaal een overhoogte
van 0,50 m worden aangehouden ten opzichte van het vlak tot waar met
de vereiste betonkwaliteit ontworpen is. Indien de bovenzijde van de
diepwand zich op een lager niveau bevindt, moet een grotere over-
hoogte worden aangehouden. Bij gebruik van getrokken voegprofielen
is het beter de startpanelen tot tussen de geleidebalken te storten. Ook
kan worden besloten om de sleuf af te storten met grind op de enigszins
opgestijfde betonspecie. Dit enerzijds om de stabiliteit van de geleide-
balken te kunnen verzekeren en anderzijds om bij het maken van de
tussengelegen sluitpanelen over een zichtbare aanzet te kunnen
beschikken voor de neergaande beweging van de diepwandgrijper en
voor de wapeningskorf. Dat de overhoogtes leiden tot extra betonver-
bruik en weIlicht ook tot extra sloophoogtes zijn onontkoombare con-
sequenties.

4.3.9 Uitvoeringsaspecten

Het in te zetten materieel is op de locatie uitgebreid aanwezig (afb. 41).
Behalve uit een graafkraan en een hulpkraan bestaat het uit noodzakelijk
materieel als een stortbuizenrek, een ontzander, een aggregaat, een
magazijncontainer, een schaftkeet, een grondbak enz. Daamaast moet
er ruimte zijn voor de opslag van wapeningskorven en het opsteIlen van
betonmixers. Bovendien moet dit materieel, dagelijks op een andere
plek worden opgesteld, afhankelijk van de te graven en de te storten
sleuf. Er is dus een behoorlijk werkterrein vereist. Inclusief de werkweg
is een werkbreedte van 15 meter een minimumvereiste. Per graafkraan
is een terreinlengte nodig van minimaal 50 meter, onder meer afhanke-
lijk van de graafdiepte.

Indien vlak langs belendingen wordt gewerkt moeten aIle doorgaande
kabels en leidingen nagenoeg aan de gevels worden gehangen.
Huisaansluitingen krijgen in dit geval vaak (tijdelijke) aanpassingen.
Kruisende kabels en leidingen krijgen voorzieningen om ze tijdens de
uitvoering snel te kunnen omleggen.
Deze bijkomende werkzaamheden kunnen het beste gelijktijdig worden
uitgevoerd met de aanleg van de geleidebalken, dit om de periode van
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Ajb. 42. Bentonietcentrale (in aan-
bouw).

hinder voor de omwonenden en overige gebruikers van het gebied door
de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden.

De plaatsing van de bentonietcentrale kan aanleiding geven tot het ont-
staan van andere complicaties. Er is in de directe nabijheid van het
werkterrein een vrije ruimte nodig van 800 m2 of meer (afb. 42).
Aangezien het een stationaire installatie betreft, moet er rekening mee
worden gehouden dat een hinderwetvergunning vereist is. Met name
stringente eisen ten aanzien van geluidshinder in woongebieden kun-
nen tot beperkingen 1eiden of extra voorzieningen noodzakelijk maken.

Werktijden kunnen eveneens een knelpunt vormen tussen uitvoering en
omgeving. Yeelal is het niet mogelijk om in een achturige werkdag een
diepwandpaneel klaar te krijgen. In de regel wordt de ene dag de sleuf
gegraven en de andere dag het panee1 gestort. Ervaring heeft aangetoond
dat in korte perioden van een of enke1e dagen er nauwelijks extra zet-
tingen in de omgeving optreden. Desondanks kunnen met name het
betonstorten en de hiermee samenhangende werkzaamheden tot langere
werkdagen leiden. De sleuf moet immers (met de grijper) worden
opgeschoond, de bentoniet worden ontzand, de voegprofielen en wape-
ningskorven worden geplaatst voordat met het storten van beton kan
worden begonnen. Als de startpanelen ronde voegprofie1en hebben,
moeten deze bovendien ca. 4 uur na de stort worden getrokken. Bij
grote projecten waarbij meerdere diepwandstellingen worden ingezet
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en bet betonstorten onderling moet worden afgestemd zijn aanvangstijden
vroeg in de morgen of werktijden tot in de avond geen uitzondering.

In bet geval dat vlak langs belendingen of openbare wegen wordt ge-
graven kunnen er voorzieningen op de graafkranen worden gemonteerd
om veilig te werken. Door bet zwenken van de kraan, waarbij de grijper
na elke grijpergang 1800moet worden gedraaid, zal de grijper, ondanks
zijn gewicbt van 120 - 180 kN, kunnen gaan slingeren. Dit kan worden
voorkomen door een voorziening aan de kraan te bevestigen, bijvoor-
beeld een telescopiscbe geleiding, die alleen functioneert als de grijper
zicb vrij boven bet maaiveld bevindt (afb. 43). Aan de geleiding zijn
een sterke slingerdemper en een draaimotor bevestigd. Met bebulp van

Afb. 43. Graven vlak langs belen-
ding en.
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Ajb. 44a. Graven in beperkte ruimte
leidt tot een lange cyclustijd.

deze met eenjoy-stick te bedienen draaimotor kan de machinist de grijper
parallel aan de gevel of het bouwhek laten wegdraaien, zonder dat deze
worden geraakt.
Het plaatsen van de voegprofielen en de wapeningskorven in beperkte
ruimtes is met grote hulpkranen gecontroleerd mogelijk, al is het instel-
len van een veiligheidszone altijd aan te bevel en.

In het voorgaande is een aantal factoren genoemd die direct van invloed
zijn op de leefbaarheid en bereikbaarheid van het werkgebied. Reeds in
de planvorming dient men zich van deze factoren bewust te zijn.
Duidelijke informatie hierover is noodzakelijk voor de acceptatie van
de plannen. Hoewel de invloeden ingrijpend zijn, moet men zich reali-
seren dat het een 'zich voortbewegend werkterrein' betreft.

4.3.10 Diverse magelijkheden

Beperkre haagre

Met behulp van kleine diepwandgrijpers of diepwandfrezen is het
mogelijk om te werken onder constructies die de werkhoogte beperken.
Een minimale hoogte van 6,0 m is vereist. Dat het koppelen van voeg-
mallen en van wapeningskorven alsmede de inzet van bijzonder mate-
rieel tot extra hoge kosten en een langere cyc1ustijd van een diepwand-
panee11eiden, is evident (afb. 44a en 44b).

Diepwandfrees
De diepwandfrees is ongeveer 20 jaar geleden in Europa ontwikkeld.
Met dit apparaat wordt in een continue graafgang een panee1 gemaakt.
De frees heeft aan de onderzijde twee grote wie1en, voorzien van snij-
messen die de grond lossnijden. Bij een sterk varierende grondopbouw
kan het nodig zijn om de messen te wisselen, hetgeen de efficientie van
het systeem nadelig be"invloedt [13].
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Behalve als steunvloeistof in de open sleuf fungeert de bemonietspoeling
ook als transportmedium voor de af te voeren grond: met behulp van
een pomp en ftexibele leidingen wordt de grond van de frees naar de
ontzandingsinstallatie getransporteerd.
Een diepwandfrees is in het algemeen een zeer groot apparaat. Hij heeft
gemiddeld een lengte van 20 tot 30 m en een gewicht van 200 tot 350
kN (afb. 45). Er zal dan ook een grotere kraan nodig zijn dan voor een
diepwandgrijper die 6 tot 10m lang en 120 tot 180 kN zwaar is. Sinds
enkele jaren zijn er compacte freesmachines ontwikkeld om in beperkte
ruimtes te werken.
Aanvankelijk was de diepwandfrees bedoeld voor harde (steenachtige)
gronden. De kosten van zowel de frees als de grote ontzandingsinstalla-
tie leiden tot aanzienlijk hogere eenheidsprijzen, zodat alleen de hogere
productiesnelheid in moeilijk graafbare gronden de inzet rechtvaardigt.
Soms kan het gebruik ervan voor zeer diepe diepwanden logistiek de
enige oplossing zijn, omdat er geen of weinig mogelijkheden zijn om
de grond af te voeren, bijvoorbeeld als dit door de stad zou moeten. In
de Nederlandse omstandigheden zal de inzet van een diepwandfrees
dus slechts in specifieke gevallen de moeite waard of noodzakelijk zijn.
Omdat het mogelijk is met behulp van een diepwandfrees afwijkingen
in de verticaliteit te corrigeren en daarmee met kleinere maattoleranties
tot grote diepte te kunnen graven, kan ook om puur technische redenen
besloten worden dit apparaat in te zetten.

Ajb. 44b. Graven in beperkte mimte
leidt lOteen lange cyclustijd.

Ajb. 45. Stelling met diepwandfrees
aan het werk.
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Ajb. 46a en 46b. Koppelelementen

in de wapening en de aansluiting na
ontgraving.

Vloeraansluitingen

Het is mogelijk om voorzieningen in de wapeningskorven op te nemen,
zoals stekkenbakken of koppelelementen, om een momentvaste verbin-
ding met later aan te brengen keldervloeren te kunnen realiseren (afb.
46a en 46b). Voor het plaatsen van een stortkoker moet echter over een
afstand van 0,50 m van deze dwarsverbindingen een strook worden
vrijgehouden.
De stekkenbakken of koppelelementen worden later vrij gegraven en/of
vrij gehakt. Men moet rekening houden met een hoogteafwijking van
minstens +/- 0,05 m.

Dilataties
Indien de diepwand deel uitmaakt van een totale constructie, dus niet
alleen een kerende wand vormt, moeten de plaatsen van de stortvoegen
en vooral de dilatatievoegen zorgvuldig worden gekozen. Bij vloervel-
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den die bijvoorbeeld om de 40 m gedilateerd worden, is het belangrijk
dat deze horizontale dilatatie ook verticaal in de diepwand wordt door-
gezet. Verhardingskrimp van een vloerveld en ook de temperatuurver-
vormingen van een dekconstructie aan het maaiveld leiden namelijk tot
opgelegde vervormingen. Als niet is voorzien in het dilateren van de
diepwand, zal de meest nabijgelegen diepwandvoeg na het storten van
de vloer worden opengetrokken. In het geval van een dekconstructie
gebeurt dat ook in koude winters. Dit leidt tot een niet te onderschatten
lekkageprobleem.
Het maken van een dilatatievoorziening in een diepwandpaneel is goed
uitvoerbaar. Op atbeelding 47 is te zien hoe een dilatatievoorziening in
een paneel is gestort. Bij de paneelindeling moet er wel rekening mee
worden gehouden dat de dilatatie midden in een paneel wordt gesitu-
eerd, bij voorkeur in een driegangspaneel. Op deze wijze wordt het
mogelijk om met twee stortbuizen het beton symmetrisch te storten.

4.3.11 Tot besluit

Diverse toepassingen van diepwanden hebben in de afgelopen jaren
bewezen dat deze techniek extra mogelijkheden biedt voor de aanleg
van ondergrondse constructies in Nederland en dat er inmiddels een
volwaardig uitvoeringsniveau is bereikt. Zoals aile funderingstechnieken
kent ook deze techniek een aantal specifieke voordelen, nadelen en aan-
dachtspunten. Indien deze worden onderkend zal de toepassing van
diepwanden zonder noemenswaardige problemen kunnen veriopen.

Ajb. 47. Dilatatievoeg in een diep-
wandpaneel.
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s D 4.4 PALENWANDEN

Ajb. 48. Palen wand met overlap-
ping: S ~ 118' D ~ 0.07 m.

s

doooo
Ajb. 49. Palen wand met tussenruim-

ten: 0.05 m s S s 0.15 m.

stalen pro1icl contrale voorspanS!a31

Ajb. 50. Diverse wapeningsvormen.

Ajb.51. Toepassing palenwand bij

zeer kleine afstand lOt belendingen.

4.4.1 Algemeen

Een palenwand bestaat uit een rij in de grond gevormde palen van
beton, cementgrout, bentonietcement of ge'injecteerde grond, die enigs-
zins overlappend naast elkaar zijn geplaatst (afb. 48). Indien de wand
slechts een grondkerende functie moet hebben, kan worden overwogen
om de palen met tussenruimten uit te voeren in plaats van met overlap-
pingen (afb. 49).

Om buigende momenten te kunnen opnemen moeten de palen gewapend
zijn. Hiervoor kan een wapeningskorf, een stalen profiel of een centrale
voorspanstaaf worden gebruikt (afb. 50).
Voor dit type wand worden vooral avegaarpalen en buisschroefpalen
toegepast. De gebruikelijke diameters van de palen varieren van 300
tot 800 mm. Bij niet-grondverdringende palen wordt de grond verwijderd
door schroeven of boren, waarna het boorgat met betonmortel, cement-
grout of bentonietcement wordt gevuld. Palenwanden hebben het voor-
deel boven damwanden, dat ze niet alleen een kerende functie hebben,
maar bovendien ook nog een hoge verticale belasting kunnen dragen.
In het algemeen vindt de palenwand toepassing bij bouwkuipen die op
zeer korte afstand van belendingen zijn gelegen (afb. 51). Hij kan tril-
lings- en geluidsarm worden aangebracht. Ook de zettingen kunnen in
hoge mate worden beperkt. vooral bij toepassing van verbuisde
schroefpalen. Door de hoge buigstijfheid worden de horizontale ver-
vormingen sterk gereduceerd.
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Bij een traditionele schroefboorpaal wordt de grond in de spoed van de
avegaar omhoog getransporteerd. Bij aanvang van het trekken treedt er
ter hoogte van de voet grondontspanning op. Daarom wordt er volgens
het voorschrift NEN 6743 bij het berekenen van het puntdraagvermogen
in het traject van 8D boven de paalpunt een maximum gesteld aan de
in rekening te brengen sondeerwaarde. Voor het puntdraagvermogen
maakt het dan niet uit hoe diep de paal in een draagkrachtige laag is
gefundeerd.
Bij een verbuisde schroefboorpaal schermt de steunbuis de horizontale
toestroming van grond af, zodat deze ontspanning niet kan optreden.
Hierdoor mag de draagkracht worden berekend met de uitvoeringsfacto-
ren voor grondverwijderende systemen, zonder de afsnuiting van 2 MPa
boven de paalpunt in rekening te brengen.
Voor een overlappende palenwand moet de oversnijding van de palen
ten minste 1/8 van de diameter bedragen, met een minimum van 0,07 m
(afb. 48).
Als de bodem van de bouwput boven de grondwaterspiegel ligt en de
wand dus geen waterkerende functie heeft, kunnen de palen met een
tussenruimte worden geboord. De grond achter de wand moet dan
enige samenhang hebben, zodat deze niet door de openingen in de put
kan lopeno De tussenafstand is meestal niet groter dan 0,05 a 0,15 m
(afb. 49).

Gelet op het mobiliseren van de gronddruk, is het staffelen van over-
snijdende palen zelden een probleem. De ongewapende palen worden
immers voor een groot deel oversneden door de gewapende palen. De.
waterdichtheid van de bouwput mag echter niet in gevaar komen.

4.4.3 Uitvoeringsaspecten

De plaats van de palen moet nauwkeurig worden gemarkeerd. Het
gebruik van een boorframe is daarom zeer aan te bevelen (afb. 52). In
bochten zal echter elke paal afzonderlijk moeten worden gemarkeerd.

Afb. 52. Booiframe ten behoeve van
nauwkeurige rmwtvoering.
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Ajb. 53. Werf..:volgorde.

Ajb. 54. Plaatsen paal bij calamiteit.

STAP 1 0 G0) 0)

primaire ongewapende palen

STAP 2 0808000
primaire ongewapende palen

STAP 3

secundaire gewapende palen

aanvullende injectie
buitenzijde bouwkuip

De verticaliteit van elke paal wordt gecontroleerd door een lange water-
pas langs de steunbuis te houden. Dit is zeer belangrijk omdat een
afwijking in het verticale vlak, vooral in de richting van het trace, lek-
kage tot gevolg kan hebben.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire palen.
Onder primaire palen worden ongewapende palen verstaan, terwijl
secundaire palen gewapend zijn. De meest gangbare werkwijze is om
eerst de primaire palen in de volgorde 1- 5-9 - 13- te maken en ver-
volgens de primaire palen 3-7 - 11 Daarna worden de secundaire
palen 2-4-6-8-10-12 ingeboord. Als de specie van een reeds
gemaakte paal tijdens het boren van een dichtbijgelegen paal in bewe-
ging komt, moet de uitvoeringsvolgorde worden aangepast of dient er
een grotere tussenpauze in acht te worden genomen. Pas als de beton-
specie van de primaire palen stijf genoeg is, mogen de secundaire palen
worden gemaakt (afb. 53). De stijfheid wordt gecontroleerd door met
een visiteerijzer 0 16 mm in het beton te prikken. Als de staaf er niet
dieper dan ongeveer 25 cm met de hand ingedrukt"kan worden, is de
betonspecie voldoende gezet (maar nog niet verhard), zodat ze zich niet
meer als vloeistof gedraagt. Het beton in de aanliggende palen zal dan
niet meer in beweging komen tijdens het inboren van de secundaire
paal.
Een nadeel is dat bij deze werkwijze een strak tijdschema moet worden
aangehouden. Een secundaire paal kan immers niet in een primaire paal
worden geboord als deze al verhard is. Zo'n tijdschema wordt ver-
stoord bij het optreden van calamiteiten, bij onderbreking door een
weekend of in andere situaties. In die gevallen dient de secundaire paal
buiten de lijn van het trace te worden vervaardigd, zo dicht mogelijk
tegen de buitenkant van de primaire palen aan (afb. 54). Om lekkage te
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voorkomen dienen aanvullende maatregelen getroffen te worden in de
vorm van injecties aan de zijde van de waterdruk.

Het is mogelijk om ook de primaire palen te wapenen, bij voorkeur met
een centrale voorspanstaaf vanwege de kans op oversnijding bij een
stalen profiel of een wapeningskorf. In de meeste gevallen worden de
primaire palen niet gewapend om zodoende de plaatsing van groutankers
mogelijk te maken (afb. 55).

Als altematief voor de primaire palen kan gebruik worden gemaakt van
een cementbentonietsuspensie. Het nadeel hiervan is dat het enige
dagen duurt voordat de secundaire palen kunnen worden ingeboord.
Het voordeel is echter dat na voldoende opstijving van de primaire
palen het inboren van de secundaire palen niet aan tijd gebonden is.

Om tijdens het betonstorten silowerking in de buisavegaar te voorkomen
wordt het gebruik van grind in de betonsamenstelling vermeden. Een
gangbare betonmortel voor een dergelijke toepassing is:
- sterkteklasse : B25
- hoeveelheid cement: 500 kg/m3
- milieuklasse : 2
- consistentiegebied : 4
- zand : 0 - 4 mm
- hoeveelheid zand : 1500 kg/m3
- vertrager : naar behoefte

Uitvoeringsmetkode met avegaar
Nadat de avegaar op diepte is ingeboord, wordt hij getrokken en wordt
tegelijkertijd beton gestort. Direct daama wordt de wapeningskorf tril-
lend ingebracht. Deze methode is minder geschikt in de nabijheid van
belendingen vanwege de ontspanning van de omliggende grond tijdens
de uitvoering.

Afb. 55. Drie lagen groutankers fer
plaatse van de primaire palen.
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Ajb. 56. Verbuisde buisschroefpalen.
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Uitvoeringsmethode met verbuisde buisschroefpalen
Een verbuisde buisschroefpaal is een avegaar met een grote binnenbuis
asdiameter en relatief kleine schoepen, waaromheen een buitenbuis in
tegengestelde richting draait. Nadat de verbuisde buisavegaar op diepte
is ingeboord, wordt de wapeningskorf of het stalen profiel ingebracht.
Daarna wordt het beton gestort en wordt tegelijkertijd de verbuisde ave-
gaar getrokken (afb. 56).
Deze methode is bijzonder geschikt voor uitvoering in de nabijheid van
belendingen, omdat door de toepassing van de buis geen of nauwelijks
ontspanning van de omliggende grond optreedt.
Bovendien kan op eenvoudige wijze een stalen profiel of een wape-
ningskorf worden ingebracht, vanwege de grote diameter van de bin-
nenbuis.

Uitvoeringsmethode met verbuisde schroefpalen
Een verbuisde schroefpaal is een avegaar met een kleine binnenbuis
asdiameter en relatief grote schoepen, waaromheen een buitenbuis in
tegengestelde richting draait.
Nadat de verbuisde avegaar op diepte is ingeboord, wordt het beton
gestort en de verbuisde avegaar getrokken. Daarna wordt de wape-
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ningskorf of het stalen profiel met behulp van een trilblok ingebracht
(afb. 57). "

Ook deze methode is zeer geschikt in de nabijheid van belendingen.
Door het uittreden van water uit het betonmengsel vormt zich in de
paaldoorsnede een ondoordringbare schil van buiten naar binnen. De
afmetingen van de wapeningskorf of het stalen profiel moeten derhalve
veel kleiner zijn dan de diameter van de paaldoorsnede, met een dekking
van circa 7 tot 8 em. Bovendien moet de wapening direct na het storten
worden ingetrild.
Vanwege de betrekkelijk grote schoepafmetingen is de methode geschikt
in gebieden met veeL relatief kleine obstakels.

4.5 BERLINER WANDEN

4.5.1 Algemeen

Ajb. 57. Verbuisde schroefpalen.

Beschrijving van de techniek
Berlinerwanden bestaan uit in de grond geplaatste stalen H-profielen
(stijlen), waartussen tijdens het ontgraven houten regels worden aange-
bracht (afb. 58). De wanden kunnen eventueel worden verankerd of
gestempeld. Vooral in het buitenland worden ze toegepast voor soms

~ ~ ~
I I

Ajb. 58. Doorsnede ber/iner\';and.



148 Bouwen vanaf het maaiveld

~~,>'I:' ~",'';7
;:;.

Afb. 59. Berlinenvand voor diepe
bouwkuipen.

Afb. 60. Schematische weer gave
berekeningssysteem.

zeer diepe bouwputten (atb. 59). Ze worden gebruikt op plaatsen waar
de ruimte voor een talud ontbreekt. De onderste regel zit ongeveer ter
hoogte van de putbodem. Als de bodem zandig is, betekent dit dat er
grondwater onder de wand door kan lopeno In dat geval is bemaling
noodzakelijk.
Een groot gedeelte van de stabiliteit - en bij een onverankerde wand
zelfs de gehele stabiliteit - moet door de gronddruk tegen de stijlen
worden geleverd. De hartafstand van de stijlen bedraagt meestal 1,5 tot
3 m. Daardoor moet de maximale passieve gronddruk over een grotere
hoogte worden gemobiliseerd dan bij een doorgaande wand. Het druk-
vlak voor de passieve weerstand is immers veel smaller. De vervormingen
zijn daarom aanzienlijk groter. Dit kan worden tegengegaan door de
wand meervoudig te verankeren.

4.5.2 Berekeningen

In 1950 is door Blum [17, 18] een rekenmodel ontwikkeld voor duk-
dalven. Hierbij wordt de energie van een aanvarend schip omgezet in
een statische belasting. Hierdoor ontstaat een berekeningssysteem als
in atbeelding 59 schematisch is weergegeven.
Een paal zal als gevolg van de horizontale belasting een wigvormig
glijvlak in de grond ontwikkelen, dat zich schelpvormig uitbreidt.
Aangenomen is dat de schelp ter hoogte van de bodem een breedte
heeft van 1/2to + bo + 1/2to, waarin:
to =de diepte van de voet van de stijl onder de bodem
bo =de breedte van de stijl

Doordat ook in de zijvlakken schuifweerstand wordt ontwikkeld, leveren
schelpvormige glijvlakken meer weerstand dan het glijvlak van een
doorgaand scherm (atb. 60).
Een ander rekenmodel is door Brinch Hansen ontwikkeld [25]. Dit

9
I I I,."

"

....
.......

.....

tol " .....

.1.

A

i
:""_0
I

'
, , , , lbo

~ I

--'>-.
- -1- - - - -

= = -"LJA
-

-- IA

I

- -: - - -
/ / /

_° I
"'"£:!

I ....
-.1.. I ""



BerlillelYVallden 149

model gaat bij de bepaling van de passieve coefficient uit van een relatie
tussen de dikte van de paalschacht en de diepte van de paalvoet onder
de bodem.
Beide methoden hebben het nadeel dat er geen rekening wordt gehouden
met het oversnijden van de grondwiggen bij een kleine afstand tussen
de staanders en/of een grote inheidiepte.

Blum geeft voor een cohesieloze grond voor de passieve weerstand een
groone van:
Ep = fw to2(bo /2 + to / 6), waarin:
Ep = de passieve grondweerstand
fw = ~.y'

~ = passieve gronddrukcoefficient
y' = effectief volumiek gewicht van de grond

Deze vergelijking kan worden omgezet in:
Ep = 1/2 y' to2 ~ (bo + 0,33 to)

Hierin kan de term (bo + 0,33 to) worden opgevat als de fictieve breedte
van de paal.
Onderzoek in Duitsland [3,4] heeft uitgewezen dat de weerstand van
het drukvlak sterk vermindert aIs bkr <::0,3 to. De term bkr wordt de kri-
tische breedte genoemd. AIs bkr gelijk is aan of groter dan 0,3 to snijdt
het profieI aIs een mes door de grond. In dat gevaI wordt voorgesteld de
effectieve breedte van de paal te berekenen uit:

beff= (bo + 0,6 to tan <p)V(bo / (0,3 to)),
hierin is:

beff =effectieve paalbreedte
<p =hoek van inwendigewrijving van de grond

In het gevaI dat de stijlen in een talud komen te staan, kan de passieve
coefficient met de formule van Krey worden berekend. Voor de hoek
van wandwrijving wordt aangeraden deze te beperken tot 1/3 <p.
Ook de onderiinge afstand tussen de stijlen is van belang. Daarom moet
beff< 1/2 tozijn. Gezien het voorgaande zou ook beff<(bo+ 0,33 to)kun-
nen worden toegepast. Er dient altijd te worden gecontroleerd of de
gesommeerde grondreactie die van een doorgaande damwand niet
overschrijdt.
De berekening kan verder analoog aan damwandberekeningen worden
uitgevoerd. Bij een niet verankerde wand kan dus het moment om de
bovenkant worden genomen en bij een verankerde wand om het anker.
Meervoudig gestempelde wanden zijn complexer. De berekening kan
dan het beste met de computer worden uitgevoerd via het principe van
de verend ondersteunde Iigger. Hierbij moet eraan gedacht worden dat
de actieve druk wordt veroorzaakt door een grondwig ter breedte van
de hartafstand van de stijIen en de passieve druk wordt geleverd door
het hiervoor beschreven mechanisme. Het zaI duidelijk zijn, dat het
enig proberen vergt om de effectieve breedte van de stijI en de inhei-
diepte ervan op elkaar af te stemmen. De grond kan ook onder de regels
door in de bouwput schuiven (grondbreuk). Dit moet aan de hand van
een gIijvlakberekening worden gecontroleerd.
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4.5.3 Uitvoeringsaspecren

Aanbrengen van de profielen
De H-profielen worden meestal door heien of trillen in de grond
gebracht. Het voordeel van berlinerwanden is dat de hei- of trilenergie
zeer plaatselijk wordt uitgeoefend. De gevolgen voor de omgeving zijn
dan ook geringer dan bij het plaatsen van een doorgaande damwand.
Als toch nog voor te veel trilling wordt gevreesd, kunnen lichtere en
kortere profielen door middel van drukken in de grond worden
gebracht. Voorspuiten wordt niet aanbevolen, omdat tijdens het voor-
spuiten meer ruimte in de grond wordt gemaakt dan voor het profiel
nodig is. Ook als de laatste meters niet voorgespoten worden, is de
kwaliteit van de grond rond het drukvlak al zo slecht geworden dat
grote vervormingen mogelijk zijn. De te grote gaten in de grond moeten
worden gevuld met materiaal uit de omgeving, waardoor de pakkings-
dichtheid vermindert, wat vooral bij belendende funderingen op staal
kwalijke gevolgen heeft.

De inbrengweerstand van de grond kan worden teruggebracht door de
profielen voor te boren. Dit wordt gedaan met een avegaar. Omdat het
niet anders kan, wordt de avegaar met een geringere snelheid in de
grond geboord dan de spoed ervan theoretisch mogelijk maakt. De ave-
gaar wordt tijdens het inboren dus tegengehouden. Dit moet voorzichtig
gebeuren, omdat bij een te geringe indringsnelheid veel grond naar
boven wordt getransporteerd, wat weer kan leiden tot schade aan belen-
dingen. Als de gewenste voorboordiepte bereikt is, wordt de avegaar
terugdraaiend getrokken. De treksnelheid moet dan gelijk zijn aan de
snelheid die de spoed mogelijk maakt. Vervolgens wordt de stijl met
een trilblok in het losgeboorde gat op diepte gebracht.
Het nadeel van deze methode is, dat de losgeboorde grond door het trillen
weer snel wordt verdicht en het effect ervan teniet wordt gedaan.
De inbrengweerstand van zandlagen wordt voor een groot gedeelte
bepaald door de mate waarin het zand met water is verzadigd.
Verzadigd zand verpapt snel en reageert dan min of meer als een vloei-
stof. Het water in de grondporien heeft dan een overdruk ten opzichte
van de omgeving. Goed doorlatend zand voert dit overspannen water
snel af, waardoor de weerstand weer toeneemt.
Door tijdens het terugdraaien van de avegaar een bentonietsuspensie
door de as te pompen, wordt de grond minder doorlatend en is dan beter
in staat water vast te houden. Hierdoor blijft de wateroverspanning tij-
dens het intrillen van de stijlen beter gehandhaafd, waardoor de pene-
tratieweerstand kleiner is. Ook wordt de inbrengenergie minder goed
op de omgeving overgebracht. Als richtlijn kan worden aangehouden
dat een suspensie wordt gemaakt van 50 a 80 kg bentoniet per m3water.
Het is niet nodig de suspensie te laten rijpen.

Een derde mogelijkheid is om met de avegaar gaten te boren, die tijdens
het terugtrekken worden gevuld met cementbentonietsuspensie.
Meestal wordt een mengsel gemaakt van 40 - 50 kg bentoniet en 180
- 200 kg cement op ongeveer 920 liter water. Na verharding bereikt dit
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mengsel een ongesteunde sterkte van 1- 1,5 MPa. Het is ook mogelijk
om in plaats van cementbentoniet een zandcementspecie te gebruiken.
De stijlen kunnen in de verse kolommen worden gestoken.
De cementbentoniet kan bij het ontgraven uit de kassen van het H-profiel
worden gestoken. am aanhechting te voorkomen kunnen bij toepassing
van zandcement de kassen beter worden gevuld met bijvoorbeeld
expanded polystyreen schuim (EPS of piepschuimblokken) of kan het
staal worden ingevet.

Plaatsen van de regels
De grondkering wordt gerealiseerd door het plaatsen van horizon tale
regels tussen de stijlen. Yeelal wordt hier sloophout voor gebruikt.
Omdat het hout echter aan bepaalde eisen moet voldoen, is een goede
kwaliteitscontrole gewenst. Het is uiteraard ook mogelijk om bijvoor-
beeld betonnen balkjes of schotten te gebruiken.
am de regels tijdens het graven tussen de stijlen te krijgen, moet de
lengte ervan gelijk zijn aan de hartafstand van de stijlen, minus de halve
ftensbreedte van het profiel.

Tijdens het ontgraven van de bouwput wordt de grond tussen de stij1en
weggestoken en worden de regels geplaatst. De oplegging van een regel
kan nooit veel groter zijn dan een kwart van de ftensbreedte. De ont-
graving kan nooit zo goed worden gedaan dat de regels volledig tegen
de grond aansluiten. am te voorkomen dat door aanrollen en uitbuigen
van de wand grond aan de omgeving wordt onttrokken, moeten de
regels tegen de stijlen worden opgewigd (afb. 61 en 62). Als er hoge
eisen gesteld worden, is het ook mogelijk de ruimte tussen de regels en
de grond te vullen met cementbentoniet of specie.

Een variant is om betonwapening tussen de stijlen te plaatsen en tegen
de stijlen een bekisting aan te brengen. Het beton sluit dan helemaal
aan zodat narollen van de grond niet mogelijk is. Een nadeel van deze
methode is dat het beton tijd nodig heeft om te verharden, waardoor het
uitvoeringstempo laag is. In het geval dat de wand gesloopt moet worden,
gaat dit moeizamer dan wanneer houten regels worden toegepast en er
bovendien puin moet worden afgevoerd.

Srempeling
am de afmetingen van de stijlen en verplaatsingen van de wand binnen
de perken te houden kan hij worden gestempeld of verankerd. Yoor die-
pere ontgravingen worden vee1al meervoudige stempelingen toegepast.
Bij een gestempelde wand kan de afstand tussen de stempels meestal
op de gewenste afmetingen van de stempels worden afgesteld. Een ach-
terwaartse verankering kan met ankerschotten, schroefankers, schroef-
injectieankers of groutankers worden uitgevoerd. Zo"n verankering is
qua ankerafstand minder ftexibel omdat de ankers door de wand moeten
worden gevoerd. Dit kan voor de regels bezwaarlijk zijn omdat de
doorvoering de sterkte ervan aantast. De ankers worden meestal bij de
stijlen aangebracht. De gemakkelijkste oplossing voor de doorvoering
is dan om voor de stijl geen HE-profiel. maar een gekoppeld U-profiel
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terreir' zakking
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Ajb. 61. Opwiggen van de regels ter
voorkoming van uitbuiging.

wig

regel

putbodem

-----

Ajb. 62. Stijl en regels.
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stijl (U)

anker.
stoel

~
Ajb. 63. Doorvoer groutankers.

te kiezen (afb. 63). Het anker kan dan tussen beide U-profielen door
worden aangebracht en de ankerstoel kan op de profielen worden
ge1ast.
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5 Grondverbeteringstechnieken

5.1 INLEIDING

Er wordt in dit boek onderscheid gemaakt tussen grondverbeterings-
methoden en waterremmende afsluitingen.

Onder waterremmende afsluitingen verstaat men de funderingstechnieken
die worden ingezet als het remmen van water de belangrijkste eis is. Ze
worden besproken in hoofdstuk 6.

Indien de technieken geen waterremmende afsluitingen moeten
bewerkstelligen, maar worden ingezet voor het verbeteren van grondei-
genschappen, spreekt men van grondverbeteringstechnieken.

In dit hoofdstuk worden de volgende grondverbeteringstechnieken
behandeld:

. consolidatiemethoden. stabilisatiemethoden

Consolidatiemethoden zijn bedoeld om de zetting van de samendruk-
bare lagen zodanig te versnellen, dat de definitieve constructie weinig
hinder ondervindt van eventuele restzettingen. De consolidatiemethoden
die worden toegelicht zijn:

. voorbelasting. verdichting door trillingen. verticale drainage. vacuiimconsolidatie. IFCO-methode. dynamische consolidatie

Stabilisatiemethoden zijn bedoeld om het zettingsgedrag te elimineren
door de belastingen vanuit de definitieve constructie direct af te dragen
aan de dieperliggende draagkrachtige lagen. De volgende stabilisatie-
methoden worden behandeld:

. MIP (Mix-In-Place). jetgrouten. stabiliserende bodeminjecties. FMI (Frees Meng Injectie). grind- en zandkolommen. nieuwe ontwikkelingen

Het onderscheid tussen consolidatiemethoden en stabilisatiemethoden
is niet altijd precies te maken. Grind- en zandkolommen bijvoorbeeld
hebben niet alleen een stabiliserend effect, maar zorgen ook voor een
versnelde consolidatie.
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5.2 CONSOLIDATIEMETHODEN

5.2.1 Voorbelasting

Wanneer op grand een belasting wordt aangebracht, zal hij worden samen-
gedrukt. Deze samendrukking wordt ook wel zetting genoemd. Het zetten
van de grond als functie van de tijd wordt met consolideren aangeduid.

Zettingsverschillen die optreden na de bouw kunnen ernstige schade
toebrengen aan de constructie. Meestal bestaat deze schade uit scheur-
vorming in onderdelen van het gebouw doordat de vervormingen de
zettingen niet kunnen volgen.
Het is ook mogelijk dat er geen directe schade ontstaat, maar dat door
de zettingsverschillen de functionaliteit wordt aangetast. Hierbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan een grote scheefstand van een
gebouw of aan grote vervormingen in een wegdek of spoorbaan.

am zettingsverschillen te vermijden wordt in Nederland vaak gekozen
voor een fundering op palen. Dit kan, vooral bij grote oppervlakken, een
zeer kostbare oplossing zijn. Vandaar dat bij de aanleg van autowegen,
spoorbanen, vliegveldbanen en dergelijke meestal gebruik wordt
gemaakt van een fundering op staal. am een fundering op staal zonder
grote zettingsverschillen mogelijk te maken wordt traditioneel een tij-
delijke zandophoging aangebracht. Deze moet, afhankelijk van de
grondgesteldheid, enige tijd blijven liggen. Dit kan varieren van enkele
maanden tot langer dan een jaar. Door het aanbrengen van de zandop-
hoging ontstaat een zgn. voorbelasting van de ondergrond, waardoor
zettingen versneld optreden. Na het verwijderen van de zandophoging
en het aanbrengen van de definitieve constructie kunnen nog restzettingen
optreden. Door het maken van zettingsberekeningen en het monitoren
van de optredende zettingen tijdens de periode van de zandophoging, kan
een voorspelling worden gedaan over de restzettingen die nog mogen
optreden zonder gevaar op te leveren voor de definitieve constructie.

Consolidatietheorie [1]
In zandgronden zal de zetting zeer snel optreden in tegenstelling tot in
klei en veen. In de laatste grandsoorten kan zetting vele jaren doorgaan.
Een verklaring voor het optreden van het tijdseffect is de vertraging die
de samendrukking ondervindt als gevolg van de aanwezigheid van
porienwater in de grand.

Terzaghi [2] heeft een consolidatietheorie ontwikkeld voor de samen-
drukking van volledig met water verzadigde grand. Er wordt aangeno-
men dat zowel het materiaal van de korrels als het water onsamendruk-
baar is. Daaruit voIgt dat de samendrukking van de grond alleen moge-
lijk is als de korrels een dichtere pakking gaan aannemen. Hiervoor moet
de porienruimte tussen de korrels kleiner worden, wat alleen mogelijk is
als het porienwater wordt uitgedreven. Naarmate de waterdoorlatendheid
van de grond kleiner is, zal het uitstromen van het water meer tijd ver-
gen, hetgeen de vertraging van de samendrukking van de grand verklaart.
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Het proces kan aan de hand van een getekend model worden verduide-
lijkt (afb. I). In een met water gevulde cilinder kan een geperforeerde
zuiger zonder wrijving bewegen. De zuiger wordt gesteund door veren.
Belast men de zuiger met een kracht F, dan zullen de veren deze kracht
pas kunnen opnemen wanneer zij over een bepaalde afstand zijn inge-
drukt. Daartoe moet echter vloeistof door de gaatjes in de zuiger worden
geperst, waarvoor tijd nodig is. Zolang dit proces niet voltooid is, kunnen
de veren niet de volledige reactiekracht leveren en zal de last voor een
deel worden gedragen door de vloeistof. Deze komt dus onder een
hogere druk te staan (overspannen water), waardoor water gaat uitstro-
men. In dit model komen de veren overeen met het korrelskelet, terwijl
de uitstroming van het water door de geperforeerde zuiger te vergelijken
is met de stroming van het grondwater door de porienkanalen. Het
langzaam zakken van de zuiger, terwijl er water uit de gaatjes stroomt,
vertoont overeenkomst met het zettingsproces.

Het verloop van het zettingsproces kan worden berekend door toepassing
van numerieke methoden, gebaseerd op de logaritmische samendruk-
kingswet van Terzaghi [2].

In het algemeen kan worden gesteld dat voor de consolidatie meer tijd
nodig is naarmate:. de waterdoorlatendheid van de grond kleiner is

de samendrukbaarheid groter is
de laag dikker is

Ook blijkt dat de eindwaarde die de zakking bereikt groter is naarmate:. de samendrukbaarheid groter is. de laag dikker is. de aangebrachte belasting groter is

Vergelijking met het gedrag van de cilinder met een geperforeerde zui-
ger kan verhelderend werken. Zo wordt duidelijk dat het meer tijd zal
kosten om de zuiger naar een eindtoestand te laten zakken naarmate:

de gaatjes in de zuiger kleiner zijn (waterdoorlatendheid);. de veren gemakkelijker in elkaar te drukken zijn (samendrukbaar
heid): er moet meer water uitstromen, waarvoor meer tijd nodig is.

De invloed van de laagdikte op de tijdsduur van de zakking is kwadra-
tisch: bij een tweemaal zo dikke laag duurt het viermaal zo lang om tot
bijv. 50% van de totale zakking te komen. Dit kan worden verklaard uit
het feit dat met het toenemen van de hoogte niet aIl~ende uit te persen .
hoeveelheid water groter wordt, maar ook de afstand die dat water tus-
sen de korrels door moet afteggen.

Seculair effect
Als de zening uitgezet wordt tegen de tijd, verkrijgt men een grafiek met
een vorm zoals weergegeven in afbeelding 2. Hierbij verloopt de eind-
zakking asymptotisch naar een eindwaarde. In werkelijkheid blijkt dit niet
zo te zijn. De werkelijke zakking verloopt meer volgens afbeelding 3.

Ajb. 1. Grafisch model consolidatie.

81

tijdt

-----------_.

zakking

Ajb. 2. Zakkingsverloop zonder
seculair effect.

log t
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Afb. 3. Zakkingsverloop met secu-
lair effect (lijn b-c) volgens
Keverling Buisman.
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oplengbuizen
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elektrische motor
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Ajb. 4. Opbouw trilnaald.

Ajb. 5. Trilnaald.

Deze afwijking van de zakking volgens de consolidatietheorie wordt
het seculair effect genoemd.
De zetting blijkt in werkelijkheid door te gaan als de waterspanning tot
nul is gereduceerd en de belasting aanwezig blijft. Dergelijke effecten
vindt men bij meer materialen, zoals bij beton en plastic. Meestal noemt
men dit verschijnsel kruip. Voor veel materialen kan men het redelijk
goed beschrijven aan de hand van de theorie van de visco-elasticiteit of
de viscoplasticiteit. Daarbij wordt het materiaal geacht een respons te
vertonen die bestaat uit een combinatie van instantaan reagerende ele-
menten (veren) en elementen waarin de kracht toeneemt bij toenemende
vervormingssnelheid (viskeuze dempers). Hoewel men er soms in
geslaagd is het gedrag van grondsoorten zoals klei op deze manier vrij
redelijk te beschrijven, vereist dit meestal een nogal ingewikkeld mate-
riaalmodel. Daarom stelt men zich in de grondmechanica meestal
tevreden met een meer pragmatische aanpak op basis van de resultaten
van een proef, zoals die bijvoorbeeld door Keverling Buisman is ont-
wikkeld [3].

5.2.2 Verdichting door trillingen

5.2.2.1 Vibro flotation (Riitteldruckveifahren)

In Duitsland werd aan het einde van de jaren '30 voor het eerst gebruik-
gemaakt van een grote trilnaald voor het verdichten van zandgronden
[4]. De methode werd Riitteldruckverfahren genoemd. De Engelse
benaming is vibro flotation.
De methode werd in 1943 voor het eerst in Nederland toegepast aan de
Waalhaven om een zandaanvulling te verdichten, die daarna diende als
fundering voor een duikbootbunker. Vervolgens duurde het tot 1953
voordat het systeem zijn definitieve intrede deed op de Nederlandse fun-
deringsmarkt. Sedertdien is veel ervaring opgedaan met het op deze
wijze verdichten van losgepakte zandlagen, zowel boven als onder water.

De trillingen in de trilnaald worden veroorzaakt door een elektrisch
aangedreven excenter (afb. 4). Aan de buitenzijde is de trilnaald voor-
zien van aangelaste spuitlansen, die water onder druk aanvoeren naar
de punt (het zgn. onderwater) (afb. 5). Via inwendige leidingen wordt
water onder geringere druk naar de bovenzijde van de trilnaald gevoerd
(het zgn. bovenwater). Afhankelijk van de benodigde lengte kan de tril-
naald worden uitgebreid met verlengbuizen van dezelfde diameter,
waardoorheen de water- en stroomtoevoer plaatsvinden. De trilnaald
met verlengbuizen wordt meestal met behulp van een mobiele kraan
ingezet (afb. 6).
De werkwijze is als voigt:. De trilnaad wordt boven het te verdichten punt gesteld, de stroom

ingeschakeld en het onderwater toegevoerd.. De trilnaald wordt ingespoten met een snelheid van circa 2 m'/min
tot de diepte die volgens het grondonderzoek noodzakelijk is.. Na het bereiken van de vereiste diepte vangt het verdichtingsproces
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aan. Het onderwater wordt afgesloten en het bovenwater toege-
voerd. Vanaf het maaiveld wordt grof aanvulzand in het gat gestort.. Tijdens het verdichten neemt het stroomverbruik van de trilnaald toe.

Na het bereiken van een voor de machine geldend maximum ampe-
rage wordt de trilnaald iets opgetrokken, waardoor de stroomopname
tijdelijk afneemt. In stappen van 0,25 tot 0,35 m wordt zo de ver-
dichting van beneden naar boven in een tempo van 0,17 tot 1 m'/min
tot stand gebracht.
Na voltooiing van een verdichtingspunt wordt de installatie ver-
plaatst en herhaalt het proces zich.

Zo worden verticale cilinders van sterk verdicht zand opgebouwd. In
het hart van de cilinder wordt de sterkste verdichting verkregen. Vanuit
het midden neemt de mate van verdichting snel af (afb. 7). De cilinders
kunnen worden vergeleken met dragende zandpalen met een diameter

Ajb. 6. Mobiele kraan merrrilnaaid.
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40Ajb. 7. Bereikte verdichting met een
enkel verdichtingspunt. zoals blijkt
uit het verloop van de conusweer-
stand in een horizontale doorsnede.
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van 2 tot 3 m. De verdichting kan vanaf geringe afstand onder het maai-
veld worden verkregen, maar ook op grotere diepte, bijvoorbeeld onder
een pakket samenhangendelagen met een dikte van 10m. Het oppervlak
moet achteraf worden verdicht met bijv. een trilwals. De verdichting
kan uiteraard ook vanaf het wateroppervlak worden uitgevoerd.

Vibro flotation leent zich alleen voor het verdichten van zandgrond,
ook al is dit zand relatief fijnkorrelig. Klei- en veenlagen kunnen niet
op deze wijze worden behandeld. Als een zandpakket een aantal hin-
derlijke klei- of veenlenzen bevat, die niet dikker zijn dan ten hoogste
0,20 tot 0,30 m, kunnen de trilnaalden worden uitgevoerd met snijringen
van 0,70 tot 1,0 m middellijn. Door tijdens het inspuiten veel onderwater
te gebruiken kunnen grote gaten worden geformeerd, die volledig met
aanvulzand worden gevuld en verdicht. Op deze wijze zullen de zand-
kolommen een dragende functie kunnen vervullen en de schadelijke
invloed van de klei- of veenlenzen elimineren.
Deze methode leent zich, beter dan heien, om op relatief korte afstand
van belendingen te worden toegepast. Afhankelijk van de reeds aanwe-
zige dichtheid en de gevoeligheid van de ondergrond voor verdichting,
moet de afstand tot de belendingen worden bepaald; die moet minimaal
5 meter zijn. Het aanvulzand stelt geen bijzondere eisen. Het moet goed
doorlatend zijn en snel sedimenteren in het met water gevulde gat rondom
de trilnaald. Ophoogzand is meestal te fijn, maar boorzand voldoet
goed. De benodigde hoeveelheid is afhankelijk van de diameter van het
gat en bedraagt in het algemeen tussen 0,25 en 0,50 m3 per m' cilinder.

5.2.2.2 Tristarmethode

De tristar bestaat uit een stervormig staalprofiel waarvan de drie zijden
onder een hoek van 1200met elkaar zijn verbonden. Dit profiel, dat uit
diverse lengten kan bestaan, wordt door middel van een trilblok de grond
ingetrild. Door de trillingen verdicht de grond rondom het profiel zich.
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Afhankelijk van het stramien, de trilfrequentie, het vermogen en de pene-
tratiesnelheid ontstaat een verdicht zandpakket. Met deze methode kan
tot circa 20 meter beneden het maaiveld zonder problemen worden ver-
dicht (afb. 8).

De tristarmethode is een variant van de zgn. vibro-wingmethode, waar-
bij aan de trilnaald vleugels zijn gelast over een groot deel van de hoog-
te. Deze vleugels worden tijdens het inbrengen in trilling gebracht.

De mate van verdichting is van te voren niet goed in te schatten.
Daarom moeten bij het begin van de werkzaamheden enkele proeven
worden uitgevoerd waarbij de bovengenoemde parameters empirisch
worden bepaald. Men kan hierbij verschillende stramienen proberen,

Afb. 8. Tristarmethode.
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Afb. 9. Gaten in trilnaald.

Afb. 10. Afstroming van overspan-
nen water zonder/met drains.

zoa1s2,25 x2 ,25, 2,50 x2 ,50, 2,75 x2 ,75 of nog groter. Na verdichting
van de grond kan door middel van een sondering worden bepaald wat
de conusweerstand is. Tussen de verdichting en de sondering moeten
enkele dagen in acht worden genomen.
am het rendement van de verdichting te verhogen moet het profiel niet
te stijf zijn. Dit wordt in de praktijk verwezenlijkt door zeven gaten in
de wangen van de ster aan te brengen (afb. 9). Het profiel wappert dan
als het ware in de grond.

Het verdient aanbeveling om niet te dicht tegen de bestekwaarde te
gaan zitten, omdat naderhand erop terugkomen veel duurder is dan het
in een keer realiseren van een extra hoge conusweerstand. Ook dient er
rekening mee gehouden te worden dat niet aile grondsoorten goed te
verdichten zijn. A1s het zand veel slib bevat, zal de conusweerstand
behoorlijk teruglopen. Als het wrijvingsgetal meer dan 1% is, zijn er
problemen met het verdichten te verwachten. De bovenste twee meters
kunnen met deze methode trouwens helemaal niet worden verdicht.
Met betrekking tot deze laatste twee punten verschilt de tristarmethode
overigens niet van andere, vergelijkbare verdichtingsmethoden.

5.2.3 Verricale drainage

De werking van een verticaal drainagesysteem berust op het principe
dat de weg die het overspannen porienwater door een s1echt water-
doorlatende grondlaag moet afteggen naar een vrij oppervlak wordt
bekort (afb. 10) [3].
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De conventionele methoden van bouwrijp maken van slappe bodems gaan
uit van het aanbrengen van een bovenbelasting (zand) op het maaiveld.
Daardoor wordt de ondergrond ingedrukt als het aanwezige grondwater
wordt afgevoerd. Door de slechte doorlatendheid van de ondergrond kan
dit proces jaren vergen. Het wordt versneld als er een verticale drainage
wordt aangebracht. Het grondwater hoeft dan slechts horizontaal tot aan
de verticale drains te stromen om vervolgens verticaal omhoog door de
goed doorlatende drains af te stromen naar het maaiveld.
De verticale drains worden op regelmatige onderlinge afstanden in de
grond aangebracht (1 drain per 1 tot 2 m2). Ze dienen het toestromende
overspannen water zonder noemenswaardige weerstand op te nemen en
verticaal af te voeren. Om werkelijk resultaat te bereiken met een der-
gelijke maatregel moet de drainafstand duidelijk kleiner zijn dan de
dikte van de samendrukbare laag (afb. 10). Als de horizontale doorla-
tendheid groter is dan de verticale, zoals meestal in veengrond het geval
is, berust het effect van de vertic ale drain vooral op de horizontale toe-
stroming, die sneller plaatsvindt dan de verticale.

5.2.3.1 OnMerp

In het feitelijke ontwerp van een verticaal drainagesysteem is het type
drain inclusief diameter of breedteafmeting, de lengte van de drains en
de onderlinge drainafstanden opgenomen. De keuze van de drainlengte
wordt, behalve door de dikte van de sterk samendrukbare laag, vaak
bepaald door overwegingen van geohydrologische en/of milieutechnische
aard.
Indien de drains tot in de vaste zandlaag worden doorgezet. wordt con-
tact gemaakt tussen het hooggelegen grondwater en het diepe grond-
water. In drinkwatergebieden of gebieden met zoute kwel kan dit onge-
wenst of zelfs verboden zijn. In die situaties worden dan ook kortere
drains toegepast en zal een eenzijdige afwatering plaatsvinden. Door de
aanwezigheid van een heterogene grondgesteldheid kan het nodig zijn
gevarieerde drainlengten toe te passen. Met betrekking tot de onderlinge
situering van de drains kan worden gekozen uit een patroon van vierkan-
ten of van gelijkzijdige driehoeken. Daarbij kan de stramienmaat (Ds)
worden omgerekend naar de equivalente drainafstand (D), bepaald door
de diameters van de grondcilinders rond een drain (afb.ll).

f--
I I
I I

D I I.i I

I I I
It III

'IDs Ds
vierkant patroon

D= 1,13 Ds
driehoekig patroon

D= 1,05 Ds
Ajb. 11. Verband tussen equivalente
drainafsrand en srramienmaar.
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De relatie tussen D en Ds is als voIgt:. D = 1,13Ds voor een vierkant patroon. D = 1,05Ds voor een driehoekig patroon

Voor een kwalitatief verantwoord verticaal drainagesysteem is het niet
alleen noodzakelijk dat er een goed ontwerp is, maar dat er tevens eisen
worden gesteld aan de installatie van de drain in het terrein en aan het
materiaal waaruit de drains zijn samengesteld. Goede besteksbepalingen
dienen te waarborgen dat de drains in het terrein functioneren overeen-
komstig de bij de ontwerpberekening gedane aannamen.

5.2.3.2 Berekeningsmethode

Door toepassing van verticale drains vindt in het grondpakket horizon-
tale afstroming van het water plaats. Voor de berekening van het con-
solidatieverloop bij toepassing van vertic ale drainage dienen daarom de
verticale en de horizontale afstroming te worden gecombineerd.
Hiervoor wordt meestal gebruik gemaakt van:. de theorie van Terzaghi om de vertic ale afstroming te bepalen:. de theorie van Barron-Kjellman om de horizontale of radiale afstro-

ming te bepalen;. de theorie van Carillo om de vertica1e en horizontale consolidatie-
berekeningen aan elkaar te koppelen.

Voor een beschrijving wordt verwezen naar de literatuur [3,4].

5.2.3.3 Uitvoering

Voordat de drains worden ge.installeerd moet meestal een werkvloer
bijv. van zand, ter dikte van 1 m worden aangelegd om het terrein
berijdbaar te maken. Deze werkvloer kan tevens dienen voor de hori-
zontale afvoer van water uit de drains. De twee meest gebruikte uit-
voeringsmethoden om gaten voor zanddrains te maken zijn de boor- en
spoelmethode en de pulsmethode.
Bij de boor- en spoelmethode wordt onder toevoeging van water een
gat in de grond geboord, terwijl de boorspecie wordt afgevoerd. Wan-
neer het aantal omwentelingen, de vorm en de lengte van de boor, als-
mede de hoeveelheid water goed op de terreinomstandigheden worden
afgestemd, kan een schoon boorgat worden verkregen dat over de gehele
diepte een constante diameter heeft. Deze methode is zeer geschikt
voor het maken van zanddrains tot een lengte van 30 m.
Bij de pulsmethode wordt een gat gemaakt met behulp van een puIs met
een lengte van 3 tot 8 m, die aan de hijsdraad van een dragline hangt.
Door de puIs onder toevoeging van water regelmatig op en neer te
bewegen, kan een gat worden gepulst en gespoeld tot een diepte van ca.
45 m. Vanwege de kosten dient deze methode alleen te worden toegepast,
als de lengte van de zanddrains groter is dan 30 m.

Direct nadat het boorgat op diepte is en voldoende gespoeld, wordt het
opgevuld met zand. De hydrostatische waterdruk zorgt ervoor dat het
boorgat tijdens het vullen intact blijft. Het vullen van de drains met
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zand moet ononderbroken plaatsvinden om het ontstaan van sliblenzen
te voorkomen. Een belangrijk nadeel zowel van de boor- en spoelme-
thode als van de pulsmethode is het overvloedig gebruik van water. Op
het werkterrein kan daardoor veel overlast worden ondervonden van
water en slib. De productiesnelheid bij het maken van zanddrains is
afuankelijk van de grondgesteldheid, de diepte en de diameter van de
drain. Voor de boor- en spoelmethode ligt de productie per achturige
werkdag tussen 1000 en 2000 strekkende meter per stelling. De installatie
van samengestelde kunststofdrains geschiedt doorgaans met behulp van
een dragline die voorzien is van een makelaar, waarlangs de inbrenglans
verticaal op en neer kan bewegen. De te installeren drainlengte bepaalt
de minimale lengte van zowel de stelling als de inbrenglans. De rol
waarop de drains zijn gewikkeld wordt in een aan de stelling bevestigd
magazijn geplaatst. Vandaaruit wordt de drain over een geleiderol tot
bovenin de stelling gevoerd en via een tweede geleiderol door de
inbrenglans naar beneden geleid. Onderaan de inbrenglans wordt een
ankerplaatje aan de drain bevestigd. Vervolgens wordt de inbrenglans
trillend of met behulp van een statische druk- en trekinrichting op de
gewenste diepte gebracht. Een eventueel voorkomende harde grondlaag
kan daarbij worden voorgespoten. Het ankerplaatje zorgt ervoor dat de
drain, na op diepte te zijn gebracht, tijdens het trekken van de lans op
diepte blijft. De drain wordt vervolgens boven het maaiveld afgeknipt
waarna de gehele procedure kan worden herhaald op de volgende
drainlocatie. Afuankelijk van de grondgesteldheid, de lengte en de
breedte van de drainstrip kan bij de toepassing van prefab drains een
productie van 2000 tot 6000 strekkende meter per achturige werkdag
per stelling worden gerealiseerd.

5.2.4 Vacuiimconsolidatie

Vacuumconsolidatie kan worden gedefinieerd als het uitpersen van
water uit een grondmassief door het aanbrengen van een gedeeltelijk
vacuum of luchtonderdruk in de bovenste grondlagen [3]. (De luchton-
derdruk wordt aangeduid met vacuum, hoewel dit strikt genomen niet
juist is.) Vacuumconsolidatie heeft tot doel om, eventueel in combinatie
met verticale drainage, zettingen in de ondergrond te versnellen. Het
vacuum wordt gecreeerd door de lucht onder een luchtdichte folie of
een membraan, die over het terrein is aangebracht, weg te zuigen.
Daardoor wordt een voorbelasting gecreeerd met als gevolg dat het
water afstroomt waardoor de waterspanning vermindert en de korrel-
spanning toeneemt (afb. 12).

am de afstroming van het water te verbeteren wordt onder de folie een
laag drainagezand aangebracht met daarin een stelsel horizontale draina-
geleidingen. Verder wordt om de consolidatie te versnellen een stelsel
van verticale drains gelegd. Wanneer het water met voldoende snelheid
kan worden afgevoerd, nemen de waterspanningen in de verticale drains
onmiddellijk af met een bedrag, dat gelijk is aan de luchtonderdruk.
Ais gevolg van luchtonderdruk treedt in de ondergrond alleen een ver-
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Ajb. 12. Grond-, water- en lucht-
drukken voor en tijdens vacuiimcon-
solidatie.
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hoging van de nOnTIaalspanningen op; bij een traditionele zandophoging
daarentegen vindt bovendien een verhoging van de schuifspanningen
plaats. Omdat door deze luchtonderdruk geen extra schuifspanningen
worden ontwikkeld treden ook geen stabiliteitsproblemen op. Hierdoor
kan de vacutimbelasting zonder tijdsrestricties worden aangebracht.
Wanneer na de voorbelasting door onderdruk een ophoging wordt gerea-
liseerd, heeft de voorbelasting al een stabiliserende werking uitgeoefend,
zodat de ophoging sneller en meestal met steilere taluds kan plaatsvinden.
De diameter en de onderlinge afstand van de horizon tale drains hangen
af van het te verwachten debiet en de lengte van de leidingen. Ais voor-
beeld kan worden genoemd de toepassing van drains met een equivalente
diameter van 50 mm, hart op hart 3 m, in een zandbed met een dikte
van 0,5 m. Het is wenselijk de drains zo dicht mogelijk boven de natuur-
lijke grondwaterspiegel aan te brengen, omdat daardoor het maximale
effect van de onderdruk wordt verkregen. Overigens zal dit effect, naar-
mate de consolidatie voortschrijdt. gunstig worden bei"nvloed door de
zetting van het systeem. De folie ter dikte van bijvoorbeeld I mm wordt
in banen over het terrein uitgespreid (afb. 13); de naden worden thenTIisch
gelast of gelijmd. De uiteinden van de folie worden aan de rand van het
te consolideren gebied omgeslagen in een gegraven sloot (afb. 14). Bij

Afb. 13. Aanbrengen folie/aag.

Afb. 14. Fixatie folie in een gegra-
ven sloat
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ophogingAfb. 15. Grond-. water- ell lucht-
drukkell voor ell tijdens vacuiimCOll-
solidatie ell gelijktijdige ophoging.
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aanwezigheid van een oppervlaktezandlaag zal men ervoor moeten
zorgen dat er geen luchttoevoer optreedt. Anders zou in het vacuiim-
pakket 'kortsluiting' kunnen ontstaan. Er dient rekening te worden
gehouden met een mogelijke verlaging van de grondwaterspiegel rondom
de folie en met het op termijn dichtslibben van de slootbodem ten
gevolge van waterinfiltratie. De folie moet daarom een eventuele
oppervlaktezandlaag geheel afsluiten. Ten behoeve van de vacuiim1ei-
dingen en de waterspanningsmeters zijn er doorvoeren in de folie
nodig. Deze dienen zo flexibel te zijn dat ook bij eventuele eindzettingen
ontoelaatbare spanningen in de folie worden voorkomen. Bij voorkeur
moeten de leidingen daarom zijdelings onder de folie naar buiten worden
gevoerd. Het zand van het zandbed dient vrij te zijn van grove stukken,
die de folie kunnen beschadigen zodra deze onder spanning komt.

Vaak wordt een combinatie van vacuiimconsolidatie en ophoging toe-
gepast. In afbeelding 15 zijn voor een dergelijk geval de grond-, water-
en luchtdrukken geschetst. Hoewel het exacte drukverloop afhangt van
de locale omstandigheden, geeft de afbeelding toch een goed inzicht in
de invloed van een gelijktijdige ophoging op het effect van vacuiim-
consolidatie.

5.2.5 IFCO-merhode

De IFCO-methode (Intensief Forceren van Consolidatie van de Onder-
grond) is een combinatie van horizontale diepdrainage en onderdruk.
Bij deze methode voor versnelde consolidatie brengt een diepdrainage-
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machine een horizontale drain aan op enkele meters onder het maaiveld.
De sleuf wordt gevuld met zand. Op deze wijze ontstaan verticale zand-
schennen in het terrein met onderin een drain. In de praktijk worden
deze zandschermen op enkele meters van elkaar aangebracht (afb. 16).

Ajb. 16. Materieel voor het aanbren-
gen van zandschennen en drains.

Voor de bemaling worden in de blinde eindstukken van de drains zgn.
venturistukken aangebracht. De aan- en afvoerslangen worden aange-
sloten op een pompsysteem. In de venturistukken wordt een waterstraal
1800 omgebogen. Op deze wijze ontstaat er in de inlaat onderdruk,
waardoor er grondwater en gassen uit de drain gezogen worden. Het
grondwater stroomt daarbij horizontaal naar het goed waterdoorlatende
zandschenn en wordt via de drains afgevoerd. Met deze methode wordt
de grondwaterstand dus plaatselijk en tijdelijk verlaagd (afb. 17).

----. ophoogzand
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zandscherm Ajb. 17. Door het aanbrengen van
verticale zandschennen in de bodem
kan het water horizonraal afvloeien.
Het water wordt bovendien onderin
de zandschermen weggepomt. De
pompen onttrekken Lucht waardoor
er onderdruk ontstaat.

zand
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De snelheid waarmee het te bemalen grondwater afstroomt is afhan-
kelijk van:. De waterdoorlatendheid van de ondergrond. Deze factor is uiteraard

niet te bei"nvloeden.Voor de Nederlandse grondgesteldheid in gebie-
den met slappe bodems geldt in het algemeen dat de horizontale
doorlatendheid groter is dan de verticale.. De afstand waarover het grondwater moet afstromen. Het zal duide-

lijk zijn dat hoe korter de afstand is waarover het overtollige grond-
water moet afstromen, hoe sneller de consolidatie optreedt. Dus hoe
dichter bij elkaar de verticale drains of zandschermen worden aan-
gebracht, des te sneller verloopt de consolidatie.. Het wateropnemend oppervlak van de drains. Het oppervlak van de

drain waar het water doorheen kan stromen, bepaalt mede de snelheid
van de waterafvoer. De kunststofdrains die voor de verticale drainage
worden gebruikt, bestaan uit een platte strip van 0,10 m, zodat per
meter drain het wateropnemend oppervlak slechts 0,20 m2bedraagt.
Het wateropnemend oppervlak van de zandschermen is gemiddeld
vijfmaal zo groot.. Het potentiaalverschil. Grondwater stroomt van een punt met een
hoge potentiaal (hoge druk) naar een punt met een een lage potentiaal
(lage druk). Het grondwater komt aanvankelijk onder druk te staan
doordat op het maaiveld een bovenbelasting wordt aangebracht. In
de verticale drain heerst een potentiaal van nul, zodat het potenti-
aalverschil volledig wordt bepaald door de bovenbelasting. Bij een-
zelfde bovenbelasting veroorzaakt een waterstandsverlaging via de
bemaling in de horizontale drains een aanzienlijk potentiaalverschil.
Het grondwater stroomt daardoor vele malen sneller af dan bij een
conventionele methode.

Grond weegt onder water veel minder dan boven water. Bij samen-
drukbare grondsoorten is dit verschil aanzienlijk. Zo weegt veen onder
water nagenoeg niets, terwijl doorweekt veen boven water circa 9
kN/m3 weegt. Slappe klei weegt onder water circa 3,5 kN/m3, terwijl
boven water het gewicht circa 13,5 kN/m3 bedraagt.
Door de bemaling via de horizontale drains in de zandschermen wordt
de grondwaterstand in het te behandelen gebied enkele meters ver-
laagd. Het gewicht van de aanwezige grond neemt daardoor geweldig
toe. De grond levert dus de benodigde bovenbelasting. Een grondwater-
standsverlaging van zo'n 5 m komt overeen met een overhoogte zand
van circa 3 m. Daar komt de belasting door het ophoogzand, dat nood-
zakelijk is om het terrein op hoogte te krijgen, nog bij. Overigens is de
invloed van die waterstandsverlaging op de omgeving zeer beperkt.
Door de slechte doorlatendheid van de ondergrond duurt het vele maan-
den voordat het effect ervan op bijvoorbeeld 10m afstand merkbaar is.
Zo nodig kan de invloedszone kunstmatig met schermen worden
beperkt.

Doordat niet alleen de waterstand wordt verlaagd, maar ook de lucht-
druk in de ondergrond, ontstaat er als het ware een luchtbelasting op het
maaiveld. Deze belasting kan bij een nagenoeg volledig vacuum zeer
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hoge waarden aannemen, namelijk tot 100 kN/m2. Oat komt overeen
met circa 6 m zand boven het waterpeil. In de praktijk zijn de maximaal
haalbare onderdrukken. in combinatie met folie, ca. 70 kN/m2. Door
deze onderdruk wordt bovendien de stabiliteit van de ondergrond sterk
verbeterd. Bij de conventionele methoden neemt de stabiliteit van de
ondergrond juist af, doordat de waterspanning onder invloed van de
bovenbelasting toeneemt en zodoende de schuifweerstand vermindert.
Daarom moet bij die methoden het ophoogzand met tussenpozen in
lagen worden aangebracht, indien de stabiliteit in gevaar komt. Voor het
bereiken van een bijna volledig vacuum is het aanbrengen van een folie
vereist. Maar ook zonder folie wordt nog een behoorlijke mate van
onderdruk bereikt.

Een probleem bij de conventionele technieken is dat het niet mogelijk
blijkt om de restzettingen te beperken. Ondanks aile ervaringsgegevens
is het bovendien moeilijk om ze te voorspellen. Met name in het wes-
ten van Nederland zijn talloze voorbeelden te vinden waar onverwacht
grote restzetting heeft geleid tot vervroegd groot onderhoud. In het
algemeen zijn daar zeer grote bedragen mee gemoeid. Dankzij de veel
grotere belastingen op de ondergrond is de restzetting bij versnelde
consolidatie volgens de IFCO-methode minimaal.

5.2.6 Dynamische consolidatie

De dynamische verdichtingsmethode wordt vaak de methode Menard
genoemd [4]. Het is de verdienste van Menard dat deze methode sys-
tematisch verder werd ontwikkeld, zowel wat de uitvoering als de
controle van de bereikte verdichting betreft. Bij het dynamisch ver-
dichten wordt gebruik gemaakt van schokgolven, die worden opge-
wekt door een vrij vallend gewicht dat telkens met een kraan wordt op-
gehesen.

Bij deze methode wordt een grote hoeveelheid energie in zeer korte tijd
in de grond gebracht. Hierdoor komt de massa grond onder het val punt
in een vloeibare toestand. Nadat het overspannen water is afgestroomd
is de dichtheid van de ondergrond groter geworden. am dit mogelijk te
maken moet de grond in een aantal fasen worden behandeld. Elke fase
be staat uit een aantal schokken op tevoren vastgestelde plaatsen.
Tussen de fasen waarin de schokken telkens op dezelfde plaats worden
uitgevoerd, moeten zodanige rustperioden in acht worden genomen dat
het overspannen water de kans krijgt grotendeels af te vloeien voordat
men verder gaat.

Het principe van de uitvoering is op de afbeeldingen 18 en 19 weerge-
geven. Het te verdichten pakket kan liggen tussen de 4 en circa 30 m.
Bij een geringe verdichtingsdiepte bedraagt het gewicht van het valblok
ongeveer 8 ton bij een valhoogte van 6 tot 8 m. Voor een verdichtings-
diepte van 30 m is een apparaat gebruikt waarbij een gewicht van 180 ton
vanaf 30 m hoogte een vrije val maakte. Dit was echter een uitzonder-
lijke situatie. Ajb. 18. Principe van de dynami-

sche verdichringsmerhode.
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Ajb. 19. Dynamische verdichtings-
methode in uitVoer.
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Het te verdichten grondpakket kan zowel uit opgebrachte of opgespoten
als uit van nature aanwezige grond bestaan. Ook in gevallen waarbij het
oppervlak van het te verdichten pakket zich onder water bevindt, kan
met deze verdichtingsmethode worden gewerkt. Ze is echter minder
effectief als ook het valgewicht zich door water moet bewegen.
De methode heeft het meeste succes in niet -cohesieve gronden. In het
buitenland zijn, anders dan in Nederland, ook goede toepassingen
bekend in cohesieve gronden.

am met de verdichtingskraan te kunnen manoeuvreren wordt soms een
laag zand of grind aangebracht met een dikte van 0,5 tot 1,0 m.
Vervolgens wordt een rooster uitgezet met vakken van bijvoorbeeld
8x8 m2. In het middelpunt van ieder yak valt het blok vijf tot tien keer.
Na deze eerste fase wordt de bereikte verdichting gemeten en het ter-
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positionering positionering Ajb.20. Fasering.
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reinoppervlak geeffend. Indien nodig volgen er nog meer fasen om een
hogere verdichtingsgraad te bereiken (afb. 20).
Op afbeelding 21 is in vier grafieken het typische gedrag van de onder-
grond voor deze methode weergegeven. In dit voorbeeld wordt de energie
in drie fasen ingebracht. In de afbeelding hebben de cijfers de volgende
betekenis:
1. Door middel van het valblok wordt een zeer hoge energie op het

maaiveld overgebracht.
2. De gemiddelde zetting van het maaiveld komt overeen met 4 tot

15% van de dikte van het te verdichten grondpakket.
3. Het verloop van de waterspanningen gedurende het proces.
4. Het draagvermogen van de grond neemt in eerste instantie af en

daama toe tot hogere waarden.
5. Wachttijd van enige dagen tot enkele weken tussen de fasen.

De schokgolven en de enorme spanningen die in de ondergrond worden
teweeggebracht, zijn de oorzaak van het volgende:. De grond onder het valpunt komt in een vloeibare toestand

(liquefaction).. Indien de ondergrond niet-cohesief is, neemt de opgewekte water-
overspanning vrij snel weer af, waardoor een nieuwe verdichtingsfase
ook weer snel kan volgen.. Indien de ondergrond uit cohesieve lagen bestaat, ontstaan er in

deze ondergrond - zo veronderstelt men - rondom het valpunt radia-
le scheuren, waarlangs het overspannen water versneld afstroomt.
Hierdoor zijn de klassieke consolidatietheorieen niet meer van toe-
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ingebrachte energieAjb. 2/. Overzicht van veranderin-
gen in een grondslag die wordt ver-
dicht volgens de dynamische methode.
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passing. In de praktijk is gebleken dat een snellere consolidatie
optreedt dan volgens de gebruikelijke theorie. Het bovenstaande
heeft geen betrekking op de Nederlandse cohesieve grondsoorten.

Indien de ondergrond niet-cohesief is, zoals zand, grind, puin, slakken
of rotsblokken, kan over het algemeen worden volstaan met twee tot
drie fasen: is de ondergrond cohesief, dan zijn soms zeven tot negen
fasen nodig.
Zachte plastische klei, zoals die bijvoorbeeld veel in Nederland voor-
komt, laat zich niet dynamisch consolideren. Ditzelfde geldt voor de
jonge veenafzettingen.
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Een nadeel van deze methode is dat door de plotselinge vrije val snel
beschadigingen kunnen ontstaan aan de hijsdraden en de kraan zelf. Dit
is met name het geval'bij zware gewichten en grote valhoogten.

5.3 STABILISATIEMETHODEN

5.3.1 MIP (met name kalk-cementgrondstabilisaties)

5.3.1.1 Inleiding

MIP (Mix-In-Place) is de verzamelnaam voor een grote verscheidenheid
aan technieken, waarbij de grond ter plaatse wordt gemengd met een
bindmiddel waardoor de eigenschappen van de grond verbeteren. Het
wordt ook deep mixing genoemd. Op afbeelding 22 zijn de belangrijkste
technieken weergegeven.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen natte en droge methoden. Bij de
droge methoden wordt het bindmiddel (bijv. cement of kalk) zonder
toevoeging van water door de grond gemengd. Het droge bindmiddel
komt pas met grondwater in contact op de plaats zelf. Bij de natte
methoden is het bindmiddel vooraf met water gemengd: men spreekt
dan bijvoorbeeld van grout of kalk.
Bij nagenoeg aIle methoden wordt het bindmiddel roterend in de grond
gebracht. Bij het zgn. jetgrouten (zie par. 5.3.2) wordt de toevoeging
onder een zeer hoge druk Uetten) met de grond gemengd.
Bij de meeste methoden wordt het bindmiddel vanuit een opening aan

. de onderzijde van de schacht in de grond gebracht. Soms gebeurt dit
echter vanuit de schacht zelf.
Het succes van het mengen van de grond met bindmiddelen, zoals
cement of kalk, wordt in belangrijke mate bepaald door de menging
zelf. Daarvoor zijn wereldwijd zeer veel technieken ontwikkeld. Een
aantal hiervan is bekend geworden onder een meer specifieke naam,
zoals jetgrouten, kalkkolommen, cementkolommen, kalk-cementko-
lommen en FMI (zie par. 5.3.4).
Bij de grote verscheidenheid aan technieken hoort uiteraard ook een
grote diversiteit aan materieel. Er zijn bijvoorbeeld machines ontwik-
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Ajb. 23. Machine met drievoudige
boorstang.

~
~

--

keld met enkel-, twee-, drie- of viervoudige boorstangen (afb. 23). De
mengapparatuur is eveneens zeer divers. Ze varieert van jetgroutnozzles
(zie par. 5.3.2) tot aan mengbeugels (afb. 24).
Behalve de apparatuur is ook de werkwijze van belang. Bij bijvoor-
beeld een gelijkblijvende rotatie en een kleinere treksnelheid kan een
betere menging worden verkregen.
Cohesieve grondsoorten, zoals klei en veen, mengen minder makkelijk
dan zand. Er zijn echter goede resultaten te bereiken bij het gebruik van
de juiste technieken en bindmiddelen. Bij de toepassing van kalk in
veengronden moet worden gewaakt voor ettringietvorming. Dit leidt
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namelijk tot een enorme volumevergroting met aIle negatieve gevolgen
vandien. Dit gevaar wordt meestal ondervangen door het gebruik van
anhydriet in plaats van kalk.
Bij nagenoeg aIle methoden is een in situ proef nodig om te bepalen
wat onder de gegeven omstandigheden de juiste werkwijze, het juiste
bindmiddel en de juiste rasterafstanden moeten zijn om een grondver-
betering te bereiken die aan de gestelde eisen voldoet.
De formatie van de kolommen is onder meer afhankelijk van de grootte
en de vorm van de belasting, de eigenschappen van de ondergrond en het
type bindmiddel dat bij het proces wordt toegevoegd (afb. 25).
In de volgende paragrafen zal meer specifiek worden ingegaan op kalk-
cementgrondstabilisaties.

Ajb. 24. Diverse mengbeugels.
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Ajb. 25. Vormen van srabilisatie.

Wandstabilisatie Blokstabilisatie

samendrukbare grond samendrukbare
grand

'~~

Celstabilisatie Kolomstabilisatie

5.3.1.2. Algemeen

Dat de (schuif)sterkte en het draagvermogen van kleigrond kunnen
worden verhoogd door toepassing van kalk is reeds meer dan 5000 jaar
bekend. De piramiden van Shersi in Tibet werden destijds gebouwd op
een ondergrond van verdichte mengsels van klei en kalk. Ook in China
en India is kalkstabilisatie op diverse wijzen toegepast gedurende de
lange geschiedenis van hun beschaving. De Romeinen gebruikten kalk
onder meer voor het verbeteren van wegfunderingen in kleigrond.
Aan het einde van de jaren '40 werden er in de Verenigde Staten grond-
mechanische proeven gedaan om de resultaten van kalk-grondmengsels
te kunnen meten. Hiermee werd een structurele basis gelegd voor het
ontwerpen en uitvoeren van projecten. In de Verenigde Staten wordt
sinds de jaren '50 kalkstabilisatie op vrij grote schaal toegepast bij de
aanleg van funderingsbedden van snelwegen en vliegvelden.

Pas in het begin van de jaren ' 60 werden de eerste proeven gedaan met
kalkstabilisatie tot grotere diepte. Dit gebeurde in de Verenigde Staten,
Japan en enkele jaren later ook in Zweden. De proeven in de Verenigde
Staten bestonden uit injecties van mengsels op basis van gebluste kalk
in kleigrond. Aangezien deze grond zich slecht leent voor injecties is
het begrijpelijk dat deze proeven niet bijzonder succesvol waren en dat
verdere ontwikkeling stagneerde.
In Japan en Zweden daarentegen is geexperimenteerd met het vormen
van zgn. lime columns. Daarbij wordt de grond kolomsgewijs met
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behulp van een roerwerk aan een boorstang met kalk gemengd. De
wijze waarop in Zweden en in Japan de grond wordt gemengd en de
kalk wordt ingebracht verschilt overigens sterk. Maar in beide landen
heeft stabilisatie door middel van kalkkolommen een grote vlucht
genomen. Men kan de Zweedse methode overigens beter Scandi-
navische methode noemen, aangezien de techniek ook in Finland verder
ontwikkeld is en op grote schaal wordt toegepast.

De Japanse methode maakt gebruik van groot en zwaar materieel. Er
wordt gewerkt met een verscheidenheid aan typen boren en ook met
meerdere boren aan een makelaar (afb. 23). Dit systeem is toepasbaar ge-
bleken op 60 m diepte en er zijn kolommen met een diameter van 2,0 m
gerealiseerd. Het (kalk)mengsel wordt met water aangemaakt en tijdens
het losboren van de grond ge"injecteerd.

De Scandinavische methode kenmerkt zich door het klokvormige meng-
mes aan de onderzijde van een relatief dunne boorbuis en het doseren
van het mengsel d.m.v. lucht (afb. 24). Het betreft dus geen met water
aangemaakte suspensie die in de grond wordt gepompt, maar een droog
mengsel dat d.m. v. gecomprimeerde lucht in de grond wordt geblazen.
Met behulp van relatief licht materieel worden kolommen vervaardigd
tot een diepte van ca. 15 m en een diameter van 0,6 m.

Sinds enige tijd wordt er cement aan het mengsel toegevoegd. Men
spreekt tegenwoordig dan ook van lime/cement columns, LlC columns,
ofwe1kalk-cementkolommen.
De techniek wordt om een of meer van de volgende redenen toegepast:. het verkrijgen van een hogere sterkte. het verkrijgen van een lagere permeabiliteit. het verkrijgen van een stabieler en duurzamer mengsel

Vanwege de grootschalige toepassing in het buitenland en de uitgebrei-
de aanwezigheid van zachte kleigrond in Nederland werd in 1980 door
de vakgroep Geotechniek van de toenmalige TH Delft een onderzoek
gestart naar de mogelijkheden van kalkkolommen in de Nederlandse
bodem [1]. Tot toepassing in Nederland heeft dit echter niet geleid.
Sinds de jaren '90 staat de traditionele aanleg van aardebanen voor de
aanleg van snelwegen en spoorlijnen onder maatschappelijke en politieke
druk. Minder ruimtegebruik en kortere bouwtijd zijn nu kembegrippen
geworden, zodat andere technieken nodig zijn. Tevens is een tendens
waar te nemen om de technische eisen ten aanzien van restzettingen
scherper te formuleren. Om deze redenen is in 1995 in CUR-verband
een onderzoek gestart naar de toepassing van kalk-cementkolommen in
Nederlandse grondsoorten.

5.3.1.3 Effect van kalk in de grond

Kalkstabilisatie wordt bereikt met ca1ciumoxide (ongebluste kalk) of
ca1ciumhydroxide (gebluste kalk). Agrarische kalk, die gewoonlijk uit
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calciumcarbonaat bestaat, is ongeschikt voor grondstabilisatie.
De toepassing van ongebluste kalk heeft ten opzichte van gebluste kalk
een aantal voordelen:. grotere warmteontwikkeling tijdens het reactieproces, hetgeen

resulteert in een snellere sterkteontwikkeling;. effectievere werking door het hogere gehalte aan kalk per gewichts-

eenheid;
hogere volumieke massa, wat een voordeel is bij transport en opslag.

Wanneer ongebluste kalk in aanraking komt met water ontstaat direct
gebluste kalk, waarbij veel warmte vrijkomt:

CaO + H2O -.. Ca(OH)2 + warmte

De stabiliserende werking door toevoeging van ongebluste kalk aan
kleigrond berust op meerdere effecten [2]:. Verdroging van de grond treedt op door de hydraulische binding en

soms ook door verdamping. De verlaging van het vochtgehalte in de
grond kan aanzienlijk zijn en vindt vrijwel direct plaats na de men-
ging van kalk in de grond. Bij hydratatie van ongebluste kalk zal een
massa ter grootte van 32% van de kalkmassa aan water worden
opgenomen. Tevens kan door de warmteontwikkeling tijdens het
hydratatieproces verdamping optreden, waardoor het vochtgehalte
verder afneemt. Dit vindt voomamelijk direct onder het maaiveld
plaats.
Fysische en chemische reactie tussen de kalk en de kleimineralen
resulteren in directe veranderingen van de grondeigenschappen, o.a.
ten aanzien van de plasticiteit. De genoemde reacties worden inge-
leid door uitwisseling van Na-, K- en Mg-kationen met Ca-kationen,
hetgeen leidt tot flocculatie en de vorming van nieuwe verbindingen.
Zo wordt de plaatjesachtige structuur, kenmerkend voor kleigrond,
getransformeerd in een naaldachtige, in elkaar hakende metallieke
structuur.
Op de lange duur treden tussen de gebluste kalk en de grond puz-
zolane reacties op, die leiden tot cementachtige verbindingen en
daarmee tot een hogere sterkte en een grotere duurzaamheid.
Kleimineralen zijn namelijk natuurlijke puzzolanen. Door de toe-
voeging van kalk aan de grond neem de pH-waarde toe tot 12 of
hoger. Hierdoor wordt de oplosbaarheid van silicaten en aluminaten
vergroot, die vervolgens reageren met calciumkationen. Na hydra-
tering kristalliseren de nieuwe materialen uit en zorgen voor echte
binding van de materialen die vergelijkbaar is met cement. Dit pro-
ces verloopt relatief langzaam, omdat de beschikbare kalk d.m.v.
diffusie in de kleibrokjes moet dringen via de gevormde verbindin-
gen rondom deze brokjes.

De twee eerstgenoemde processen treden op bij een toevoeging van 2
tot 4% kalk aan de grond. Voor het derde proces is een toevoeging van
5 tot 10% nodig [3]. Het resultaat van de kalkstabilisatie is afhankelijk
van de reactie tussen de kalk en de kleimineralen.
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De belangrijkste effecten zijn:. verhoging van de schuifsterkte en het draagvermogen van de grond. verlaging van de samendrukbaarheid

Bovenstaande beschrijving geldt voor de interactie tussen kalk en
minerale klei.
Indien er sprake is van organische klei of veen bestaat het risico dat het
basisch milieu, dat noodzakelijk is voor de reactie, niet kan worden
gevormd.
Organische zuren kunnen de OH--ionen zodanig neutraliseren dat de
genoemde processen niet of slechts zeer langzaam op gang komen. In
dat geval moeten speciale mengsels worden gebruikt. In Nederland zijn
in 1998 enkele praktijkproeven uitgevoerd in veen- en kleilagen. Voor
de veenlagen zijn er kolommen gemaakt met zowel een mengsel
bestaande uit 100% cement als met een mengsel van 80% cement en
20% anhydriet. Hieruit is geb1eken dat veen een niet te onderschatten
negatieve invloed heeft op het resultaat.

5.3.1.4 OnMerpaspecten

Vanzelfsprekend is er grondonderzoek nodig om de aard, de samen-
stelling en de eigenschappen van de verschillende grondlagen te kun-
nen analyseren.
Zo is het voor het optreden van de puzzo lane reacties noodzakelijk dat
het kleigehalte minimaal 20% bedraagt en het gesommeerde klei- en
siltgehalte bij voorkeur minimaal 35%. Dit geldt bij toepassing van
100% kalk.
Als het om organische klei of om veenlagen gaat, volstaat 100% kalk
niet. De toepassing van uitsluitend kalk is echter ook in kleigrond niet
meer gebruikelijk. Intemationaal is er een tendens om een steeds hoger
gehalte aan cement toe te passen.
Bij cement vindt echter geen directe interactie met de grond plaats,
maar wordt er tussen de losgemengde gronddelen een cementsteen
gevormd. In k1ei treden in de loop van de tijd op beperktere schaal puz-
zolane reacties op. In veen gebeurt dit niet.
Er is nog nauwelijks kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot
het stabiliseren van organische lagen. Laboratoriumproeven worden
daarom vooralsnog aanbevolen. Met de analyse van de verkregen druk-
sterkte moet echter voorzichtig worden omgegaan. Onderzoek in Japan
heeft namelijk uitgewezen dat sterkten van laboratoriumproefstukken
een factor 2 tot 3 hoger kunnen liggen dan de waarden die in de prak-
tijk bereikt worden [4].

Door het mengen van de grond met kalk en/of cement ontstaan in de
slappe ondergrond relatief sterke en stijve elementen. De kolomdia-
meter bedraagt in het algemeen 0,6 m. maar in de toekomst kan deze
maat groter worden. Omdat de kolommen worden gemaakt met behulp
van een relatief licht equipement, blijven de kolomlengtes vaak
beperkt tot 15 m. De kolommen kunnen in diverse configuraties wor-
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Ajb. 26. Toepassing kalk-cementko-

lommen.
den vervaardigd (afb. 25). De keuze van een configuratie is afuankelijk
van de toepassing en de bodemopbouw. Op afbeelding 26 is een aantal
toepassingen weergegeven.

Het bepalen van een configuratie is gebaseerd op de ontwerpfilosofie
dat kolommen en omringende grond gezamenlijk als pakket werkzaam
zijn, d.w.z. dat vlakke doorsneden vlak blijven. De onderlinge afstand
tussen de kolommen moet niet te groot worden gekozen. Gebruikelijk
is een hart-op-hartafstand van 1,0 tot 1,5 m. In Finland is recentelijk
goede ervaring opgedaan met de toepassing van overlappende kolom-
grids, zgn. stabblocks. In situaties waarin men de zettingen wil beperken
worden in het algemeen losstaande kolommen vervaardigd. In gevallen
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waarin men i.v.m. gevaar voor afschuiving tevens de stabiliteit wil ver-
groten, worden de kolommen in aaneengesloten rijen, een vierkant raster
of een blokvorm gemaakt [5].

Kalk-cementkolommen worden hoofdzakelijk gebruikt voor:. reductie van zettingen en zettingsverschillen:
verbetering van de draagkracht in de ondergrond;
verbetering van de taludstabiliteit bij grondophogingen en ontgra-
vlOgen:. vermindering van de actieve gronddruk en vergroting van de passie-
ve weerstand bij grondkerende constructies;. stabilisering van de grond ten behoeve van het boren van tunnels in

zeer slappe grond:
drainage van cohesieve pakketten; de doorlatendheid van klei neemt
toe met een factor 100 tot 1000 na menging met kalk; menging met
cement heeft geen significante invloed op de doorlatendheid;. isolatieschermen om de overlast van trillingsbronnen, zoals verkeer,

te beperken.

Het belangrijkste toepassingsdoel is het stabiliseren van de ondergrond,
dus verbetering van de sterkte en de stijfheid. De kolommen hoeven
hiervoor niet te worden doorgezet tot aan een draagkrachtige laag.
Meestal voldoen kolomlengten van 10 tot 15 m. De afdracht van boven-
belastingen naar een dieper niveau in een cohesief pakket is al zeer
effectief. De mechanische eigenschappen zijn op enkele meters diepte
vaak beter dan vlak onder het maaiveld. Bovendien neemt de relatieve
spanningstoename als gevolg van een bovenbelasting met de diepte af
ten opzichte van de heersende korrelspanning. Het doeI is immers niet
het voorkomen van zettingen, maar de beheersing ervan binnen aan-
vaardbare waarden. Ais op deze wijze de zettingen minder groot worden,
zullen ook de zettingsverschillen kleiner zijn (afb. 27).

AIle cohesieve grondsoorten kunnen worden gestabiliseerd. De hoe-
veelheid en de samenstelling van het mengsel moeten wel worden afge-
stemd op het organisch gehalte en het watergehalte van de grond.
Behalve met kalk en cement zijn combinaties mogelijk met gips of
anhydriet vliegas en andere hydraulische bindmiddelen en reststof-
fen.

De hoeveelheid, uitgedrukt in het droge gewicht van de grond, bedraagt
veelal:

5 tot 15% in geval van enkel kalk;. 10 tot 25% in geval van enkel cement; in organische klei kan dit

gehalte oplopen tot soms 40% en in veen zelfs tot 100%.

Voor een kolom 0 0,6 m zijn de gangbare hoeveelheden:
. 0,25 kt'\l/m' kolom, overeenkomend met ca. 0,9 kt'\l/m3grond voor

klei zonder organisch gehalte en een watergehalte van 50 tot 70%;
. 0,3 kN/m' kolom, overeenkomend met ca. 1,05 kN/m3 grond voor

organische klei en een watergehalte van ca 100%;
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4mAfb. 27. Voorbeeld zettingsreductie.
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. 0.35 kN/m' kolom of meer, overeenkomend met meer dan 1,25

kN/m3 grond voor veen. Hoe hoger het watergehalte, des te groter
de hoeveelheid toegevoegd mengsel, oplopend tot 3 kN/m3 grond.

Kalk en cement worden vee1al in een verhouding I: 1 gemengd. Bij een
toenemend organisch gehalte zal echter een hogere dosering cement
nodig zijn tot bijvoorbeeld 1:3. Deze getallen zijn afkomstig uit buiten-
landse onderzoeken.
Tot het begin van de jaren '90 werden er in humeuze grondsoorten
wisselvallige en over het algemeen slechte resultaten geboekt.
Uitvoerig onderzoek naar het gedrag van bindmidde1en in grond met
een hoog organisch gehalte yond echter pas de laatste jaren plaats. Met
name in Finland en Japan heeft men zo met cement en andere bind-
middelen redelijke successen behaald [6].
In 1998 zijn in het kader van het genoemde CUR-onderzoek proeven
uitgevoerd. In eerste instantie betroffen dit laboratoriumproeven, waar-
bij diverse mengsels zijn getest. In dit onderzoek werden de mengsels
met verschillende grondmonsters van een locatie te 's-Gravendeel en te
Abcoude gemengd en beproefd. Gebleken is dat diverse grondsoorten
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verschillend op de mengsels reagen:':n.Een ideaal mengsel is dus niet
samen te stellen. Voor grond met een hoog organisch gehalte bleek een
mengsel, bestaande uit 80% hoogovencement en 20% anhydriet, de
beste mechanische eigenschappen op te leveren. Laboratorium-
onderzoek wees uit dat met dit mengsel zowel in klei als in veen de
sterkte redelijk goed te verbeteren is. Vervolgens zijn er praktijkproeven
uitgevoerd. Een aantal kolommen is naderhand uitgegraven of getrokken.
In de zand- en kleilagen werden duidelijke kolommen gevormd, maar
in de grondlagen met een hoog organisch gehalte b1eekde kwaliteit van
de kolommen achter te blijven. De juiste oorzaak is (nog) niet bekend.
Verder onderzoek naar verbeteringen in mengselsamenstelling, nauw-
keurigheid van doseren en mengtechniek is dus zeker nog nodig.
De menging met gips moet voorzichtig gebeuren, omdat de sulfaationen
op de lange termijn de cement(achtige) verbindingen kunnen aantasten
(ettringietvorming). Geadviseerd wordt om het sulfaatgehalte van de
bodem in het grondonderzoek mee te nemen, dit om de kans op vor-
ming van ettringiet te kunnen bepalen. Voorts blijkt de duurzaamheid
van gipsverbindingen in grond met een lage pH nog onzeker te zijn.

Hoewel een kolom nooit volledig homogeen gemengd zal zijn, kan
worden gesteld dat de kenmerkende waarde voor de ongedraineerde
schuifsterkte 100 tot 150 kPa is. Door meer cement of andere bind-
middelen toe te voegen zijn sterktes haalbaar van 400 tot 500 kPa. In
dergelijke gevallen werken de kolommen echter meer als palen dan als
grondstabilisatie. Afbeelding 28 geeft de gemeten schuifsterkte van
verschillende grondsoorten, gemengd met diverse bindmiddelen. Deze
resultaten zijn afkomstig van buitenlands laboratoriumonderzoek.
Na menging met kalk-cement kunnen de eigenschappen van kleigrond
vergeleken worden met die van overgeconsolideerde klei.
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Verder kan worden geste1d dat:. de sterkte in de loop der tijd toeneemt, soms we1 met een factor 50
na 1jaar;. de stijfueid van de kolommen een factor 10 hoger is dan die van de
omringende grond;. met cement hogere sterktes behaald worden dan met kalk;. bij gebruik van ka1k de verticale doorlatendheid van een kolom toe-
neemt met een factor 100 tot 1000 ten opzichte van de oorspronke-
lijke grond. Bij gebruik van cement neemt de waterdoorlatendheid
doorgaans af.

5.3.1.5 Uitvoeringsaspecten

Scandinavische methode
Bij deze methode, ook wel droge methode genoemd, worden de kolom-
men vervaardigd met behulp van een re1atief lichte boorstelling op
brede rupsbanden. De gronddruk moet immers beperkt b1ijven op de
vaak zeer slappe grond. De boorstelling is voorzien van een makelaar,
waarop een slede met boormotor is gemonteerd. Deze motor is niet ont-
worpen voor het leveren van een groot draaimoment, maar om een
hoog toerental (ca. 200 omw./minuut) mogelijk te maken. Het boren
door een zandig bovenpakket of een dichtgepakte tussenzand1aag kan
dan ook tot prob1emen leiden. In derge1ijke situaties moet wellicht wor-
den voorgeboord.
De boor bestaat uit een holle buis met een diameter van 100 tot 150
mm. De boorkop, die aan de onderkant bevestigd is, bestaat uit half-
rondgebogen snijmessen. In de buis bevinden zich tussen de messen
twee openingen waardoorheen het droge mengsel in de grond wordt
geb1azen. Het mengsel kan bestaan uit ka1k, cement of een andere
droge stof met hydrau1ische eigenschappen. In deze paragraaf wordt
uitgegaan van een mengsel bestaande uit kalk en cement.

Op de boors telling zijn traditionee1 twee voorraadcontainers bevestigd
om de twee stoffen op te slaan. Tegenwoordig worden deze voorraad-
containers op een afzonderlijke rupscarrier gemonteerd. Op deze
manier kunnen de voorraadvaten aanzienlijk groter zijn. Met behulp
van schroefwormen worden de kalk en het cement in de vereiste verhou-
ding uit de voorraadcontainers gehaald en met behulp van een com-
pressor in de boor geblazen, nadat deze op diepte is gebracht. Door het
inboren is de grond reeds losgewoeld en tijdens het trekken van de boor
wordt de grond intensief gemengd met het ingeblazen mengsel. Op
afbeelding 29 is een boorstelling in bedrijf te zien met op de achter-
grond een voorraadcarrier.
Niet aile grondsoorten zijn even goed te mengen. Vezelig veen en harde
klei zijn moeilijker in kleine fracties los te snijden dan zeer plastische
klei. De benodigde hoeveelheid mengsel per m3 grond hangt dan ook
sterk af van de grondsoort en het watergehalte. Per kolom is variatie in
de hoeveelheid mengsel slechts beperkt mogelijk. Het productieproces
is in hoge mate geautomatiseerd: de kolomlengte en hoeveelheid bind-
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middel per mr boorlengte worden vooraf door de ontwerper ingevoerd.
Tijdens de uitvoering zal dan minimaal naar de aangegeven diepte wor-
den geboord en verder verloopt de vervaardiging volledig computerge-
stuurd. De treksnelheid wordt automatisch aangepast aan de toegevoer-
de hoeveelheid bindmiddel. Deze toevoer verloopt namelijk door het
gebruik van lucht als medium niet geheel constant. Door de voorraad-
containers op weegcellen te plaatsen kan de gewichtsafname continu
worden gemeten en de treksnelheid iteratief worden afgesteld. Om een
goede menging van het mengsel in de grond te verkrijgen moet de

Ajb. 29. Uitvoering kalk-cementko-
lommen (geen overlap).
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een grafische uitdraai wordt gedaan voor ca. 1% van de palen
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Afb. 30. Grafische weergave uitvoe-
ringsregistrarie.

treksnelheid van de boor evenwel vrij gering per omwenteling blijven
(IS -25 mmlomw). De verwerkte hoeveelheden worden geregistreerd.
Steekproefsgewijs kunnen van enkele kolommen ook de productiedata
in relatie tot de diepte worden weergegeven. Afbeelding 30 toont een
voorbeeld van een dergelijke grafische weergave.

Japanse methode

Deze techniek wordt ook wel de natte methode genoemd. Het verschil
met bovengenoemde methode betreft zowel het materieel als de wijze
van mengseltoevoer.
Het materieel is groter en zwaarder, wat nadelig is op een te stabilise-
ren slappe grond. Hiermee kan echter ook door hardere lagen worden
geboord. Bovendien is het beter mogelijk om de grond in verticale rich-
ting door de kolom te mengen. Door deze in meerdere omhoog- en
omlaaggaande bewegingen van de boor te vervaardigen, zal een egale-
re menging worden verkregen. Als de boor in stappen van bijv. 2 meter
omhoog en 1 meter omlaag wordt getrokken, zal met name de versto-
rende invloed van dunne tussenlagen worden gereduceerd.
Een tweede opvallend verschil is dat de bindmidde1en als een met water
aangemaakte suspensie in de grond worden gepompt. Enerzijds heeft
dit als voordeel dat de bindmiddelen iets nauwkeuriger kunnen worden
gedoseerd, anderzijds is het een nadeel dat de water-bindmiddelver-
houding groter zal zijn. Het in ruime mate aanwezige grondwater zal
immers ook deel uitmaken van de totale mix in de geformeerde kolom.
Zowel de Japanse als de Scandinavische methode van aanbrengen is
trillingsvrij en geluidsarm.
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Buitenlandse ervaringen hebben aangetoond dat grondstabilisatie met
behulp van kalk-cementkolommen in kleigrond economisch interessant
is. In deze grond zal hoofdzakelijk gewerkt worden met ongebluste
kalk als bindmiddel, aangevuld met cement. In veengrond is de toepas-
sing moeilijker. Hoewel laboratoriumonderzoek tot aanvullende inzichten
en verbeterde mengsels heeft geleid, heeft een tweetal praktijkproeven
in Nederland niet geheel aan de verwachtingen voldaan.
Een derde praktijkproef, die werd gedaan als geschiktheidsonderzoek
ten behoeve van grondverbetering op het project van de Botlekspoor-
tunnel in het Betuwelijntrace, gaf wel bevredigende resultaten. Deze
proef had tot doel de mechanische eigenschappen van een dik pakket,
hoofdzakelijk bestaande uit klei, maar ook uit zand- en veenlagen, te
verbeteren. Bij deze proef zijn zowel kolommen gemaakt met de droge
als met de natte methode. Uiteindelijk is voor de natte methode gekozen
om een terrein van ca. 100 bij 30 m2 te stabiliseren tot ca. 37 m diepte.
Dit werk is in de loop van 1999 uitgevoerd. Naar verwachting is dit het
eerste project van vele. De Nederlandse bodem bestaat immers voor een
groot deel uit samendrukbare grond. De ontwikkeling in het buitenland
om voor stabilisatie van deze soort grond kalk-cementkolommen toe te
passen zal daarom ook hier een vervolg krijgen. AIleen al uit financiele
overwegingen vormt deze techniek een aantrekkelijk altematief.
Met betrekking tot veenlagen of organische klei bevindt de ontwikkeling
zich nog in een pril stadium en is er dus extra aandacht vereist.

5.3.2 Jetgrouten

5.3.2.1 Algemeen

Jetgrouten is een relatief jonge funderingstechniek, waarvoor intematio-
naal verschillende benamingen worden gebruikt. In het Angelsaksische
taalgebied is het bekend als jetgrouting of als soi1crete (merknaam), in
Belgie als VHP-grouting of we 1 Very High Pressure grouting, in
Duitsland als HDI ofwe 1 Hoch Druck Injection en in Frankrijk als jet-
mix. Overigens is grouting het algemene Engelse woord voor injecteren.
In Nederland zou men dus van hoge-drukinjectie kunnen spreken. De
techniek berust namelijk op het onder hoge druk injecteren van de grond
d.m.v. stralen van onder meer cement en water (grout). De grond wordt
hierbij losgesneden en vermengd met de gei"njecteerde vloeistof. Na uit-
harding ontstaan vaste grond-cementelementen,die voor verschillende .
doeleinden gebruikt kunnen worden [I].

.

Rond 1960 werd voor het eerst met jetgrouting geexperimenteerd door
het Engelse bedrijf Cementation bij het repareren van een dichtings-
scherm in Pakistan. Pas na 1965 is de techniek vervolgens in Japan echt
tot ontwikkeling gebracht.
Sinds het begin van de jaren '70 wordt er ook in Europa mee gewerkt.
Met name in Italie werd de techniek voor het eerst uitgevoerd, in licentie
van een Japans bedrijf. In de jaren 'SO en '90 werd ze verfijnd en uit-
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Afb. 31. Toepasbaarheidjetgrouten.

korrelgrootte in mm

gebreid. Tevens heeft er een verbreding van de toepassingsmogelijkhe-
den plaatsgevonden. De traditionele bodeminjectie wordt in het alge-
meen toegepast om verbeteringen betreffende waterdichtheid, sterkte
of stijfheid te bewerkstelligen. Belangrijk daarbij is dat het injectie-
middel voldoende en gelijkmatig in de grond kan dringen. De porien
van de grond worden gepenetreerd met een na enige tijd uithardende
vloeistof of suspensie. Dit proces wordt uitgevoerd met lage injectie-
snelheden en lage pompdrukken (4 -10 lImin, 0,4 -1,2MPa). Bodem-
injectie is dus in wezen al1een toepasbaar in loskorrelige grondsoorten.
Om bodeminjecties beheersbaar uit te kunnen voeren moet de bodem
bovendien een ongeroerde grondslag hebben.
Gezien de genoemde beperkingen zijn er verschillende andere methoden
ontwikkeld om injectiemiddelen in de grond te brengen. Omdat injec-
teren onder hoge druk kan leiden tot fracturing, is er een alternatief ont-
wikkeld waarbij van dit effect positief gebruik wordt gemaakt. Ais men
het proces voldoende beheerst, kunnen de grondeigenschappen worden
veranderd d.m.v. vele penetraties, die een relatief grote reikwijdte hebben.
Deze techniek is bekend als soilfracturing of als soilfracinjectie. Ander-
zijds kunnen hogere drukken worden aangewend om een stabiele, hoog
viskeuze massa grout in de grond als het ware op te blazen. De grond
wordt daardoor verdicht en de sterkte- en stijfheideigenschappen worden
op die manier verbeterd. Deze techniek wordt compaction grouting
genoemd [2].

Jetgrouten is op een totaal ander principe gebaseerd: de grond wordt
met een zeer krachtige straallosgesneden en vermengd met het materiaal
van de snijstraal of met een gelijktijdig ge"injecteerd materiaal. De
pompdebieten en de pompdrukken zijn hoger dan bij grondinjectie
(l00 -300 lImin en 30 -50 MPa). Omdat het principe van jetgrouten
gebaseerd is op het eroderen van de grondstructuur, is deze techniek
toepasbaar in een breed scala aan grondsoorten (afb. 31).
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De energie om de grond uit zijn structuur te snijden wordt geleverd
door de snijstraal. De hoeveelheid energie wordt bepaald door meerdere
uitvoeringsparameters. Het energieniveau is dus binnen bepaalde grenzen
instelbaar. Het resultaat is bovendien in hoge mate afhankelijk van de
grondgesteldheid. Cohesieve grondsoorten zijn namelijk moeilijker los
te snijden dan loskorrelige gronden. De diameters die in samenhangende
gronden gerealiseerd kunnen worden, zijn dan ook kleiner. Tevens zal
de sterkte geringer zijn.

5.3.2.2. Jetgroutproces

Vanaf het maaiveld wordt een boorlans volgens een ontworpen raster in
de vereiste richting op diepte gebracht. Deze lans heeft gewoonlijk een
diameter van 80 tot 100 mm en is opgebouwd uit meerdere boorbuizen
van 1, 2 of 3 meter lengte. Hij wordt verbonden met een boorrnotor, die
in een richting geleidend is bevestigd aan een stijve makelaar. Zo is de
boorlans in de gewenste boorrichting te stellen. Met behulp van een
lange makelaar of van meerdere aan elkaar gekoppelde boorbuizen kan
vervolgens tot grote dieptes worden geboord.
Het jetgroutproces is schetsmatig weergegeven op afbeelding 32. Aan
de onderzijde van de buis bevindt zich een boorkroon, waardoorheen
meestal water of cementgrout wordt gespoeld met enige MPa overdruk.
Door tijdens het boren te spoe1en wordt het boorgat gestabiliseerd en de
boorsnelheid verhoogd. De boorkroon heeft meestal een diameter van
125 of 150 mm, zodat het boorgat ruimer wordt dan de diameter van de
boorlans. De ruimte tussen de boorbuis en de grond dient om afvoer
van de losgespoten grond mogelijk te maken. Een voorbeeld van een
boorstelling bij het jetgrouten is te zien op afbeelding 33.

Als er een spoelopening in de boorkroon zit, wordt deze afgedicht
zodra de gewenste diepte is bereikt. Het jetgroutproces wordt vervolgens
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Ajb. 32. Her jergroutproces.
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Ajb. 33. Boorstelling met jetlans.

opgestart. Dit houdt in dat de jetgroutpomp in werking wordt gezet op
de vooraf bepaalde pompdruk en het te leveren debiet. Het verpompte
materiaal stroomt door de boorbuis om via spuitopeningen (nozzles)
onder in de buis radiaal in de grond te worden gelnjecteerd. De nozzles
hebben zeer geringe diameters (2 -6 mm) zodat zeer hoge stroomsnel-
heden worden verkregen (150 -300 mls) [3]. Om ze bestand te maken
tegen het erosiegeweld moeten ze voorzien worden van een keramische
binnenvoering. Een binnenvoering van gehard staal heeft een te geringe
standtijd, zodat reeds tijdens het maken van een kolom aanzienlijke
kwa1iteitsverliezen kunnen optreden.
De snijstraal, die via de nozzles wordt gelnjecteerd, is zo krachtig dat
de gronddeeltjes uit hun structuur worden gespoten en de grout zeer
intensief met de grond wordt vermengd. Omdat er een volumebalans
moet bestaan, stroomt een deel van dit mengsellangs de boorbuis als
retourspoeling naar het maaiveld omhoog.
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1) silO

2) menger

3) HDI-pomp (grout)

4) boorstelling grout

3

Na het instellen van de jetgroutpomp wordt de draaisnelheid afgesteld
op het gewenste toerental, waarna de treksnelheid wordt opgevoerd
naar de gewenste waarde. Door het traag optrekken van de langzaam
draaiende boorbuis wordt er in de grond een kolom gevormd, die
bestaat uit een mengsel van het oorspronkelijke bodemmateriaal en de
gei"njecteerdegrout. De groutkolom wordt dus in feite gevormd tijdens
het trekken van de boorlans.
Om een nauwkeurige instelling van de draai- en treksnelheid mogelijk
te maken en onder controle te houden is een makelaarstelling nodig met
een voldoende krachtige draaimotor, waarbij de snelheid van de optrek-
kende beweging onafhankelijk van wrijvingsweerstanden kan worden
ingesteld. Vaak gebeurt dit met behulp van hydraulisch gestuurde ket-
tingen of vijzels.

5.3.2.3. Processystemen

Bij jetgrouten kan een aantal processystemen worden onderscheiden,
waarbinnen enkele varianten mogelijk zijn [4]. Deze systemen zijn:

Eenfasesysteem (afb. 34a en 34b)
Dit systeem wordt ook wel single-jet of mono-jet genoemd. Het is de
oorspronkelijkeversievan hetjetgroutsysteem. Bij deze techniekwordt
een cementgebonden grout via de nozzles gei"njecteerd. De straal heeft
dus een gecombineerde snij- en vulfunctie. Met het eenfasesysteem
kunnen, afhankelijk van de grondslag, beperkte diameters tot ca. 1,2 m
worden gerealiseerd.

Afb. 34a (boven) en 34b. Materieel
en jetprincipe eenfasesysteem.
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1) silo

2) menger

3) HDI-pomp (grout)

4) boorstelling

5) compressor

grout

lucht

Ajb. 35a(boven) en 35b. Materieel

en jetprincipe Meefasensysteem.

lucht
7 - 12 bar

I

grout
0 - 500 bar

lucht
7 - 12 bar

grout
0 - 500 bar

Ajb. 36(rechts). Invloed luchtomhul-
ling op invloedsbereik snijstraal.

2 3

Tweefasensysreem(afb. 35a en 35b)
Dit systeem wordt ook we1 double-jet bi-jet of duplexsysteem
genoemd. Het principe van het tweefasensysteem is het vergroten van
de reikwijdte van de straa1m.b.v. 1uchtomhulling [3] (afb. 35). De vergro-
tingsfactor kan 2 tot 3 bedragen. De luchtomhulling stabiliseert de straal,
zodat deze minder sne1uiteenwaaiert. De realiseerbare diameters zijn dan
ook aanzien1ijkgroter, afuankelijk van de grondslag tot ca. 2,5 meter.
De gebruikte boorbuizen zijn dubbelwandig. De boorlans bestaat uit
twee in elkaar geschoven buizen; de grout wordt door de middenbuis
verpompt de lucht door de buitenbuis. Afbeelding 36 toont de invloed
van de luchtomhulling op het bereik van de snijstraal.
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1) silo
2) menger
3) HDI-pomp (water) + yulpomp (grout)
4) boorstelling

5) compressor

2 3

grout

water

lucht

4

Driefasensysteem (afb. 37a en 37b)
Dit systeem wordt ook wel triple-jet, tri-jet of triplexsysteem genoemd.
Hierbij worden de snij- en de vulfuncties gescheiden. Via snijnozzles
wordt water (met luchtomhulling) als medium gebruikt om een zeer
krachtige (snij)straal te vormen en via vulnozzles wordt gelijktijdig een
grout met een aanzienlijk lagere druk in de plastische grondmassa ge"in-
jecteerd. De vulnozzles bevinden zich ca. 0,3 m onder de snijnozzles.
Als voordeel ten opzichte van het tweefasensysteem geldt dat water
minder viskeus is, zodat minder drukverlies in het leidingsysteem
optreedt.
Bovendien heeft het snijmedium een geringere volumieke massa, het-
geen de stabiliteit van de straal ten goede komt.
De verschillen zijn echter klein, zodat de te bereiken diameter bij het
driefasensysteem slechts weinig groter is dan bij andere systemen. Een
bijkomend praktisch voordeel is de geringere slijtage van de pomp, de
leidingen en de nozzles.
Vergeleken met het tweefasensysteem zijn de realiseerbare sterktes in
het driefasensysteem geringer. Omdat de grout wordt ge"injecteerd in
reeds met water bewerkte grond zal de cement-grondverhouding name-
lijk kleiner zijn dan bij het tweefasensysteem.
De boorlans bestaat uit drie in elkaar geschoven buizen (afb. 38).

Een afgeleide van het driefasensysteem is het tweefasenwatersysteem.
Hierbij bestaat de snijstraal enkel uit water, dus zonder luchtommante-

Afb. 37a (boven) en 37b. Materieel
en jetprincipe driefasensysteem.
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grout luchtwater

Ajb. 38. Doorsneden driefasen-

boorlans.

Ajb. 39a. Materieel Meefasenwater-
systeem.
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ling, en wordt de cement met behulp van vulstralen in de grond
gepompt (afb. 39a en b.). Het is namelijk niet altijd nodig om de dia-
meters zo groot mogelijk te maken. Met name wanneer er onder een
constructie wordt gejetgrout, kunnen grote kolommen juist leiden tot te
veel verweking onder de bestaande fundering. Bovendien is een gemid-
delde druksterkte van enkele MPa vee1al voldoende om de stabiliseren-
de of dragende functie te kunnen uitoefenen. Het voordeel van het
separaat snijden en vullen is dat de grout in de vulstralen naar behoef-
te kan worden gedoseerd. Bijkomende voordelen zijn de geringere slij-
tage en een eenvoudigere afvoer van de retourstroom. Er wordt daarom

1) silo

2) menger

3) HDI-pomp (water) + vulpomp (grout)

4) boorstelling
grout

water

2 3
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nogal eens bewust voor gekozen om de voordelen van het eenfase- en
het driefasensysteem te combineren tot het zgn. tweefasenwatersys-
teem, waarbij de snijfunctie door een of meer waterstralen wordt ver-
zorgd en de vulfunctie door enkele groutstra1en.

5.3.2.4 Ontwerpaspecten

Grondonderzoek
Bij het ontwerpen van een stabiliserend grondmassief wordt uitgegaan
van een samenhangende massa van praktische afmetingen. Hieruit worden
de benodigde sterkte- en eventuele stijfheideigenschappen afgeleid in
relatie met de gekozen afmetingen van het massief. Vervolgens wordt
op basis van de ingeschatte haalbaarheid van de diameters en de
mechanische eigenschappen van de jetgroutkolommen een uitvoerings-
raster gemaakt. De resultaten van het jetgroutproces zijn in belangrijke
mate afhankelijk van de opbouw en de eigenschappen van de grond [6].
Om een indicatie te krijgen van de te bereiken waarden en om de uit-
voeringsparameters te kunnen vaststellen is grondonderzoek absoluut
noodzakelijk. Met behulp daarvan moeten niet al1een de verschillende
grondlagen met hun specifieke eigenschappen worden vastgesteld,
maar tevens de diepteligging van de onderscheiden lagen en de eventuele
variaties daarin. Bij geringe variaties in diepteligging en bij grondlagen
met een dikte van ten minste 1 meter is het zinvol om de treksnelheid
per grondlaag aan te passen. Dit wordt gedaan om verschillen in dia-
meter over de onderscheiden grondlagen te beperken.

Minder draagkrachtige grondlagen kunnen tot problemen leiden als ze
na het jetgrouten door het bovenliggende grondgewicht als het ware in
de nog vloeibare cement-grondmassa worden geperst (squeezing). Met
name bij zeer slappe veenlagen met een dikte van minimaal enkele
decimeters moet men hierop bedacht zijn. In de tabel van afbeelding 40
wordt de invloed van verschillende grondsoorten op de diameters voor
diverse jetgroutsystemen aangegeven. De genoemde waarden geven
een indicatie en vormen geen strikte grenzen.
In zandgronden zijn de grootste diameters en de hoogste sterktes te berei-
ken. Loskorrelige grond is immers eenvoudig in suspensie te brengen. Het
grovere grind is echter moeilijker te jetgrouten. Er is immers meer ener-
gie voor nodig om de zwaardere partikels in beweging te krijgen, zeker
als het grind hoekig van vorm is en dus ook de zgn. haakweerstand moet
worden overwonnen. Indien het grind gekenmerkt wordt door een rede-

Grondsoort 1 -fase HDI 2 -fase HDI 3 -fase HDI

Veen
Klei
Siltig zand
Zand

0,4 - 0,6

0,5 - 0,7

0,8 - 1,0

0,9 - 1,2

0,6 - 1,7

0,6 - 1,8

0,8 - 2,0

0,8 - 2,5

Ajb. 39b. Jetprincipe rv.:eefasenwa-

ter systeem.

Ajb. 40. Bereik snijstralen (m) in

diverse grondsoorten.

0,8 - 1,8

0,8 - 2,0

1,0 - 2,2

1,0 - 3,0
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Afb. 41. Ontgraven proejkolom.

lijk unifonne korrelgrootte, zullen de porien wijd zijn en zal de cement-
grout dus tot ver in het grindpakket kunnen stromen. In dat geval moet de
gevonnde kolom na enige tijd met grout worden bijgevuld om nazakking
te voorkomen of dienen specifieke vulstoffen te worden toegevoegd.

Praktijkproef
Aangezien het resultaat van jetgrouten van vele factoren afhankelijk is,
zal het niet verbazen dat tot op heden nog geen betrouwbare algemeen
toepasbare rekenmodellen zijn ontwikkeld. Toch dienen de resultaten
die bereikt moeten worden binnen bepaalde marges bekend te zijn voor
de aanvang van het werk. De parameters voor de uitvoering worden
daarom meestal op basis van het grondonderzoek, de ontwerpeisen en
ervaringen met vergelijkbare projecten door de aannemer vastgesteld.
Op werken waar het risicoprofiel van het ontwerp groot is of waarvoor
geen vergelijkbare ervaringscijfers beschikbaar zijn, zal een praktijk-
proef moeten worden uitgevoerd. Dat kan op diverse wijzen worden
gedaan.
Als de diameter van belang is, kan deze worden bepaald door het meten
van een kolom. Indien het verificatie van de gekozen parameters voor
de uitvoering betreft, zal hiervoor bij voorkeur een kolom van de defini-
tieve constructie worden gekozen.
Wanneer door omstandigheden de diameter in een verse kolom niet kan
worden gemeten of als er ook nog andere proeven noodzakelijk zijn, zoals
bijv. kemboringen ten behoeve van sterktebepaling, moeten er afzonder-
lijke proefkolommen worden vervaardigd (atb. 41). Het zal duidelijk zijn
dat dit tot een langere bouwtijd leidt en dus tot hogere bouwkosten.
Bij zeer gevoelige ontwerpen is wellicht een zeer uitgebreide praktijk-
proef noodzakelijk. Vooraf dient echter goed omschreven te worden
welke waarden nader moeten worden vastgesteld en hoe men ze wil
meten. Meer over dit onderwerp is te vinden in paragraaf. 6.4.

Sterkte
De sterkte van een stabiliserend grondmassief hangt af van twee facto-
ren die de mechanische eigenschappen bepalen, nl. de grondsoort en de
verhouding cement -grond -water.
De sterkte is dus afhankelijk van de hoeveelheid ge'injecteerde cement
per m3verweekte grond en van de grondsoort. De sterkte-eigenschappen
van de cement-grondmassa kunnen zeker bij een wisselende grondop-
bouw ook over de diepte een grote spreiding tonen. De water-cement-
factor wordt in de regel gekozen tussen 0,7 en 1,2.
Naarmate er meer oorspronkelijk materiaal wordt uitgespoeld en ver-
vangen door groutspecie zal de invloed van de aanwezige grond op de
sterkte-eigenschappen afnemen. Bovendien zullen grondinsluitingen
potentieel zwakke plekken vonnen. Ook is het inherent aan de kolom-
gewijze productiemethode dat de totale jetgroutconstructie nooit als
een homogeen massief kan worden beschouwd. De verbinding tussen
kolommen die niet direct na elkaar zijn gemaakt is altijd zwakker dan
de sterkte van het materiaal in de kolom. In een goed ontwerp wordt
echter rekening gehouden met onvolkomenheden ten gevolge van de
bodemomstandigheden en de onnauwkeurigheden die zich tijdens de
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Grondsoort . Druksterkte [MPa]
~-

Grind incl. Zandig grind
Zand incl. Siltig of grindig zand
Silt incl. Kle"igsilt
Klei incl. Siltig en venig klei

5 - >30
5 - >25
4 - 18
0,5 - 8

uitvoering kunnen voordoen. In de tabel van atbeelding 42 is de sprei-
ding in sterkte weergegeven bij jetgrouten in verschillende grondsoor-
ten. Het gaat hier om gemiddelde waarden, die afuankelijk zijn van het
jetgroutsysteem, de parameters en de grondsamenstelling.

Zettingen
Tijdens het jetgrouten wordt de grond plaatselijk verweekt. De sterkte
van de gevormde kolom en de ontwikkeling ervan worden vervolgens
bepaald door sedimentatie, uitfiltering van aanmaakwater in de bodem
en hydratatie van cement. Als vuistregel geldt dat een kolom na een dag
een zekere sterkte heeft gekregen.
Wanneer een massief onder een bestaande fundering wordt aange-
bracht, vereist dit dus grote zorgvuldigheid. Meestal worden daarbij
eerst primaire kolommen gemaakt op een zekere afstand van elkaar. Na
minimaal een dag kunnen dan de tussenliggende kolommen worden
vervaardigd, dus bijvoorbeeld eerst de even genummerde kolommen en
na een of enkele dagen de oneven genummerde.
In kritische situaties is zelfs sprake van primaire, secundaire en opvul-
lende tertiaire kolommen. Ze worden gemaakt in onderstaande volgorde:. eerst de kolommen 1-5 -9 -13 -enz.. vervolgens de kolommen 3 -7 -11 -enz.. tenslotte de kolommen 2 -4 -6 -8 -enz. (atb. 43)

Bij dergelijke kritische projecten is het belangrijk om het zettinggedrag
van het betreffende object te meten.
Overigens is tijdens de uitvoering van enkele projecten vastgesteld dat
er geen ontspanning optreedt in de omringende grond. Er is zelfs sprake
van dat de krachtige snijstraal en/of de verhoogde vloeistofdruk in de
kolom tot een enigszins hogere pakkingsdichtheid van de grond rond-
om een jetgroutkolom leidt [7].
Jetgroutkolommen zijn daarom ook als trekelementeri toe te passen [8].

STAP1 0 0 8 (0

STAP2 0 8 0 8 0 0 0
STAP 3

Ajb. 42. Te behalen sterkte in diver-
se grondsoorren.

Ajb. 43. Wer/..:volgorde onder funde-

ringen.
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Afb. 44a. Funderingsmogelijkheden.
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Voor de maximale schuifspanning over de omtrek kan 1% van de
conuswaarde worden aangehouden, bij een veiligheidsfactor van door-
gaans 2,0. De aansluiting tussen de jetgroutkolommen en de fundering
moet verzekerd zijn. Nazakking van het mengsel kan namelijk leiden
tot een discontinu"iteit in het aansluitvlak. Door bij het maken van de
kolommen enige overhoogte aan te houden en de boorgaten na het jet-
grouten eventueel extra te vullen, kan dit probleem betrekkelijk een-
voudig worden voorkomen [9]. Anderzijds moet men bedacht zijn op
maaiveldheffingen. Dit verschijnsel treedt met name op, wanneer de
retourspoeling niet langs de boorbuis omhoog kan stromen als gevolg
van lokale instabiliteit van het boorgat. Het equipement, het jetgrout-
systeem en de uitvoeringsvolgorde moeten worden aangepast, als de
omgeving gevoelig is voor maaiveldrijzingen.

Toepassingen van grondstabilisatie
Versterking van funderingen onder gebouwen en andere constructies is
al dikwijls toegepast. De vele configuratiemogelijkheden en de relatie-
ve onafhankelijkheid voor grondgelaagdheden zijn de voornaamste
voordelen van de beschreven techniek. De realiseerbare sterktes zijn
zodanig dat geconcentreerde lasten kunnen worden opgenomen.
Toepassingsmogelijkheden zijn:

herstel van funderingen door het formeren van palen of blokken tot
in draagkrachtige lagen (afb. 44a en 44b);. aanbrengen van een combinatie van fundering en grondkering,
indien tot onder het funderingsniveau van belendende bebouwing
moet worden ontgraven; dit moet eventueel in combinatie met een
verankering worden gedaan (afb. 45a, 45b, 45c, 49a en 49b);

. stabilisatie van grondconstructies, zoals steile taluds enz. (afb. 46);. grondversteviging bij 'open' ontgraving voor tunnels (in Nederland
nauwelijks toepasbaar) (afb. 47a, 47b en 47c).
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Ajb. 44b. Funderingsmogelijkheden.
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Ajb. 45a. Toepassing voor grondke-
ring, in combinatie met fundering.
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Ajb. 45b. Toepassing voor grondke-
ring. eventueel in combinatie met
waterkering.

Ajb. 45c (rechts). Toepassing voor
grondkering. eventueel in combina-

tie met waterkering.

-- ----...

Ajb. 46. Vorm van grondsrabilisatie.
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Ajb. 47a. b en c. Tunnelbouw-
methode met roepassing van onder
meer horizontaal jetgrouren.
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5.3.2.5 Uitvoeringsaspecten

Ajb. 48. Overzicht werkterrein jet-
grouten bij de inzet van !Wee stellin-
gen.

Materieel
Het stationaire materieel wordt Op een ruimte nabij de werklocatie
opgesteld:. een of meer silo's, nodig voor cement, cementgebonden producten

en/of vulstoffen;. een menger die via een schroefworm met de silo's verbonden is;
. een voorraadvat met een roerwerk waarin aangemaakte grout in

opslag gehouden wordt;
eventueel een buffertank voor het water;
een hogedrukpomp, c.g. een grote met diesel aangedreven plunjer-
pomp (BxHxL =ca. 2,5 x 2,5 x 6, massa 14 - 20 ton);

. eventueel een iets kleinere vulpomp (drie fasen);. een compressor (twee of drie fasen of twee fasenwater);

een magazijncontainer en eventueel keetvoorzieningen.

De op elkaar aangesloten onderdelen van bovengenoemd eguipement
vormen de jetgroutcentrale. Hiervoor is een terrein nodig van minimaal
10 x 6 m2. De exacte afmetingen zijn vanzelfsprekend afhankelijk van
het gekozen jetgroutsysteem en het aantal boorstellingen. Een voor-
beeld is weergegeven op afbeelding 48, 49a en 49b.
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Vaak wordt een geautomatiseerde menger gebruikt, waarmee de mate-
rialen in charges nauwkeurig afgewogen worden gedoseerd. Elke charge
van aangemaakte grout wordt naar een voorraadvat gepompt en daar in
beweging gehouden. Van hieruit wordt de hogedrukpomp gevoed. Bij
het driefasensysteem wordt de grout met een vulpomp verpompt en het
water met een hogedrukpomp.

Ajb. 49a. Jetgrouttoepassing voor
een grond- en waterkering.

Ajb. 49b. Jetgrouttoepassing voor
een grond- en waterkering (detail
49a).
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Via slangen komt de grout en eventueel het water en de lucht bij de
boorkraan. Gewoonlijk is dat een hydraulisch aangedreven machine op
rupsbanden. Hij is uitgerust met een makelaar die de boormotor en
boorbuizen in de gewenste richting geleidt. Wanneer met behulp van
een k1eine boorkraan wordt gewerkt of wanneer het grote boordieptes
betreft, wordt door het aankoppelen van extra boorbuizen het juiste
boomiveau bereikt. Op de machine wordt de trek- en draaisnelheid
nauwkeurig ingesteld en regelmatig met de hand dan wel continu middels
afleesbare meetapparatuur gecontroleerd. Op de bouwlocatie is meestal
ook een grondkraan aanwezig om een gecontroleerde afvoer van de
retourspoeling mogelijk te maken.

Retourspoeling
Omdat grote hoeveelheden water en/of grout in de grond worden ge-
pompt, eventueel in combinatie met lucht, zal ongeveer een gelijk
debiet aan grond-water-cementmengsel langs de boorbuis omhoog
stromen.
Bij twee- en driefasensystemen komt tevens lucht omhoog. Deze retour-
stroom wordt opgevangen en afgevoerd. Waar dat mogelijk is, wordt
deze stroom opgevangen in een gegraven bufferbassin, waar hij mini-
maal een dag kan verharden. Als er geen plaats is voor zo'n bassin zal
de vloeibare retourspecie met behulp van een zuigwagen direct wor-
den afgevoerd. Aangezien stortplaatsen in de regel geen vloeibaar
materiaal aannemen, moet het naar een tussenopslag worden gebracht
waar het kan verharden voordat het naar een stortplaats afgevoerd kan
worden.
Na verharding is het materiaal betrekkelijk eenvoudig met een graaf-
kraan op te nemen en met een vrachtwagen af te voeren. Wanneer het
niet-verontreinigde grond betreft, is het zonde dat dit mengsel nauwelijks
wordt hergebruikt. Verharde retourspoeling zou in principe zeer
geschikt zijn voor grondaanvullingen. Onbekendheid met de mogelijk-
heden en het grote aanbod aan gewone grond zijn er de oorzaak van dat
hergebruik van dit materiaal nog nauwelijks wordt toegepast.
In Berlijn zijn door meerdere bedrijven praktijkproeven gedaan om de
grond uit de retourspoeling te regenereren met behulp van een ontzan-
dinginstallatie. Het af te voeren volume wordt hierdoor beperkt. Het
hoofdzakelijk nog met cement vermengde restwater kan worden benut
om boorspoeling aan te maken, ofschoon de mogelijkheden hiervoor
beperkt zijn en de effectiviteit van het systeem gering is.
De hoeveelheid retourspoeling is afhankelijk van het jetgroutsysteem.
Als vuistregel geldt dat voor het eenfasesysteem de retourspoeling per
kolom overeenkomt met 80 tot 100% van het behandelde grondvolume;
voor het twee- en driefasensysteem is dit 100 tot 120%, respectievelijk
120 tot 150%.

Metingen en registraties
Het resultaat van het jetgroutproces is meer dan bij andere technieken
direct afhankelijk van de uitvoeringsparameters. Een totale beheersing van
de techniek vanaf het begin van het boren tot en met de schoonmaak aan
het einde van de dag is essentieel voor een succesvol resultaat.
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Dit vereist:
. meten, controleren en registreren van de werkzaamheden vanaf het

mengen tot en met het jetproces;. inzicht in en controle op de omgevingstechnische omstandigheden;. vakmanschap en ervaring van het uitvoerend personeel;. goed onderhouden materieel van voldoende capaciteit.

Ook op de retourspoeling is controle gewenst. Yisuele controle is niet
alleen van belang om eventuele wisselende grondlagen of andere ver-
storingen te signaleren, maar tevens om er zeker van te zijn dat de
retourstroming ook werkelijk plaatsvindt. De retourstroom kan worden
geblokkeerd door een lokale instabiliteit van het boorgat rondom de
lans. Als dat het geval is zal er druk worden opgebouwd in de reeds
geformeerde kolom en de omringende grond. Door de opgevoerde
spanningstoestand zal de effectiviteit van de snijstraal gereduceerd
worden en kan fracturing van de grond optreden. Tevens ontstaat het
risico van hefting van het maaiveld en de belendingen. Zodra blokke-
ring van de retourstroom wordt gesignaleerd, moet het jetgroutproces
worden stopgezet. Yaak is het voldoende de boorlans over enige meters
omhoog te halen om de ruimte rondom de lans weer vrij te maken.

Het is gebruikelijk om de procesparameters die de snijenergie bepalen
te registreren, zodat controle achteraf mogelijk is. Registratie van de
diepte, de treksnelheid en de draaisnelheid geschiedt gewoonlijk hand-
matig. De snijdruk en het snijdebiet worden automatisch als functie van
de tijd geregistreerd. De twee laatstgenoemde parameters zijn de meest
wezenlijke en maken de gebruikte energie aantoonbaar. Tevens kunnen

. aan de hand van de registratiesonregelmatigheden,zoals het uitslijten
van de nozzles, worden opgespoord. De laatste jaren is het gebruikelijk
om vooral op risicovolle projecten aile procesparameters als functie
van de diepte te registreren.

5.3.3 Bodeminjecties

5.3.3.1 Algemeen

Chemische bodeminjecties worden al sinds het begin van deze eeuw
toegepast ter verbetering van de eigenschappen van de bodem. Aan-
vankelijk gebeurde dit vooral in de mijnbouw, maar later ook in de
civiele techniek. De gebruikte technieken en injectiemiddelen verschil-
den nogal van de huidige.

Chemische bodeminjecties kunnen worden toegepast voor bijvoor-
beeld:. het aan1eggen van een waterremmende laag in een bouwput (water-

remmende bodeminjecties);. het maken van een vaste bodemstructuur, zodat zonder problemen

een ontgraving kan worden gemaakt naast een op staal gefundeerde
belending (stabiliserende bodeminjecties);
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.
het verbeteren van een losse korrelstapeling in zandgrond (compac-
tion grouting);
het opheffen van het effect van maaiveldzakkingen, veroorzaakt
door civieltechnische werken zoals het boren van tunnels (compen-
sation grouting);
het immobiliseren van een bodemverontreiniging om uitbreiding
ervan te voorkomen (immobiliserende bodeminjecties).

Compaction grouting en compensation grouting worden in dit hoofd-
stuk slechts summier behandeld.

Bij chemische bodeminjecties vindt tijdens het injecteren geen vervanging
of mechanische menging plaats zoals bij jetgrouten en mixed-in-place-
systemen, maar alleen opvulling. Ze worden, met uitzondering van
compensation grouting gekenmerkt door een relatief lage injectiedruk.
Chemische bodeminjecties worden uitgevoerd door met behulp van
injectielansen stoffen in de bodem te brengen die de porien tussen de
grondkorrels vullen, waardoor deze verkitten en sterkte aan de grond
geven dan wel de grond slecht waterdoorlatend maken.
Het is niet mogelijk in elke willekeurige grondslag bodeminjecties uit
te voeren. Ook het injectiemidde1 en plaatselijke omstandigheden leggen
beperkingen op. Chemisch injecteren is kostbaar; er wordt over het
algemeen slechts voor gekozen als er geen andere mogelijkheden meer
openstaan.

Ten behoeve van chemische bodeminjecties zijn door verschillende
chemische industrieen middelen ontwikkeld. De injectiemiddelen bestaan
meestal uit twee of meer componenten. Welke middelen toegepast worden,
hangt af van het gestelde doel, de doorlatendheid van de grond en de
prijs. Niet aile injectiemiddelen zijn milieutechnisch zonder problemen.
De componenten kunnen toxisch zijn, meestal y66r de onderlinge reactie
tot stand is gekomen. In dat geval moet met die stoffen voorzichtig wor-
den omgegaan en met persoonlijke beschermingsmiddelen worden
gewerkt. Dit kan bezwaarlijk zijn voor het uitvoerend person eel. Ook
kunnen door de reactie restproducten ontstaan die schadelijk zijn voor
de omgeving of het grondwater. Het is van belang deze eigenschappen
te kennen, zodat een verantwoorde keuze kan worden gemaakt.
Het is niet mogelijk aile middelen in dit boek te behandelen. Daarom is
een selectie gemaakt uit de meest toegepaste en betaalbare middelen.

5.3.3.2 Soorten bodeminjecties

Zoals hiervoor reeds is aangegeven kunnen bij bodeminjectie vijf
hoofdtypen worden onderscheiden, waarvan er vier van belang zijn
voor de civiele techniek en een voor de milieutechniek.

Waterremmende bodeminjectie
In een bebouwde omgeving is het vaak niet toegestaan om voor diepe
bouwputten een bronbemaling toe te passen. Door het verlagen van de
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grondwaterstanden kunnen bestratingen, gebouwen, beplantingen,
landbouwgewassen e.d. schade ondervinden. Bedrijven die grondwater
gebruiken voor hun fabrieksproces kunnen zonder water komen te zitten
en houten heipalen kunnen droog komen te staan. Het zal duidelijk zijn
dat een en ander kan leiden tot aanzienlijke schadeclaims.
Deze problemen doen zich niet voor als een waterremmende bodemin-
jectie wordt toegepast. Hierbij wordt eerst een verticale grond- en
waterkering aangebracht, bijv. een damwand. Vervolgens worden tot
voldoende diepte injectiepunten aangebracht. De diepte is afhankelijk
van de waterspanning onder de aan te brengen waterremmende laag.
De druk van de lagen boven de waterremmende laag moet groter zijn
dan de waterdruk tegen de onderzijde om te voorkomen dat de bodem
van de bouwput opbarst.

Via de injectiepunten wordt een hoeveelheid injectievloeistof in de
porien tussen de grondkorrels gepompt. Hierdoor krijgt de aanvankelijk
doorlatende grond sterk waterremmende eigenschappen. Een zandlaag
met bijv. een waterdoorlatendheid van 1 x 10-3mls kan een doorlatend-
heid van 1 x 10-7mls krijgen. De benodigde capaciteit van een bemaling
wordt daardoor met een factor 1~ gereduceerd. Meestal kan de bouwput
dan met een open bemaling worden drooggehouden, zodat in de omgeving
nauwelijks verlaging van de grondwaterstanden plaatsvindt. De water-
remmende bodeminjectie wordt uitgebreid behandeld in hoofdstuk 6.

Stabiliserende bodeminjectie
Het doe1 hiervan is de grondkorrels onderling te verkitten, waardoor
een zandsteenachtig massief ontstaat, dat in staat is als grondkering te
dienen en/of de funderingsbelasting van een bouwwerk op een dieper
gelegen grondlaag over te brengen. Door de injectie wordt de kwaliteit
van de ondergrond onder een bestaand gebouw verbeterd. Afhankelijk
van het toegepaste middel kan een massief worden gevormd met een
ongesteunde druksterkte van 6 a 7 MPa.

Een voordeel van chemische bodeminjectie is dat trillingsarm kan worden
gewerkt. Belendende percelen die in slechte staat verkeren, ondervinden
geen schade. De lansen worden meestal schuin onder de bestaande fun-
dering aangebracht. zodat een injectiemassief ontstaat dat de funde-
ringsbelasting naar een dieper gelegen draagkrachtige laag overbrengt.
Het massief kan tevens dienen als grondkering, zodat de ontgraving
voor een nieuw te bouwen pand geen prob1emen oplevert. Het kan
nodig zijn een injectiemassief te stempe1en of te verankeren.
Omdat een bodeminjectie onder een bestaande constructie kan worden
aangebracht, gaat er voor het maken van een tijdelijke grondkering
geen bouwvolume verloren. Dit is van belang als er weinig ruimte is
om een grondkering aan te brengen.

Compensation grouting (afb. 50)
De hiervoor beschreven technieken berusten op het principe van het
vullen van grondporien met injectievloeistof. Eventueel aanwezig
grondwater wordt tijdens het injecteren (gedeeltelijk) verdreven. Bij
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Afb. 50. Principe van compensation
grouting.

~orpaal

~ rriai}6Q.et!.~ne~~

i:MI_-- --
Afb. 51. Verbetering van de paal-
draagkracht door compaction grou-
ting.

compensation grouting is dit niet het geval. Het gaat hierbij juist om het
aanbrengen van scheuren in een bodem1aag. Dit is aIleen mogelijk met
hoge injectiedrukken in re1atief slecht doorlatende lagen. AIle injectie-
middelen zijn hiervoor geschikt, maar in de praktijk zal meestal een
cementgrout gebruikt worden. Deze groutsoort heeft namelijk de
eigenschap om de porien snel te verstoppen, zodat al gauw een afzet-
oppervlak ontstaat voor het vormen van een scheur. Yoor scheurvorming
is een groot aantal in een fijnmazig raster bij elkaar geplaatste injectie-
lansen nodig. Hiermee worden achtereenvolgens kleine hoeveelheden
grout ge"injecteerd.Als de scheuren ontstaan zijn, loopt de injectiedruk
terug. Door de verdringing van de grond wordt het maaiveld geheven,
zodat zettingsverschijnselen worden gecorrigeerd. In Nederland is deze
injectiemethode slechts eenmaal toegepast [1], nl. voor een fabrieksge-
bouw in Rotterdam.

Tijdens het injecteren moet een zeer actieve monitoring van het gedrag
van het maaiveld en de te corrigeren constructie plaatsvinden.

Compaction grouting (afb. 51)
Het doel hiervan is scheuren in de bodem aan te brengen en de omrin-
gende grond te verdringen, zodat een vastere korrelstapeling wordt
bereikt. Dit kan nodig zijn om bijvoorbeeld de horizontale korrel-
spanning te hersteIlen wanneer een verstoring is ontstaan door welvor-
ming of een ondeugdelijke uitvoering van een paalfundering. Het is
echter ook mogelijk om op deze manier de paalvoetweerstand of de
positieve wrijving langs een paalschacht te vergroten. Deze techniek is
met succes toegepast om de draagkracht van de paalfundering onder de
spoorbrug in Dordrecht te vergroten en ook bij de uitbreiding van de
Nederlandse Bank in Amsterdam.

lmmobiliserende bodeminjectie
Bodemverontreinigingen kunnen zich soms tot onder gebouwen uit-
strekken. Meestal betreft het dan vrij dicht onder het oppervlak (door
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bijv. brandstoffen of oplosmiddelen) verontreinigd grondwater. Om te
voorkomen dat de vervuiling zich verder in de omgeving uitbreidt, kan
het een oplossing zijn de doorlatendheid van de bodem te verlagen.
De beslissing al dan niet een chemische injectie toe te passen hangt af
van de vraag of het goedkoper is de bestaande bebouwing te slopen en
te vervangen dan wel een immobiliserende injectie toe te passen.
Uiteraard moet het injectiemiddel bestand zijn tegen de aangetroffen
bodemverontreiniging.
De injectie moet zodanig worden uitgevoerd dat de verontreiniging
zich niet verder in de omgeving kan uitbreiden. De werkvolgorde moet
erop gericht zijn de verontreiniging de kant van het te saneren gebied
op te dringen.

5.3.3.3 Injectiemiddelen

Voor het injecteren van grond kunnen diverse middelen worden ge-
bruikt, die aIle hun eigen toepassingsgebied hebben, afhankelijk van
het doel, de bodemeigenschappen en de plaatselijke omstandigheden.
In principe kunnen drie hoofdgroepen worden onderscheiden:. cementen (gesuspendeerde vloeistof). silicaten (sol of coIlo"idalevloeistof). kunstharsen (vloeistof) (afb. 52)

Door de reactie van cement met water. silicaat met een harder of kunst-
hars met een tweede component (water met een katalysator) vormt zich
in de grond een vaste stof, de zogenaamde gel. Kunstharsen, zoals poly-
urethaan, reageren met het porienwater en vormen dan een schuim dat
tot achtmaal zijn oorspronkelijke volume kan zwellen.

Ajb. 52. Toepassingsgebieden injec-
tiegrouten.

0,001 0,01 0,1 10 100
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De belangrijkste factoren die de keuze voor een injectiemiddel bepalen.
zijn doorlatendheid van de grond, duurzaamheid, constructieve eisen en
prijs. De doorlatendheid is afhankelijk van de korrelverdeling. Het
korrelverdelingsdiagram geeft een indicatie voor het toepassingsgebied
van de verschillende injectiemiddelen.

Cemenrinjecties
Niet elke grondsoort is geschikt om met een suspensie te worden ge"in-
jecteerd. De relevante parameters zijn de doorlatendheid en de korrel-
verdeling van de lagen en de grootte van de korrels in de suspensie.
Gesuspendeerde injectiemiddelen bestaan meestal uit cement of
klei/cement. Hierbij moet gedacht worden aan 100 - 200 kg cement en
eventueel 50 kg natriumbentoniet per m3 water.

In standaardcementen bedraagt de afmeting van de grootste korrels
ongeveer 100 !-tm(0, 1 mm). Cementgrouten kunnen worden toegepast
in zand- of grindlagen met een doorlatendheid in de orde van 10-2mls.
Dit houdt in dat grind met meer dan 20 % zand niet met cement kan
worden behandeld.

Cementbentoniet is bruikbaar tot doorlatendheden van 10-3 mls. Hij
wordt soms toegepast als voorinjectie. Als de grond erg grote porien
heeft, wat leidt tot een zeer hoog verbruik van een duur injectiemiddel,
kunnen voorinjecties worden uitgevoerd. Zodoende wordt voorkomen
dat het chemisch injectiemiddel wegzakt. Door de voorinjectie worden
de grootste ruimten met een relatief goedkoop middel gevuld.
In de Nederlandse bodem zijn injecties met normaal cement vrijwel
nooit mogelijk. In Japan en Duitsland zijn voor dergelijke bodemom-
standigheden microcementen ontwikkeld. Dit is ultrafijn gemalen
cement met een gemiddelde korreldiameter van 4 !-tmen een maximale
diameter van 10 !-tm.Microcementen overlappen gedeeltelijk het injectie-
bereik van normale cement en van silicaat. Ze hebben als voordeel dat
ze beter in suspensie blijven dan de grovere normale cement. Een
nadeel is de hoge kostprijs. In Nederland heeft men nog maar weinig
ervaring met microcement. De ervaringen die men heeft opgedaan,
hebben geen overweldigende indruk gemaakt. In het buitenland (o.m.
Japan, VS, Duitsland) is men echter aanmerkelijk enthousiaster.

Om injectie mogelijk te maken moet een homogene suspensie worden
gebruikt, d.w.z. dat de cement niet in het water mag bezinken. Voor sta-
biliserende injecties worden water-cementfactoren in de orde van 4 a 6
toegepast, Om te voorkomen dat de vaste delen te snel uitzakken, worden
geringe hoeveelheden bentoniet toegevoegd (in de orde van 1 a 2 % van
het cementgewicht). Deze kleisoort heeft tixotrope eigenschappen die
het injectieproces vergemakkelijken. Voar bodemafdichtingen worden
water-cementfactoren in de orde van 8 a 10 toegepast. Ook wordt meer
bentoniet gebruikt, in de orde van 4 a 6 % van het cementgewicht.
Vermoedelijk is de hoge water-cementfactor er de oorzaak van dat deze
injectielagen veelal doorlatender zijn dan men in Nederland met sili-
caatinjecties gewend is. Met stabiliserende injecties worden wel bevre-
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digende resultaten bereikt. Er moet echter nog aanzienlijk meer erva-
ring mee worden opgedaan. De reactietijd van cement kan worden
geregeld door er waterglas bij te mengen.

Silicaatinjecties
Minder goed doorlatende grondsoorten worden meestal met waterglas
(natriumsilicaat) ge"injecteerd. Grouten op basis van waterglas kunnen
worden toegepast bij een doorlatendheid groter dan 10-5m/s. Zij gedragen
zich meer als vloeistof en kunnen vaste deeltjes van 2 !-tmbevatten.
Silicaatgrout bestaat uit een mengsel van water, waterglas en een harder.
Door menging van waterglas met een harder wordt een polymerisatie-
proces in werking gesteld, waardoor, afhankelijk van de soort harder
en/of het percentage harder, een zachte of een harde gel ontstaat. Ook
de reactietijd wordt met de hoeveelheid toegevoegde harder geregeld.
Zachte gels worden gebruikt voor waterremmende injecties en harde
gels voor stabiliserende injecties.

Kunstharsinjecties
Bij doorlatendheden kleiner dan 10-6m/s kunnen nog kunstharsen worden
gebruikt. Het zijn zeer dure injectiemiddelen. Er bestaan vele soorten
kunstharsen, die vanwege hun zeer specifieke eigenschappen in de
grondtechniek worden toegepast. Het grootste nadeel van kunstharsen
is hun hoge prijs. De viscositeit van deze injectiemiddelen benadert die
van water, zodat dit zich gemakkelijk laat verdringen. Ze worden
meestal gebruikt voor waterafdichting, maar geven aan de ge"injecteerde
grond ook een aanzienlijke sterkte. Yoorwaarde is vee1al dat de bodem
water bevat. omdat anders geen polymeer kan worden gevormd. Bij

.
kunstharsen wordt de reactietijd bepaald door de hoeveelheid katalysator
in het mengsel.

5.3.3.4 Injecteerbaarheid van de grond

Of een bodeminjectie kan worden toegepast hangt af van de opbouw en
de sam ens telling van de grond. Hiemaar moet van tevoren onderzoek
worden gedaan, dat meestal be staat uit sonderingen en boringen.

Sondeerweerstanden geven in combinatie met de plaatselijke wrijving
een goed inzicht in de bodemopbouw. Boringen met ongeroerde monsters
vertellen meer over de specifieke eigenschappen van de afzonderlijke
lagen. De ongeroerde monsters moeten in een laboratorium worden
onderzocht. Het onderzoek bestaat vee1aluit het bepalen van het volume-
gewicht en het poriengehalte van de grond. Yerder worden de monsters
gezeefd, zodat korrelverdelingsdiagrammen kunnen worden gemaakt.
Hieruit kan de waterdoorlatendheid globaal worden berekend. Het is
echter beter deze met een doorlatendheidsproef te bepalen. De vloeistof
moet worden ingespoten via injectie-elementen die in de grond worden
aangebracht. Al naar gelang het doel van de injectie worden er ver-
schillende typen gebruikt. De praktijk heeft uitgewezen dat de vloeistof
zich vrij gelijkmatig in aIle richtingen rond het injectiepunt verspreidt,
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Ajb. 53. Effectieve poriendiameter

ten opzichte van de waterdoorlatend-
heid.

zodat een bolvormig lichaam ontstaal. Yooral de doorlatendheid van de
grond bepaalt of deze ge"injecteerd kan worden. Ook de keuze van de
grout is van invloed, zoals hiervoor al werd aangegeven.

In principe kunnen twee groepen injectiemiddelen worden onderscheiden,
nl. suspensies en oplossingen.
Uit experimenten is gebleken dat de maatgevende poriengrootte gelijk
is aan de effectieve korrelgrootte van de grond. Oeze wordt gekenmerkt
door het °lO-getal. Oit is de korrelafmeting waarbij 10 % van de korrels
door een bepaalde normzeef vall. In de praktijk is gebleken dat de
afmeting van de grootste cementdeeltjes in de suspensie nooit meer
mag zijn dan ongeveer OlO/ 10.

Een andere benadering is de injectieverhouding:

I = DJ5:grondlDS5:grout [Karol, 5]

I moet altijd groter zijn dan 10; bij I =25 is de grond zeker injecteer-
baar. Ais de waarde tussen 10 en 25 ligt, moet de injecteerbaarheid
nader worden onderzochl. Om de grout in de pori en te laten stromen en
brugvorming (verstopping van de porien) te voorkomen, wordt een vuist-
regel gehanteerd die stelt dat de diameter van de grootste korrel in de sus-
pensie niet groter mag zijn dan 1/3 van de effectieve poriendiameter. Oe
effectieve poriendiameter kan worden berekend met de formule:

d = (32,ukl( ywn)) (Kozeny )

waann:
d = effectieve poriendiameter (m)
!A =de viscositeit van de suspensie (mPa.s)
k =de waterdoorlatendheid (rnIs)

Yw = volumegewicht water (N/m3)
n =poriengehalte van de bodem

In de tabel van afbeelding 53 is voor enkele relevante doorlatendheden
(k) de effectieve poriendiameter vermeld.
Het is denkbaar dat behalve aan de minimale afmetingen van de porien
ook grenzen moeten worden gesteld aan de maximale afmetingen. Bij

k
[m/s]

d .

[mm]

1. 10.2

1. 10.3

1. 10-4

1. 10.5

1. 10.6

0,3600

0,1140

0,0360

0,0114

0,0036
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extreem grote porien of kanalen zou de cementgrout immers een voor-
keurrichting kunnen kiezen, waardoor hij ergens anders belandt dan de
bedoeling is. Dit verschijnsel is vooral te verwachten wanneer
gescheurde rotsgrond of rotsgrond met karstverschijnselen moet worden
ge"injecteerd. Voor Nederland is dit niet van belang, behalve misschien
in Zuid-Limburg. Het probleem kan worden opgelost door het uitvoeren
van voorinjecties, eventueel met grover materiaaL waarmee de ruimten
en scheuren langzaam kunnen worden afgestopt.

Het zal duidelijk zijn dat de hiervoor genoemde formules min of meer
empirisch zijn. Vermoedelijk is de doorlatendheid van de grond de
belangrijkste parameter omdat hierin ook de pakkingsdichtheid is ver-
werkt. Goede informatie hierover kan slechts worden verkregen door
ter plaatse in een boorgat doorlatendheidsproeven te doen.
Door de injectiedruk worden het aanwezige grondwater en het gas lang-
zaam weggeperst. De injectiedruk mag niet zo hoog worden dat de struc-
tuur van de grond verandert (fracturing). De stromingsrichting wordt
bepaald door de doorlatendheid van de grond: de grootste spreiding van de
injectie vindt plaats langs de weg van de minste weerstand. De druk
waarmee de vloeistof verpompt wordt, is een maatstaf voor de homoge-
niteit van het geYnjecteerdemassief. De drukhoogte wordt vee1albeperkt
tot ongeveer tweemaal de grondspanning op de te injecteren diepte.

Uitgaande van een isotroop opgebouwde bodem kan de druk waarmee
een grout in de grond kan worden gepompt worden berekend met de
formule:

h = Q !.u.( 11r - 11R) + lIR ] I (4.JC.k) [6]

waann:
h =persdruk [mwk]
Q =verpompte hoeveelheid per tijdseenheid [m3/s]
!l =verhouding van de viscositeit van de grout tot die van water

[!lgroul / !lw3[Cr]

r = diameter van het injectie-element [m]
R = straal van het geYnjecteerde lichaam na een pomptijd van

t seconden[m]
k =doorlatendheid [rnls]

De berekende persdruk geldt eigenlijk voor een plek juist buiten het
injectie-element. In de praktijk wordt de persdruk direct achter de
pomp gemeten. Tussen de pomp en het injectiepunt treden wrijvings- .
verliezen op door weerstand in de slangen en door het openhouden van
de manchet op het element. Direct achter de pomp blijkt de druk dan
veelal ongeveer 0,5 a 1,0 MPa te bedragen. Als vuistregel geldt dat het
product van de injectiedruk en de per minuut verpompte hoeveelheid
niet hoger mag zijn dan 75 a 100 bar.Vmin.
Zoals hiervoor is opgemerkt kan de tijd waarin het vloeibare injectie-
middel in een vaste stof verandert, worden geregeld door de hoeveelheid
harder of door additieven (bijvoorbeeld waterglas bij cement, katalysator
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bij harsen, harder bij silicaat). Deze tijdsduur, geltijd genoemd, wordt
gedefinieerd als het tijdsverloop tussen het mengen en het tijdstip waar-
op de gel een viscositeit van 100 MPa.s bereikt. Behalve de hoeveel-
heid toegevoegde middelen is ook de temperatuur van grote invloed op
de geltijd.
Uiteraard moet worden verrneden dat de injectiepunten en de pompen
door de verhardende grout verstopt raken. Daarom is het van belang dat
de bereide hoeveelheid injectiemiddel binnen een bepaalde tijd is ver-
pompt en op zijn plaats zit. In het ontwerp dient men er rekening mee
te houden dat per bol de volledige hoeveelheid vloeistof binnen ca. 75 %
van de geltijd ge"injecteerd is. Het verdient aanbeveling de geltijd zeer
regelmatig te controleren.

De benodigde tijd voor het realiseren van een injectielichaam met een
bepaalde straal voigt uit de formule:

t = !i(R3 - r3)/(3.r-k.h) [II]

waann:
t =tijdsverloop vanaf het begin van de injectie(s)

5.3.3.5 Keuze injectiemiddelen

Omdat in Nederland vanwege de bodemomstandigheden injectiemid-
delen op basis van een standaardcement of klei/cement maar beperkt
toe te passen zijn, zullen ze hier verder buiten beschouwing worden
gelaten.

Voor de behandeling van fijnere grondsoorten ziet men zich voor de
vraag geplaatst met welk injectiemiddel een aan de eisen voldoend
resultaat kan worden bereikt tegen een redelijke prijs. Hierbij zijn de
volgende punten van belang:

Chemische en fysische eigenschappen
am zoveel mogelijk grond binnen de geltijd te kunnen behandelen,
moet de viscositeit zo laag mogelijk zijn. Hoe fijner de bodem hoe
belangrijker dit is, enerzijds om een zo homogeen mogelijk injectie-
massief te krijgen, anderzijds om de injectietijd zo kort mogelijk te
maken.

Al naar gelang het doel van de injectie, moet de erosiebestendigheid of
de druksterkte aan de gestelde eisen voldoen, evenals de chemische sta-
biliteit tegen eventueel in de bodem aanwezige verontreinigingen. Men
moet zeer alert zijn op de aanwezigheid van zuren (veen, suikers en
andere organische stoffen) en zouten. Deze kunnen er de oorzaak van
zijn dat het injectiemiddel niet geleert. In voorkomende gevallen moet
met geschiktheidsproeven worden onderzocht of de bodeminjectie de
juiste oplossing is. Hiervoor moeten grondwater en grond van de bouw-
plaats worden gebruikt.
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Ve !>1-'erkillg

Het injectiemiddel moet eenvoudig samen te stellen zijn, d.w.z. uit zo
weinig mogelijk componenten bestaan.
Om over een zo lang mogelijke verwerkingstijd te kunnen beschikken
moet de geltijd eenvoudig zijn te regelen. Bij veel injectiemiddelen kan
een verwerkingstijd worden ingesteld van enkele minuten tot langer
dan een uur.
Schadelijke invloeden van de componenten voor het uitvoerend personeel
moeten zoveel mogelijk worden vermeden, zodat beschermende maat-
regelen niet nodig zijn.

Ecollomie
De prijs van het injectiemiddel moet worden afgezet tegen zijn effi-
cientie en gebruiksmogelijkheden. Elk product heeft zijn specifieke
voor- en nadelen, waartussen een compromis moet worden gevonden.
Bijzondere omstandigheden, zoals temperatuur, water- of grondveront-
reiniging die het injectiemiddel kunnen aantasten, grondwaterstromingen
en werkomstandigheden kunnen de keuze gecompliceerder maken.
Bij het nalopen van deze aspecten zal blijken dat het ideale injectie-
middel nog moet worden uitgevonden. Prijstechnisch valt de keuze
veelal op een middel op basis van waterglas. De duurdere kunstharsen
zijn echter qua verwerkingstijd beter regelbaar. Sommige harsen kunnen
ook nog tot vijfmaal hun oorspronkelijke volume gaan innemen, het-
geen onder bepaalde omstandigheden aantrekkelijk kan zijn.

5.3.3.6 Componenten van de injectiemiddelen

Microcemelltg rout
Microcement wordt door diverse leveranciers op de markt gebracht.
Het zijn zeer fijn gemalen portland- of hoogovencementen, met een
korrelgrootte dS5 =4 a 8 !Am en dm:l.x < 10 a 15 !Am.Door het toevoegen
van een versneller (op basis van bijv. waterglas) kan de geltijd worden
geregeld.

Microcement wordt in een sterk varierende verhouding met water tot
een grout gemengd. Afhankelijk van de toepassing en de plaatselijke
omstandigheden kan de water-cementfactor voor bodeminjecties varieren
van 2,5 tot 8. Voor een goede grout moet veel mengenergie worden toe-
gevoegd. Onder laboratoriumomstandigheden wordt dit veelal gedaan
met hoogtoerige roermengers. Deze zijn lang niet zo effectief als de
hoogenergetische mengers die in de praktijk worden gebruikt. Het
voorschrijven van mengtijden in een bestek is dan ook een hachelijke
zaak: het is bijv. mogelijk dat de binding vroegtijdig begint doordat de
temperatuur van het mengsel tijdens het mengen te veel stijgt. Dit kan
ongewenste effecten hebben op het resultaat van de bodeminjectie. Ook
de viscositeit wordt door de manier van mengen bei'nvloed: hoe inten-
siever de menging, hoe minder het mengsel sedimenteert (uitzakt). De
stabiliteit kan worden verbeterd door een geringe hoeveelheid (2 a 4 %
van het cementgewicht) ongerijpte bentoniet toe te voegen. De kwaliteit
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van de grout moet gedurende de dag regelmatig worden gecontroleerd
op volumieke massa, viscositeit, geltijd en sedimentatie. De hierbij te
volgen procedures zijn gelijk aan die voor de controle van bentoniet-
suspensles.

Silicaargrour
Het silicaataandeel in deze grout wordt geleverd door waterglas. Verder
bestaat het mengsel uit water en een harder.

Warerglas wordt gemaakt door een mengsel van zand en natriumcarbo-
naat (soda) tot 1400 °C te verhitten. Hierdoor ontstaat een glasachtige
stof die bij 140°C en onder 0,6 MPa in water wordt opgelost.
Waterglas wordt gedefinieerd door:. de molratio (= gewichtsverhouding Na20 / Si02). de dichtheid, uitgedrukt in graden Baume (Be)

De molratio beYnvloedt de geltijd van het injectiemiddel. Meestal wordt
waterglas gebruikt met een molratio van 1:3,3 a 3,4. Hoe groter de ver-
houding, dus hoe minder Nap, hoe korter de geltijd.

Meestal wordt zogenaamd neutraal waterglas gebruikt met een dicht-
heid van 37 a 42 °Be. Voor sommige injectiemiddelen wordt uitgegaan
van minder dicht waterglas dat een molratio heeft van 3,89 en een
dichtheid van 30 °Be. Bij toepassing van een andere molratio wordt
aileen de geltijd beYnvloed:als men zich aan het recept houdt, wordt er
altijd wel een gel gevormd. De dichtheid van waterglas kan verkleind
worden door water toe te voegen. In sommige recepten wordt waterglas
aanbevolen met een geringere dichtheid dan in de handel is. am eco-
nomische redenen kan het aantrekkelijk zijn waterglas met een zo hoog
mogelijke dichtheid aan te schaffen omdat dit een standaardproduct is
en omdat het vervoer van water per auto kostbaar is.

am waterglas van 38 °Be (sd = 13,6 kt'\J"/m3)tot waterglas van 26 °Be
(sd = 12,2 kt'\J"/m3)te verdunnen, moet er per m3 een hoeveelheid water
worden toegevoegd van:

13,6 + 10 . x = 12,2 (1 + x), waaruit voIgt dat
x =0,64 m3.

Waterglas op zich vormt geen verbinding met de grondkorrels. am dit
te bereiken moeten een of meer stoffen worden bijgemengd, waarmee
het waterglas een polymeer vormt die zich aan de korrels bindt of de
porien vult. Hiervoor komen verschillende stoffen in aanmerking, die
aile hun voor- en nadelen hebben.

Harders dienen om het polymerisatieproces voor de gelvorming op
gang te brengen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen har-
ders:

. anorganische harders (natriumaluminaat),

. organische harders (monodur, carboxylzuren, kunstharsen).
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Voor de vonning van silicaatgrouten zijn meer harders bekend dan hier-
na worden beschreven. zoals lignochroom. Door de aanwezigheid van
zware metalen zijn deze middelen niet meer acceptabel.

Natriumaluminaat
Hiennee wordt een gel gevormd (ook wel monosol genoemd) die goede
waterremmende eigenschappen heeft. maar een geringe sterkte. Hij
wordt dan ook voornamelijk toegepast voor de vorming van waterrem-
mende lagen. De chemische fonnule van natriumaluminaat is (Na2 A12
04)n.(NaOH)0,Sn.aqu.

De meest toegepaste mengverhouding is:
. 1,8S vol.perc. natriumaluminaat

17,00 vol.perc. waterglas
81,1S vol. perc. water

Door het percentage natriumaluminaat enigszins te varieren kan de gel-
tijd worden be"invloed.
V 66r het mengen wordt het natriumaluminaat met negen delen water
aangelengd. Het overige water wordt met het waterglas vennengd,
waarna beide mengsels worden samengevoegd. Op deze wijze wordt
voorkomen dat er een vroegtijdige reactie optreedt die gelaanslag in de
pompen kan veroorzaken met aile problemen van dien.
Tegen het gebruik van natriumaluminaat bestaan geen milieutechnische
bezwaren. Het wordt zelfs in de drinkwaterbereiding en de levens-
middelenindustrie toegepast. De ge"injecteerde grond is bovendien zo on-
doorlatend dat vanwege de lage concentratie de hoeveelheden natrium-
aluminaat en natronloog dennate klein zijn dat ze bij uitloging nauwelijks
schade kunnen veroorzaken. Wel bezit de gel een hoge pH die overigens
snel afneemt naarmate de afstand tot het pakket groter wordt.

Voor duurzame toepassingen is deze gel minder geschikt, omdat in de
loop van de tijd erosie optreedt als gevolg van doorsijpe1end water.
Hierdoor verplaatst de gel zich met de waterstroom, waardoor stabiliteits-
prob1emen kunnen ontstaan. Metingen hebben uitgewezen dat de totale
doorlatendheid van een ge"injecteerdelaag nauwelijks verandert. Enerzijds
is dit gunstig, anderzijds geeft het geen indicatie dat er iets mis zou gaan.
Een soortgelijke harder is natriumbicarbonaat

Monodur
Monodur is een gel die zich aan de grondkorrels bindt en een harde
(stabiliserende) massa vonnt. De voornaamste toepassing is dan ook
het verhogen van de stabiliteit van de ondergrond, bijvoorbeeld bij
tijdelijke ontgravingen naast op staal gefundeerde gebouwen.

Monodur wordt uit vier componenten samengesteld:
62 vol.perc. waterglas. 30 vol.perc. water. 6 vol.perc. fonnamide. 1-2 vol.perc. azijnzuur
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Afb. 54. Recepturen voor si/icaat-
grouten op basis van carboxylzuur.

De geltijd wordt be"invloeddoor het percentage azijnzuur wat te varieren.
Over het algemeen wordt de gel samengesteld door de helft van het
water te vermengen met de formam ide en het azijnzuur. De andere helft
van het water wordt vermengd met het waterglas, waarna beide mengsels
worden samengevoegd.
De componenten van deze gel zijn echter minder vriendelijke stoffen.
Bij de reactie worden anorganische verbindingen gevormd, o.m.
ammoniak (NH3). De reuk ervan is tijdens het ontgraven duidelijk
merkbaar. Gedurende het injecteren zijn persoonlijke beschermings-
middelen noodzakelijk. Gezien de toxiciteit van de bestanddelen lijkt
de toepassing van dit injectiemiddel tegenwoordig dan ook niet meer
aanvaardbaar.

Carboxylzuren
Met deze organische harder en waterglas kan, afhankelijk van de
mengverhouding, zowel een harde als zachte gel worden gemaakt. Hij
wordt voor aIlerlei doeleinden in de funderingstechniek gebruikt.

De harder bestaat uit een mengsel van drie organische zuren, n1.barn-
steenzuur, glutaarzuur en adipinezuur. De algemene formule voor de
hieruit ontstane esters is:

~ (COOCH3)
(CH~)n ~ (COOCH3)

waarbij n =2, 3 of 4.

Als de grondstoffen samen worden gebracht, vindt een langzame ver-
zeping of hydrolyse plaats waarbij methanol, een mengsel van de natrium-
zouten van de aanwezige zuren, natronloog en siliciumdioxide ontstaan.
Het geheel coaguleert tot een witte massa, het silicage1. De stabiliteit
van deze gel wordt bepaald door de mate van neutralisatie van de harder.
Door de fabrikant wordt een neutralisatiegraad van meer dan 60 % aan-
bevolen.

Om een indruk te geven van de mogelijkheden van dit injectiemiddel is
een tabel met enige recepturen opgenomen (afb. 54).
De in de gel gevormde bijproducten zijn in principe aIle biologisch
afbreekbaar. In waterwingebieden wordt dit injectiemiddel echter niet
aanbevolen. Bij voldoende neutralisatie is de waterafdracht (synarese,
krimpen van de gel) in zandgronden echter zo gering, dat bij injecties
boven de grondwaterspiegel geen noemenswaardige be"invloeding van
de kwaliteit van het grondwater te verwachten is.11.-

*
..

neutralisatie
[%] --.

78
41
30
18

18
50
60
70

4
9

10

70
70
63
66

2
10
11
28

0,1
1,2
5,0
9,3

-- - -. -- ,, -- ---
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Kunstharsen
De bekendste injectiemiddelen zijn op acrylamide gebaseerde harsen.
Deze zijn in de monomeerfase uiterst giftig. Verder worden fenolen,
aminoplasten en polyuretanen gebruikt.
Kunstharsen op basis van polyurethaan vormen plastische of zeer harde
injectiemassieven. Ze reageren met het in de bodem aanwezige water.
De reactietijd kan door toevoeging van een katalysator worden verkort,
zodat ze waterstromen (bijvoorbeeld door lekkende damwandsloten of
afgebroken bemalingsputten) onmiddellijk kunnen afstoppen.

5.3.3.7 Uitvoering

M anchettenbuizen
Vroeger (1925) werden injecties uitgevoerd volgens het Joosten-
procede. Hierbij werd met behulp van een geperforeerde injectielans
waterglas in de grond geperst. Tijdens het trekken van de lans werd een
harder geYnjecteerd die een onmiddellijke reactie met het waterglas
aanging. Hoewel de werkmethode revolutionair was, bleek het een
ongecontroleerde manier van werken te zijn. De injectievloeistof brak
veelal uit naar het maaiveld en het was niet na te gaan waar het injectie-
middel verder in de bodem gebleven was, vooral als het goed doorlatende
lagen betrof. Deze manier van werken is tegenwoordig dan ook verlaten.
Rond 1935 werd de zgn. tube a manchette voor het eerst toegepast. Deze
methode maakt het mogelijk met een injectiebuis op vooraf vastgestelde
diepten afgepaste hoeveelheden injectievloeistof te injecteren. Door de
manchettenbuis steeds goed schoon te spoelen kan hij eventueel meerdere
malen worden gebruikt.

Een manchettenbuis is een harde PVC-buis, waarin om de 0,33 m dia-
metraal gaatjes zijn geboord. Ter hoogte van de gaatjes is de wand ca.
2 mm ingefreesd. In de ontstane "verdiepte" wand wordt een rubber-
manchet geplaatst die de gaatjes afdekt (afb. 55). Voor grotere lengten
kunnen meerdere manchettenbuizen aan elkaar worden gekoppeld. Het
systeem van manchettenbuizen wordt toegepast voor stabiliserende en
immobiliserende injecties.
Om een zo goed mogelijke kwaliteit van de injectie te waarborgen moet
door elke manchet een vooraf bepaalde hoeveelheid injectievloeistof
worden verpompt. Dit wordt gedaan met een zgn. packer.

Plaatsen van de manchettenbuizen
Om te voorkomen dat de injectievoeistof naar onbedoelde plaatsen uit- .

breekt moet een goede verbinding tussen de manchenenbuis en de omrin-
gende grond worden gemaakt. Hiertoe wordt met een boorstelling een
voerbuis in de grond gebracht. Er bestaat geen voorkeur voor een bepaal-
de boortechniek. Zowel slaan, spoelen als boren is mogelijk. Ais de voer-
buis op diepte is gebracht, wordt hij getrokken. Tijdens het trekken wordt
via de punt cementbentoniet uitgeperst. Deze dikspoeling zorgt ervoor dat
de wand van het geboorde gat niet instort. De manchettenbuis wordt in de
zachte cementbentoniet gebracht. De vloeistofspiegel moet tijdens het

~'o

. ,c

~

koppeling

cement-
bentonietvulling

manchettenbuis

packerbuis

rubbermanchet

afdichtings-
rubber

afdichtings-
kogeltje

Afb. 55. lnjectiepacker in de man-
chettenbuis.
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Afb. 56. Injectiedruk en pompdebiet.

verharden gelijk worden gehouden aan het maaiveld. Als het vloeistofop-
pervlak daalt, mag van bovenaf met verse cementbentoniet worden bijge-
vuld. Na uitharding (ca. 1 week) is een goede aansluiting tussen de grond
en de injectiebuis gerealiseerd, zodat deze 1ekwegis afgesloten (atb. 55).

Packers
Er bestaan diverse typen packers. Meestal wordt gebruikgemaakt van
een mechanische packer. Dit is een dunne stalen buis, die ruim in de
machettenbuis past. Aan de onderzijde is op 0,33 m van elkaar een
tweetal leertjes geplaatst, ongeveer zoals bij een fietspomp. Aangezien
de afstand tussen de manchetten ook 0,33 mis, kunnen niet twee man-
chetten tegelijkertijd worden bediend. Tussen twee leertjes kan maar
een stel gaatjes aanwezig zijn.

Om het inbrengen van de packerbuis makkelijker te maken, bevindt
zich in de punt een door een kogeltje afgesloten gaatje. Tijdens het
inbrengen van de packer wordt het in de manchettenbuis aanwezige
water door deze opening in de packerbuis afgevoerd. Tijdens het injec-
teren drukt het kogeltje de opening dicht (atb. 55).

Er bestaan ook opblaaspackers. Hierbij wordt de afdichtende functie
verzorgd door rubbermanchetten, die door water- of luchtdruk worden
opgeblazen en zich zo tegen de wand van de manchettenbuis vastklem-
men. Opblaaspackers hangen aan de bedieningsslang. Hierop is een
maatverdeling aangebracht, zodat ze ook nauwkeurig op hoogte kunnen
worden afgesteld. Door de packer wordt de injectievloeistof verpompt,
die door de gaatjes tussen de ventielen uittreedt. In de kamer, gevormd
door de ventielen, de packerbuis en de manchettenbuis, stijgt de druk.
Als de packer zodanig is gepositioneerd dat een manchet wordt
bediend, dan ontsnapt de injectievloeistof door de gaatjes onder de
manchet. De druk loopt op tot de cementbentonietomhulling breekt en
de vloeistof zich een weg kan zoeken in de omringende grond. De ope-
ningsdruk is uit de injectiegrafiek van atbeelding 56 af te lezen.
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Injectiemassieven
Een massief heeft een stabiliserende of een immobiliserende functie. In
het voorgaande is vermeld dat voor injecties voor het maken van mas-
sieven manchettenbuizen moeten worden aangebracht.

Voor stabiliserende injecties is de druksterkte van de te behandelen
grand maatgevend, terwijl voor immobiliserende injecties de doorlatend-
heid en de resistentie tegen in de grond aanwezige verontreinigingen de
belangrijkste parameters zijn.

De manchettenbuizen worden in een cementbentonietomhulling,
schuin in raaien beneden het funderingselement van bijv. een gebouw
aangebracht. De onderlinge afstand tussen de manchettenbuizen in een
raai bedraagt gewoonlijk 0,60 a 1,00 m.

De breedte en de diepte van een stabiliserende injectie worden bepaald
door de aanwezige bovenbelastingen en horizontale gronddrukken.
Deze moeten worden gecontraleerd aan de hand van stabiliteitsbereke-
ningen. Het kan nodig zijn een injectiemassief te verankeren bijv. met
groutankers.

Voor het berekenen van de hoeveelheid vloeistof die per manchet ver-
pompt moet worden, wordt ervan uitgegaan dat via elke manchettenbuis
een cilindervormige moot grand wordt gei.njecteerd. De per manchet te

toekomstig
injectiemassief

Ajb. 57. Srabiliserende bodeminjec-
tie.
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Ajb. 58. Stabiliteit injectiemassief

verpompen hoeveelheid grout wordt bepaald door de inhoud van de
cilinder te delen door het aantal manchetten. Bij een hart-op-hartaf-
stand van 0,7 m, elkaar oversnijdende kolommen, een porienpercenta-
ge van 38% en een afstand van 0,33 m tussen de manchetten moet er
per punt worden verpompt:

Q =0,38 .jt.(0,70.1,15)2. 0,33 /4 = 0,064m3

Het is belangrijk dat een stabiliserend injectiemassief goed aansluit op
de te beveiligen fundering. Voor een zo goed mogelijk resultaat moet
bijzondere aandacht worden besteed aan de volgorde waarin wordt
gernjecteerd. Tijdens het ontgraven van de bouwput moet de kwaliteit
van het gevormde massief worden gecontroleerd.

Door het grouten van de grond ontstaat een zandsteenachtig massief.
Een teveel aan gernjecteerde grond kan slechts met grote inspanning
worden verwijderd. Dit euvel is te beperken door een adequate injectie-
volgorde. Meestal wordt eerst de raai gernjecteerd die direct aan de
ontgraving grenst. Daama volgen de lansen achter het zo ontstane verti-
cale scherm. Indien de injectievolgorde van de manchetten van onder
naar boven wordt gekozen, komt de injectievloeistof alleen beneden de
te ondersteunen fundering terecht.

5.3.3.8 Berekeningen

Bij de berekening van een injectiemassief spelen de volgende vier
aspecten een rol:. vertic ale evenwicht (draagkracht). horizon tale evenwicht. momentenevenwicht (kantelen). stabiliteit van de totale constructie (methode Kranz, Bishop e.a.)

Voor de berekening kan worden verwezen naar NEN 6744.
Op afbeelding 58 is een overzicht gegeven van de op het injectiemas-
sief werkende krachten. Met betrekking tot het evenwicht kan het
moment worden gekozen ten opzichte van een draaipunt in het injec-
tiemassief. In principe kan ervan worden uitgegaan dat het massief zijn
evenwicht zal verliezen als de voorkant gaat zakken. In dat geval wordt
de maximale funderingsdruk aan de onderzijde overschreden. Als
draaipunt voor het draaimoment kan de onderste manchet van de ach-
terste injectiebuis worden gekozen.

5.3.4 FMI (Frees Meng lnjectie)

5.3.4.1 Algemeen

Het door de firma Sidla & SchOnberger ontwikkelde en gepatenteerde
Frees-Meng-Injectie-Procede stabiliseert de ondergrond ter plekke met
gebruikmaking van bindmiddelen.
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Voor het FMI-procede zijn twee voorzieningen nodig:
een veldvoertuig (atb. 59) dat de bodem opensnijdt, homogeniseert
en met een cementsuspensie injecteert;
een stationaire eenheid bestaande uit een tankwagen, silo's, meng-
reservoirs, pompen en buis- en slangverbindingen met het FMI-
voertuig (atb. 60).

5.3.4.2 FMI-m£1chine

De voor vrijwel elk terrein geschikte en door rupsbanden aangedreven
FMI-machine bestaat uit een stuurcabine, een machine-eenheid en een
freesboom. In de cabine bevinden zich de nodige besturingssystemen
die voor handmatig dan wel volautomatisch gebruik nodig zijn. Daarbij

Ajb. 59. Veldmertuig FMI: het men-
gen van de grond vindt in situ onder
het maaiveld plaats.

Ajb. 60. Ondersteunende appara-
tuur voor veldvoertuig FMI.
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Ajb. 61. Defreesboom wordt onder
een hoek van SOOachter de machine
aangetrokken.

~

behoort ook een voor de precieze, rechtlijnige besturing noodzakelijke
laser- en radiografische afstandsbediening. Elke afwijking door
oneffenheden in het terrein wordt automatisch gecorrigeerd.
In de machine-eenheid zijn de hydraulische systemen en de voor de
aandrijving benodigde dieselmotoren van ongeveer 650 kW aange-
bracht. De hele opbouw boven het aandrijvingsdeel met de rupsbanden
kan, met inbegrip van de freesboom, tot 8 graden kantelen om bij ter-
reinoneffenheden een nagenoeg loodrechte stand van de freesboom te
kunnen handhaven. Aan de achterkant van het voertuig bevindt zich de
freesboom, waarop een tweetal met messen uitgeruste kettingssystemen
ronddraait. Yanuit de cabine gezien is de rijrichting naar voren, zodat
de freesboom onder een hoek van 80 graden achter de machine wordt
aangetrokken (afb. 61). Om de bodem ook tot aan de buitenrand van de
machine te kunnen stabiliseren, kan de freesboom haaks op de rijrichting
verschuiven. Door de bijzondere wijze van bevestiging van de messen
wordt de grond niet uitgegraven maar direct ondergronds (in situ) met
de cementsuspensie vermengd; het te injecteren mengsel wordt ter
plaatse bereid. Rijsnelheid, freesdiepte en ge"injecteerde hoeveelheden
worden continu per computer gecontroleerd. Zonder freesboom is het
voertuig 9 m lang, 3 m breed en 4 m hoog. De freesbreedte bedraagt 1,0
tot 0,5 m bij een maximale injectiediepte van 9 m.

Mengeenheid
In een externe mix-unit worden water (uit de eigen tankwagen) en
cement (uit silo's) tot een suspensie vermengd en met behulp van een
pomp door een tot maximaal 1 km tang systeem van slangen en buis-
leidingen naar de FMI-machine gevoerd. Hier wordt tijdens het frees-
proces de cementsuspensie door verschiIIende aan de binnen- en bui-
tenzijde van het systeem aangebrachte ventielen in de bodem gebracht.
Er wordt ongeveer 700 liter suspensievloeistof per minuut in de meng-
eenheid geproduceerd, zodat bij een rijsnelheid van 2 mlmin, al naar
gelang de freesdiepte, tot 400 m3 bodemmateriaal per uur kan worden
gestabiliseerd (gecementeerd).
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stabiliseren aardebaan stabiliseren helling dichtingswand in dijklichaam
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Technische uitvoering

Bodemstabilisatie is tot maximaal 9 m diepte te realiseren en gebeurt
trillingsvrij. Aile grondsoorten kunnen in principe worden gestabili-
seerd. Door snelbindende toevoegingen of door het toepassen van bij-
zondere cementsoorten kan de verhardingstijd worden bepaald. Als er
een aantal FMI-stroken gelijktijdig wordt aangelegd, zorgt de precieze
laserbesturing of de radiografische afstandsbesturing voor een effectie-
ve verbinding van de stroken onderling. Het economische voordeel van
het systeem is dat de gebruikelijke maatregelen op en rond het werk-
terrein niet nodig zijn en dat men niet op werkstroken is aangewezen.
Tijdens de uitvoering van een bodemstabilisatie komt ongeveer 10%
restmateriaal vrij, zodat slechts kleine hoeveelheden moeten worden
afgevoerd en elders opgeslagen. Het oorspronkelijke bodemmateriaal
blijft grotendeels gewoon op zijn plaats.

5.3.4.3 Toepassingen

Toepassingsmogelijkheden van het FMI-procede liggen op het gebied
van het versterken van bouwterreinen, het afdichten van dammen en
dijken, storthopen en bouwterreinen. Het FMI-procede kan ook worden
gebruikt voor het indammen van verontreiningen in de buurt van stort-
plaatsen (afb. 62).

Veld- en laboratoriumonderzoek

Uitgebreid veld- en laboratoriumonderzoek toont aan dat door bodem-
stabilisatie met het FMI-procede de cohesie, de inaxiale druksterkte en
de elasticiteitsmodulus tot een veelvoud worden verhoogd. Tevens heeft
de behandelde grond een hoge vorstbestendigheid en neemt de water-
doorlatendheid sterk af. Afhankelijk van de behandelde grondsoort kun-
nen de volgende waarden met behulp van FMI worden bereikt:. eenassige druksterkte qu IS - 880 [kN/m2]

wrijvingshoek <p' : 40 - 45 [°]. cohesie c' : 250 - 600 [kN/m2]

la~1

~
Ajb. 62. Enkele toepassingen.
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permeabiliteit k
E-modulus E

. 10-8 - 10-10

. 40 - 200
[m/s]
[MN/m2]

Controlesysteem voor J..'Waliteitsbewaking
In het kader van het uitvoeren van bodemstabilisaties voor de Deutsche
Bahn AG werd voor het FMI-procede een controlesysteem voor kwali-
teitsbewaking ontwikkeld. Als eerste stap worden in het laboratorium
bodem- en cementmonsters onderzocht en de relevante materiaaleigen-
schappen bepaald. Door het cementgehalte te varieren wordt een naar
de gestelde eisen toegesneden receptuur vastgesteld. Aan de hand van
deze normen en onder de voorgeschreven kwaliteitsbewaking wordt de
bodemstabilisatie met de FMI-machine in het veld uitgevoerd. Voor
bewaking op lange termijn worden geotechnische meettrajecten inge-
bouwd en gecontroleerd.

Conclusies
Het frees-meng-injectieprocede is een economische en milieuvriende-
lijke methode voor het in situ stabiliseren van bodemmateriaal. De
methode is vanwege haar eenvoud en snelheid relatief goedkoop.
Omdat er sprake is van slechts 10% vrijkomend restmateriaal kan ze in
vergelijking met andere als milieuvriendelijk worden gekenschetst. De
tot nu toe uitgevoerde ondergrondse versterkingen tonen aan dat door het
kiezen van het juiste cementgehalte, dan wel door het gebruik van spe-
ciale cemer.ttypen vrijwel aile bodemsoorten verbeterd kunnen worden.
Het nadeel van deze methode is dat de bodemverbetering slechts tot 9 m
diepte kan plaatsvinden.

5.3.5 Grind- en zandkolommen

5.3.5.1 Algemeen

Grindkolommen zijn in de grond gevormde kolommen van goed verdicht,
grofkorrelig materiaal, zoals grind of steenslag [3]. De eerste toepassing
vond in 1830 in Frankrijk plaats. Daar werd deze techniek door Moreau
toegepast ter vermindering van de zettingen van een bouwwerk. Sinds
het begin van de jaren '60 worden grindkolommen regelmatig toegepast
ter verbetering van de draagkracht van sterk samendrukbare, cohesieve
gronden, zoals veen- en kleigronden. De diameter van een grindkolom
varieert tussen 0,50 en 1,50 m.

De toepassing van grindpalen kan om een of meer van de volgende
redenen plaatsvinden:

vergroting van de draagkracht van de funderingsgrondslag,
reductie van de zettingen,
versnelling van het consolidatieproces,
verbetering van de stabiliteit van de grondconstructie.

am een of meer van deze doelstellingen te realiseren worden de kolom-
men in een driehoekig of vierkant raster aangebracht. De fijnmazigheid
van het raster en de diameter van de kolommen bepalen in hoge mate
het beoogde resultaat.



Stabilisariemethoden 229

In principe kunnen de krachten van de grondconstructie op twee manie-
ren via kolommen naar de ondergrond worden overgedragen:. Indien de draagkracht in aanzienlijke mate moet worden verbeterd

en/of de zettingen sterk moeten worden gereduceerd, wordt de voet
van de kolom veelal in een draagkrachtige laag geplaatst. am geo-
hydrologische of milieuhygienische redenen kan het bij grind- of
zandkolommen gewenst of vereist zijn kortsluiting tussen het fre-
atisch vlak en het diepere grondwater te voorkomen. Dit gebeurt dan
door tussen de voet van de grind- of zandkolom en de draagkrachti-
ge laag een laag samendrukbare grond (veen of klei) te behouden.
Bij een aantal technieken is het ook mogelijk in de voet van de
grind- of zandkolom maatregelen te treffen om te voorkomen dat er
verticale waterstroming optreedt.. Indien de draagkrachtige laag niet kan worden bereikt, blijft de
kolom als het ware in de weinig draagkrachtige laag hangen. De
belangrijkste reden voor de toepassing van kolommen is in dit geval
dan ook niet de zettingsreductie, maar de vergroting van de stabili-
teit. Toch zal er ook hier zettingsreductie optreden, omdat de zettin-
gen op grote diepte geringer zijn; de terreinspanning is hier immers
groter dan aan de oppervlakte. Bovendien wordt de grond rondom
de kolom door de in situ vorming van de grindkolom opgestuikt,
waardoor de stijfheid van de grond lokaal toeneemt.

Het verloop van de te verwachten glijcirkels bepaalt de locatie en de
plaatsingsdiepte van de kolommen.

5.3.5.2 Ontwerpaspecten

Omdat het principe van de zandkolom gelijk is aan dat van de grindko-
lorn wordt voor beide typen dezelfde berekening van de zetting uitge-
voerd: de materiaaleigenschappen verschillen slechts op een aantal
punten. De in de literatuur gegeven benaderingen voor de berekening
van het grindkolom-grondgedrag blijken over het algemeen enkele
identieke uitgangspunten te hanteren [3]:

bij consolidatie van het pakket weinig draagkrachtige lagen kunnen
de grind- en zandkolommen worden beschouwd als grote verticale
drains, waarvoor de theorie van Barron geldt;
bij beschouwing van het mechanische gedrag wordt ervan uitgegaan
dat de kolommen met hun voet in een draagkrachtige zettingsvrije
laag staan;. het totale probleem wordt op grond van symmetrie teruggebracht tot

de beschouwing van een enkele kolom inclusief de omringende
grond, d.w.z. het probleem wordt beschouwd volgens het zgn. een-
heidscelconcept (unit-cel) [27,28]. De diameter bij een driehoekig
stramien is weergegeven op afbeelding 63.

In de analytische benaderingen wordt ter vereenvoudiging veronder-
steld dat het kolom-grondsysteem door een stijve fundering wordt
belast. Hierdoor is het mogelijk de spanning op de grond en op de
grind- of de zandkolommen eenduidig te berekenen, zoals aangegeven
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Ajb. 64. Schematisatie ten behoeve
van de berekening van het grindko-

.

. lom-grondgedrag.

op afbeelding 64. Numerieke berekeningen met behulp van een eindi-
ge-elementenmethode, waarbij een slappe funderingslaag werd gesi-
muleerd, toonden aan dat de zettingsprognose slechts enkele procenten
verschilde van de berekeningen met een stijve funderingslaag [29].
Ook waamemingen in situ lijken dit te bevestigen.

Als middel ter verbetering van de stabiliteit zal de kolom in het begin
van het consolidatieproces het grootste effect teweegbrengen. Als
gevolg van de lage steundruk, die in deze fase door degrondslag wordt
geleverd, zal het draagvermogen van de kolom dan ook lager zijn dan
aan het einde van het consolidatieproces. Uitgaande van het functione-
ren van de grind- of de zandkolommen als verticale drains, wordt ver-
ondersteld dat zich aan het eind van de consolidatieperiode een kracht-
verdeling voordoet als weergegeven op afbeelding 64. Uit het verticale
kracht enevenwicht voIgt de krachtverdeling in de grond:

Po' A = PeorAeol + PsorA sol

waarin:

Po = gemiddelde spanning op de met grind- of zandkolom
behandelde grond [kPa]

=oppervlakte van de eenheidscel, A = Acol + Asol [m2]

= uiteindelijke spanning op de kolom [kPa]
= oppervlakte van de doorsnede van de kolom [m2]
=uiteindelijke spanning op de grond [kPa]
=oppervlakte van het gronddeel in de eenheidscel [m2]

A

Pcol

Acol

Psol

Asol

De voorgaande vergelijking kan worden herleid tot:

Pjp sol = 1 + (n-l).a

met:

n = Pco/Psol = concentratiefactor [-]

a = Aco/A = vervangingsfactor [-]

Uit de veronderstelling dat de fundering als een stijve plaat werkt, voIgt
dat de zetting van de grond en de kolom aan elkaar gelijk zijn:

S'OI = seol

waarm:

ssol = zetting van de grond in de eenheidscel [m]
scol = zetting van de kolom [m]

De verbetering van de zetting wordt vee1al uitgedrukt met behulp van
de verbeteringsfactor [3:

f3= sols
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waarin:

~ =verbeteringsfactor [-]
= zetting van de onbehandelde grond [m]
=zetting van de met grind- of zandkolom verbeterde grond [m]

So
S

Ervan uitgaande dat de samendrukking van de grond evenredig is aan
de belasting, kan ~ ook als voIgt worden uitgedrukt:

f3 = Po/Psot

Hoewel hierbij wordt afgeweken van de logaritmische samendruk-
kingswet, blijken de op deze wijze verkregen berekeningsresultaten in
de praktijk echter niet tot grate fouten te leiden [30]. Uit de voorgaan-
de vergelijkingen kan worden afgeleid:

f3= I + (n-l).a

Bovenstaande vergelijkingen geven een indicatie van de verbetering
van het zettingsgedrag van de grond. De afgelopen decennia zijn er op
basis van het zgn. eenheidscelconcept diverse berekeningsmethoden
ontwikkeld [27,28,31 en 32].

Door Van Impe/De Beer [33] werd voorts een vereenvoudigd concept
ge"intraduceerd en BalaamlPoulus [29] ontwikkelden een eindige-
elementenmethode waarin het grind- en zandkolomgedrag gedetaiIIeerd
werd gesimuleerd. De berekeningsmethode van Priebe, die veelvuldig
wordt geciteerd, is de meest toegankelijke en meest populaire.
De resultaten blijken redelijk met de werkelijkheid overeen te komen.

Voor de bepaling van het zettingsgedrag gaat Priebe [27] uit van een aan-
tal verondersteIIingen:. Tijdens het inbrengen van de kolommen zal door grondverdringing

een zekere weerstand in de grand worden opgewekt. Deze grond-
druk is tenminste gelijk aan de verticalegronddruk (Ko= I).. Aan de onderzijde van de ophoging, dus op het oorsprankelijke
maaiveld ter hoogte van de bovenkant van de kolom, is de horizontale
steundruk kleiner dan of gelijk aan de verticale druk in de kolom,
vermenigvuldigd met de factor van de actieve gronddruk (A, van de
grindkolom). Naarmate de diepte toeneemt zal door het eigen
gewicht van de kolom ook de verticale korrelspanning in de kolom
toenemen. Daarmee neemt tevens de maximale horizontale korrel-
spanning toe. AIs gevolg van het aanbrengen van een bovenbelas-
ting op het oorspronkelijke maaiveld is de horizontale steundruk
tussen de kolom en de omringende grond toegenomen. In de bere-
kening wordt ter vereenvoudiging verondersteld dat deze toename
van de horizontale steundruk constant is over de hoogte van de
grindkolom.. Ten behoeve van de berekening wordt aangenomen dat de kolommen

plastisch vervormen. De grond wordt als een elastisch homogeen
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bovenbelastingAfb. 65. Schematische voorstelling
van een onbelaste (links) en belaste
(rechts) grindkolom.
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medium beschouwd met parameters van de geconsolideerde grond
Esol en v sol-
De grindkorrels zijn onsamendrukbaar.

De grindkolom fungeert als verticale drain. Bovendien zal de relatief
stijve kolom door de consolidatie van de eromheenliggende grond naar
verhouding meer worden belast dan die grond zelf. Door het verschil in
spanning zal de kolom gaan uitzetten totdat er in de grond voldoende
tegendruk heerst (afb. 65). Hierdoor is vooral de Poissonwaarde v een
belangrijke parameter in de berekening. De belasting die de kolom kan
dragen wordt gelimiteerd door de steundruk die de cohesieve grond
eromheen kan leveren. Ervan uitgaande dat de grindkolom volume-
bestendig is en dat de zetting van de kolom en van de grond tegelijk
optreden, kan worden afgeleid dat de factor ~ gelijk is aan:

AcoI' [1/2 + fey. Aco/A) - 1]
(3 = Po/Psol = 1 + A . kacol' fey, Aco/A)

met:

kaCOI= tg2( 45° - <l>col/2)

fey, Acol/A) =
1 - V2

1 - v - 2V2

(1 - 2v).( 1 - AcoJA)

1 - 2v + AcoJA

waarin:

<l>col
V

= hoek van inwendige wrijving van het kolommateriaal [°]
= dwarscontractiecoefficient [-]

De reciproke waarde van de verbeteringsfactor wordt aangeduid als de
zettingsreductiefactor (1/~). Een vergelijking tussen metingen en ana-
lytische berekeningsresultaten van de zettingsreductie bij grindkolommen
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is weergegevenop afbeelding 66. De daarin opgenomenberekenings-
resultatenvan Van Impe/De Beer [33] en Priebe [27, 34] werden ver-
kregen op basis van aangenomen grondparameters. De correlaties vol-
gens Greenwood [32] werden langs empirische weg bepaald. De meet-
resultaten van een aantal proefvakken en van enige wegverbredingen
laten zien dat de correlaties volgens Greenwood redelijk voldoen bij
toepassing van praktijkwaarden voor de vervangingsfactor ter grootte
van circa 0,15 a 0,25. De tendensen die de berekeningen volgens Van
Impe/De Beer en Priebe aangeven, komen in grote lijnen met laatstge-
noemde resultaten overeen. Die tendensen worden overigens ook
bevestigd door een aantal eindige-elementenberekeningen [35].

5.3.5.3 Uitvoeringsaspecten

Er zijn in totaal vier belangrijke inbrengmethoden voor grind- en zand-
kolommen te onderscheiden [3].

Compozersysteem
Bij het compozersysteem wordt in een op het maaiveld geplaatste buis
via een luchtsluisje een kleine hoeveelheid droog, grof zand gestort,

Ajb. 66. u!ltingsreductiefactor als
functie van de vervangingsfactor bij
grind- en ::.andkolommen volgens
diverse bronnen.
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verdichtenAfb. 67. Principe van her compo:.er-
sysreem.

Afb. 68 (rechrsonder). Principe van
her Frankisysreem.

-~-~,~'-"':.T IIII"

Afb. 69. Toepassing van her
Frankisysreem.

intrillen van buis vullen en verdichten

A
I
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laag

-.-.-.-.-.8.-.-.:.
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bijv. tot een hoogte van 1,0m (atb. 67). Boven deze zandprop wordt de
luchtdruk verhoogd, waarna de buis op diepte wordt getrild. Vervolgens
wordt een hoeveelheid zand toegevoegd en wordt de buis over een
hoogte van bijvoorbeeld 1,0 m omhoog getrokken, zodat onder invloed
van de luchtoverdruk een hoeveelheid zand uit de buis stroomt. Daarna
wordt de buis weer gedeeltelijk naar beneden getrild, waarbij door een
vernauwing in de buis en door de luchtoverdruk wordt voorkomen dat
het zand weer in de buis dringt. De diameter van de uiteindelijk te for-
meren zandkolom wordt bepaald door de lengte waarover de buis weer
naar beneden wordt getrild. Indien kortsluiting van een kolom met de
dragende zandlaag moet worden vermeden, kan voor de eerste vulling
van de buis zand gemengd met cement worden gebruikt.

Frankisysreem
Bij het Frankisysteem wordt een buis met een losse, verloren punt op
diepte geheid. De buis wordt vervolgens met grind of steenslag gevuld
en getrokken, terwijl het materiaal in de buis wordt uitgeheid. Hierdoor
worden de weinig draagkrachtige grondlagen verdrongen door een
grind- of steenslagkolom(atb. 68 en atb. 69).

heien van de buis aanstampen van het grind
bij het uittrekken van de buis

I

'I'
I

'I'

samendrukbare laag
°0
°0
°0
°0
°0
°00,0

°0
°0

)taste zandlaag
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Menardsysteem

Bij het Menardsysteem wordt eveneens een kolom grind in de grond
gevormd. Hiertoe wordt eerst een beperkte hoeveelheid grind op het
maaiveld aangebracht en vervolgens in de grond gestampt. De daarbij
gevormde kolom wordt van tijd tot tijd aangevuld met grind. Het is het
echter de vraag of er in weinig draagkrachtige grondlagen werkelijk
een kolom wordt gevormd of dat het grind door het stampen voor-
namelijk in zijdelingse richting wordt verplaatst. Het Menardsysteem is
weergegeven op afbeelding 70.

Trilnaaldsysteem (zie ook par. 5.2.2)
Bij het trilnaaldsysteem (bijvoorbeeld het Kellersysteem of het vibro-
flotationsysteem) wordt een trilapparaat, dat gekoppeld is aan zware ver-
lengbuizen, trillend in de grond gebracht. Dit geschiedt onder gelijktijdig
inspuiten van perswater of perslucht, afhankelijk van het type grondslag.
Indien in het samendrukbare lagenpakket zandlagen voorkomen, wordt
perswater toegepast: bij afwezigheid van zandlagen perslucht. Het voor-
deel van het werken met perslucht is dat het bouwterrein niet wordt
bemorst en dat er geen materiaal wordt uitgespoeld. Wanneer de gewenste
diepte is bereikt wordt nog juist voldoende druk gehandhaafd om het gat
open te houden. In de ontstane ruimte wordt vervolgens grind of steen-
slag gestort. Door de trillende en heiende werking van het trilapparaat
wordt het materiaal uitgeheid en tegelijkertijd verdicht (afb. 71).

vullen

Ajb. 70. Principe van her

Menardsysreem.

Ajb. 71. Principe van her rrilnaald-
sysreeem.
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5.3.6. Nieuwe ontwikkelingen

Ajb. 72. Geogrid gewapend grond-
matras bij schuimbetonpalen.

Voor het traject HSL-Zuid is gezocht naar een constructie waarbij het
zetten van de aardebaanconstructie wordt geminimaliseerd [36].
Daartoe is bij 's-Gravendeel een proeftuin aangelegd met vijf verschil-
lende aardebanen:. Conventionele aardebaan met verticale kunststofdrains. Deze baan

dient als referentiekader waarmee de overige constructies vergeleken
kunnen worden.

. Aardebaan, gefundeerd op gestabiliseerde grondkolommen. Deze
zijn vergelijkbaar met kalkcementkolommen. In plaats van kalk is
echter anhydriet toegevoegd (zie ook par. 5.3.1).
Aardebaan met FMI (zie ook par. 5.3.4). Bij FMI worden er met een
freesboom sleuven door de grond getrokken. Onder inspuiting van
cement en anhydriet wordt de grand gehomogeniseerd en gemengd,
zodat kalkcementmuren ontstaan. Bij deze techniek zijn biaxiale en
uniaxiale geogrids toegepast om de last van de aardebaan af te dragen
op de gestabiliseerde sleuven in de ondergrond.
Aardebaan met op geotextiel ommantelde zandkolommen. In dit proef-
yak zijn geotextielkousen van polyester gebruikt. Ze zijn gevuld met
zand en in de grond aangebracht, waar ze een gewapende zandkolom
vormen. Het geotextiel voorkomt uitdijen van het zand in de slappe
grand (radiale ondersteuning). Voor de lastafdracht van de ophoging
naar de zandpalen zijn biaxiale geogrids van polyester toegepast.. Aardebaan met verbeterde grond op schuimbetonpalen en een met
geogrid gewapend grondmatras [37]. Bij deze techniek wordt schuim-
beton aangebracht in een casing van PVC-buizen. De lastafdracht
vindt plaats met twee lagen uniaxiale geogrids in een graf steen-
achtig funderingsmateriaal (afb. 72). Een deel van de aardebaan is
opgebouwd uit gestabiliseerde grond die is vrijgekomen uit een
ander werk. Deze grand bestaat uit veen en/of klei, gemengd met
een bindmiddel.

De banen worden gemonitoord. Zowel het statische als dynamische
gedrag wordt geanalyseerd. Na afloop hiervan vinden evaluaties plaats
en wordt onderzocht of optimalisatie mogelijk is.
De resultaten van deze proeftuin kunnen voor meer projecten dan alleen
het HSL-project van belang zijn. De toekomst moet dit uitwijzen.

LITERATUURlLITERATUURVERWIJZINGEN

[I] Grondmechanica. afd. Bouwkunde TH-Delft. 1981.
[2] Yerruijt. A.. Grondmechanica.TH-Delft. 1983.
[3] Construeren met grond. CUR-publicatieI62. Gouda. 1992.
[4] Weele. A.F. van. Moderne Funderingstechnieken. Delft. 1981.
[5] Yaraksin. S.. Recent Development in Soil Improvement Techniques and their

Practical Applications. Sols Soils No 38/39. 1981.
[6] Menard. L.. Theoretical and practical aspects of dynamic consolidation.

Thelnstitution of Civil Engineers. 1975.
[7] Huiden. E.. Grondverbetering door dynamisch verdichten. pt/c 1985.
[8] Kalisvaart. LM.. Stabilisatie op grotere diepte met kalk in Nederlandse bodem



Literatuur/Literatuurverwijzingen 237

(deelontwerp). T.H. Delft. 1980.
[9] Greaves. H.M.. An introduction to Lime Srabilisation. Lime Srabilisation. Thomas

Telford. 1996.
[10] Jansen. H.L. e.a.. Preadvies omtrent het gebruik van kalk-cementkolommen in

Nederland. CUR-Publicatie 95-7. Gouda. 1995.
[II] Noto. Sh.. Pear Engineering Handbook. The Civil Engineering Research

Institute.
[12] Hercules GrundHiggning. Div. brochures.
[13] Haan. EJ. den e.a.. Kalk-cementkolommen in Nederland. Geotechniek. 1997.
[14] Dalen. J. van. Jetgrouten - Literatuun;erslag. TU- Delft. 1996.
[14] Bell. A.L.. Jetgrouting. Groundimprovement. CRC Press Inc.
[16] Keller Grundbau GmbH. diverse brochures.
[17] Pachiosi Drill SPA. diverse brochures.
[18] Koning. A. de. Jet-grouting in uitvoering. KIvI / KVIV. 1989.
[19] Covil. C.S. en A.E. Skinner. Jet grouting - a review of some of the operating para-

meters rhat form the basis of the jet grouting process. Grouting in the ground.
Thomas Telford. 1994.

[20] Vleeschauwer. P. de e.a.. VHP-grouting: aanwinst voor funderingstechniek.
Cement. 1991.

[21] Buysse. W.. Aanwending van" VHP-groutpalen" als trekelementen onder een
bestaande en in dienst blijvende constructie.

[22] Schaft. M. van der en BJ. Admiraal. Een nieuwe fundering voor het Keizershoofd
in Vlissingen. Land en Water. 1992.

[23] Feuerbach. 1.. Bodenverbesserung mit dem Hydro-Zementations und mit dem
Friis-Misch-Injektionsveifahren. Beton-Informationen 4-96.

[24] Krauter. E.. N. Knoche. Stabilisierung von Boschungen mit streifenfOrmigen
Stiitzkorpern. Deutsche Gesellschaft fUr Geotechnik. Baugrundtagung Dresden.
1992.

[25] Knoche. N.. Ingenieursgeologische Untersuchungen an Zement-Boden-
StiitzkOrpern unter Beriicksichrigung boden- en felsmechanischer Kenm~'erte.
Diplomarbeit. Institut fUr Geowissenschaften. Johannes-Gutenberg-Universitat.
Mainz. 1995.

[26] Construeren met grond. CUR-publicatie 162. Gouda. 1992.
[27] Priebe. H.. Abschiirzung des Setzungsverhaltes eines durch Stopf;erdichtung ver-

besserten Baugrundes. Die Bautechnik. vol. 53. no. 5. pag. 160-162. 1976.
[28] Goughnour. R.R. en A.A. Bayuk. Analysis of stone column-soil matrix interaction

under vertical load. C.R. Collogue intosur Ie renforcement des sols. Terre armee
et autres methodes. Parijs. vol. 1. pag. 271-277. March 1979.

[29] Balaam. N.P. en H.G. Poulus. The behaviour of foundation supported by clays sta-
bilized by stone columns. C.R. 8th Europ. Conf. SMFE. vol. 1. pag. 199-204.
Helsinki. May 1983.

[30] Varakin. S.. Recent Development in Soil Improvement Techniques and their
Practical Applications. Sols Solis. no. 38/39. 1981.

[31] Brons. K.F. en H. de Kruijff. The peiformance of sand compaction piles. 11thInt.
Conf. SMFE. pag. 1683-1686. San Francisco. August 1985.

[32] Greenwood. D.A.. Mechanical improvement of soils below ground suiface. C.R.
Conf. On Ground Engineering. Institution of Civil Engineers. London. Paper II.
pag. 11-22. 1970.

[33] Impe. W. van en E. de Beer. Improvement of settlement behaviour of soft layers by
means of stone columns. Proc. 8th Europ. Conf. SMFE. vol. 1. pag. 309-312.
Helsinki. May 1983.

[34] Priebe. H.. Abschiitzung des Scherwiderstandes eines durch Stopfverdichtung ver-
besserten Baugrundes. Die Bautechnik. vol. 55. no. 9. pag. 281-284. 1978.

[35] Zand- en grindkolommen. CUR C68/1-09 B. Gouda. 1992.
[36] Grashuis. A.. H.A. Jas en M. Nods. Wordt de HSL-Zuid op geokunststoffen

gebouwd? Geokunst nr. 1. 1998.
[37] Cortlever. N.G.. Zettingsarm ophogen met het AuGeo-paalsysteem. Geotechniek.

oktober 1998.



239

6 Waterremmende afsluitingen

6.1 INLEIDING

Bij waterremmende afsluitingen gaat het om voorzieningen om de
watertoevoer bij het maken van funderingen af te remmen.
In dit hoofdstuk worden de volgende waterremmende afsluittechnieken
besproken, nl. afdichting door:
. jetgrouten
. bodeminjectie
. cementbentonietwanden. folieconstructies. kunstmatige bevriezing

Met uitzondering van de afdichting d.m.v. cementbentonietwanden
kunnen bovenstaande technieken zowel voor horizontale als verticale
waterremmende lagen worden gebruikt. Jetgrouten en bodeminjectie
zullen echter meestal voor horizontale afsluiting worden toegepast, in
combinatie met verticale afsluitingen zoals damwanden en diepwanden.

6.2 AFDICHTING DOOR JETGROUTEN

6.2.1 Algemeen

In het vorige hoofdstuk (5.3) zijn de principes en belangrijke aspecten

. van de jetgrouttechniek reeds beschreven. Tevens zijn daarbij de moge-
lijkheden om jetgrouten voor grondstabilisatie aan te wenden behandeld.
In deze paragraaf gaat het om de toepassing van de techniek voor het
vervaardigen van horizontale en verticale waterremmende constructies
in de bodem.
Na een korte beschrijving van de jetgrouttechniek wordt als aanvulling
op par. 5.3 een aantal aspecten meer fundamenteel behandeld.

Bij jetgrouten wordt een vloeistof of suspensie met een hoge stroom-
snelheid via een of meerdere nozzles in de grond gespoten. Het doe1
daarvan is deze grond los te snijden, te vervangen door en te vermengen
met een (hydraulisch) bindmiddel. Het belangrijkste verschil met
bodeminjectie is dat jetgrouten veel minder afhankelijk is van de kor-
relverdeling en doorlatendheid van de bodem. Jetgrouten kan dus worden
toegepast in een groot aantal grondsoorten, van grinderig zand tot klei
en veen.

Met betrekking tot het ontwerpen stelde de American Society of Civil
Engineers in 1987 dat, afhankelijk van de grondgesteldheid, de volgende
parameters de meest wezenlijke zijn:. groutsamenstelling. stroomsnelheid uit de nozzles. snijdebiet



240 Bouwen vanaf het maaiveld

draaisnelheid van de boorlans
treksnelheid van de boorlans

Met betrekking tot de uitvoering bestaan er diverse jetgroutmethoden
met elk haar eigen voor- en nadelen. Een zeer hoge jetdruk van 400 bar
of meer is daarbij niet de belangrijkste parameter, zoals vaak wordt ver-
ondersteld. Dit is zeker niet het geval als het ten koste gaat van de
(snij)efficiency.

De belangrijkste uitvoeringsparameters zijn:. nozzlediameter. jetdruk. jetdebiet

treksnelheid

Ze moeten tegen elkaar worden afgewogen om tot een optimaal resultaat
te komen. Tot nu toe hebben verschillende gespecialiseerde aannemers
in de funderingstechniek op basis van hun ervaringen diverse methoden
ontwikkeld om deze parameters af te stellen op de ontwerpuitgangs-
punten. Omdat deze techniek relatief nieuw is, ontbreekt het echter nog
aan algemeen aanvaarde en breed getoetste normen.
Primair is het van groot belang dat er een uitgebreid grondonderzoek
plaatsvindt, zodat een optima1e oplossing voor het geotechnische pro-
bleem kan worden gevonden. Als eenmaal voor de jetgrouttechniek
gekozen is, kan ook aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn.

6.2.1 Jetgroutmechanisme

Het fysische mechanisme om de grondstructuur met een gerichte straal
water los te snijden berust op een aantal hydrodynamische principes [1]:

hoge hydrodynamische druk (kinetische energie van de straal)
zijwaartse kracht door de ronddraaiende waterstraal
wigeffect van de straal

Bovendien speelt ook de bodemcavitatie een ro1.

Het uiteenvallen van de grondstructuur wordt veroorzaakt door de hoge
stroomsnelheid van de jetstraal, gevoed door een hoge hydrodynamische
druk, in combinatie met een door het draaien van de boorlans zich her-
halende inslag. Negatieve drukken als gevolg van de waterstroming
versterken dit effect. Bij de driefasentechniek wordt het in suspensie
gebrachte bodemmateriaal met cement vermengd en/of door de vul-
stra1en onder een bepaalde druk naar het maaiveld gedreven en vervan-
gen door cementgrout.
De hydrodynamische pompdruk is dus niet alleen bepalend voor het
resultaat. Indien vanuit een energiebeschouwing de druk als belang-
rijkste parameter gekozen wordt, kan dit zelfs tot ineffectiviteit leiden.
De belangrijkste parameters, n1. druk, debiet en treksnelheid, moeten
samen worden beschouwd. Hiervoor kunnen de onderstaande formules
als vuistregels worden gebruikt.
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Het hydraulisch snijvermogen wordt als voigt berekend:

p =
.u2.Q.p

600

waann:
p = hydraulische druk [bar]
!-t= effectiviteitsindex
P = hydraulisch snijvermogen [kW]

Ais er aangestuurd wordt op een volledige menging van de grond met
grout (zowel in een een-, twee- of driefasensysteem) kan volgens publi-
caties [I] de volgende formule worden gebruikt:

Q = 1/4 Ji' D2H' i.' (1 + {3)

waarin:
Q = totaal benodigde hoeveelheid jetvloeistof [m3]
D = ontwerpdiameter van de jetgroutkolom [m]
H = kolomlengte [m]

A = experimenteel bepaalde parameter conform afbeelding I

13 = verliesfactor «0, I)

In het algemeen bedraagt in zandige grond de hoeveelheid jetspoeling
50 tot 60% van het kolomvolume. In klei en andere cohesieve gronden
kan dit oplopen tot 120% of meer. Met behulp van deze regel kan dus
de combinatie injectiedebiet en treksnelheid van de lans worden gecon-
troleerd. Aan de hand van de formule van het hydraulisch snijvermogen
kan vervolgens eventueel een nieuwe afstemming voor de druk en het
debiet worden gekozen.
Het volume en de kwaliteit van de gegroute kolom worden ook bepaald
door de uitvoeringsparameters en het type groutmengsel in relatie tot
de grondsoort. Bij de bepaling van de uitvoeringsparameters moet men
er rekening mee houden dat de treksnelheid omgekeerd evenredig is
met het kwadraat van de diameter: in formulevorm:

VIr = C/D2

"ca 1.5
~
0.C)
.D
C
0
C

.§ 1.0
00.x0

I I

~
I

r
1,1

i"""==::1.0
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Afb. 1. Factor i. experimenteel
bepaald door Kanematsu.
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Afb. 2. Principe horizontale water.
remmende jetgroutlaag.

waann:

Vtr = treksnelheid
c = constante
D = gevormde diameter

De tijdsduur, waarin de snijstraal per locatie effectief is, wordt bepaald
door de draaisnelheid in relatie tot de gemaakte kolom. De draaisne1heid
is vee1al zodanig dat de snijstraal 3600 rondgaat per 3 tot 5 cm verticale
trekbeweging van de jetlans. Het k1eigehalte en de pakkingsdichtheid
zijn daarbij ook belangrijk, aangezien de effectiviteit snel vermindert
bij schuifsterktes hoger dan 30 kN/m2. In dergelijke gevallen moet de
draaisnelheid worden teruggebracht en tevens de treksnelheid worden
gereduceerd.

6.2.3 Waterremmende constructies

Normaliter worden bij jetgrouten in de grond kolommen gevormd.
Door deze overlappend aan te brengen wordt een massief verkregen.
Voor een horizonta1e waterremmende laag kan worden volstaan met het
maken van overlappende schijven die het gehele oppervlak van bij-
voorbeeld een bouwput afdichten (afb.2).
Uitgaande van een zeer lage doorlatendheid van de te behandelen
bodem, kunnen deze schijven in principe vrij dun zijn. In de praktijk
zal de dikte minimaal 0,5 m zijn.
Naarmate de diepte toeneemt of de omstandigheden moeilijker worden,
zuBen dikkere schijven nodig zijn. Gewoonlijk wordt een dikte van 0,8
tot 1,2 m aangehouden. Bij deze dikte kunnen dunne lokale storingen
worden ondervangen. De dikte zal vaak groter worden gekozen wan-
neer de afsluitende laag tevens een stempelfunctie heeft of in geval de
jetgroutconstructie een vergroot risico inhoudt voor het functioneren van
de totale constructie.

Verticale waterreinmende toepassingen varieren van tijdelijke
bouwputomsluitingen tot permanente schermwanden bijv. onder dammen
en dijken of bij reparaties van cementbentonietwanden.
Wanneer het scherm naast een waterremmende functie tevens een
grondstabiliserende functie heeft, is een relatief dikke wandconstructie
nodig. Een dergelijk scherm bestaat dan vaak uit een of meer rijen
kolommen. Indien er s1echts water hoeft te worden gekeerd en de even-
tueel aanwezige korrel- en/of waterdruk bijvoorbeeld met behulp van
een talud worden opgevangen, kan met een dun scherm worden volstaan.

Door de boorlans tijdens het trekken niet of nauwelijks te draaien kunnen
dunne panelen worden vervaardigd. Met diverse configuraties is het
mogelijk tal van typen schermen te vormen, mits de panelen overlappend
worden uitgevoerd. De eisen die aan het scherm worden gesteld als
gevolg van het feit dat de diepte en de opbouw van de bodem maat- en
kwaliteitsafwijkingen kunnen veroorzaken, bepalen de keuze van de
configuratie.
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A: enkele kolommenrij

B: dubbele kolommenrij

[ ~
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~ ~
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c: enkele panelenrij (in lijn)

0: enkele panelenrij (hoekverband)

E: dubbele panelenrij (kruisverband)

Schermen kunnen dus op diverse wijzen worden gemaakt. Op afbeel-
ding 3 zijn enkele voorbeelden gegeven.

Indien sterkte geen functionele eis is, ligt het gebruik van een pure
cementgrout minder voor de hand. Om financiele redenen zal dan eer-
der een cementbentonietsuspensie worden gebruikt.
De te bereiken doorlatendheidscoefficient, uitgedrukt als ko-waarde
volgens Darcy, ligt bij toepassing van cementgrout tussen de 10-7 en
10-10rnIs [2]. Deze waarden gelden alleen voor het materiaal zelf. Als
vuistregel geldt dat voor een afsluitende laag deze waarde in de praktijk
een factor 100 tot 1000 hoger ligt als gevolg van randstoringen op de
ve1e aansluitvlakken en mogelijke grondinsluitingen.
In Duitsland wordt voor een waterremmende constructie in het algemeen
het volgende lekkagedebiet als maximum toegestaan:

qrnax = 2,5 IIsec/l 000 m2

In zwaardere omgevingsomstandigheden wordt deze eis soms aange-
scherpt tot:

qrnax = 1,5 IIsec/1000 m2

Afb. 3. Bovenaan::.icht mogelijke
configuraties voor verticale water-
remmende schermen.
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Stijghoogteverschil

5
10
15

Ajb. 4. Waterremmende eigenschap-
pen behorend bij een vastgestelde

doorstroming.

q= 2,5 I/sec/1000m2 q= 1,5 I/sec/1000m2

II11..-' (d = 1,0)
.

(d = 2,0)(d = 2,0)
...-- - -

23
46
69

5,OE- 07
2,5E - 07
1,7E - 07

1,OE - 06
5,OE - 07
3,3E - 07

3,OE - 07
1,5E - 07
1,OE - 07

6,OE - 07
3,OE - 07
2,OE - 07

39
77

116
- - - - - --

In Nederland wordt een dergelijke eis doorgaans uitgedrukt in een
maximale doorlatendheidscoefficient ko voor de waterremmende laag
of een minimale hydraulische weerstand C (C = kdd, waarbij d = dikte
van de betreffende laag [m]). De bovengenoemde Duitse eisen zijn bij
benadering om te zetten in de waarden ko en C, zoals genoemd in de
tabel van afbeelding 4.

Daarin is:. waterdruk over de kerende constructie uitgedrukt in stijghoogtever-
schil [m].. hydraulische weerstand C uitgedrukt in [dagen].. doorlatendheidcoefficient ko uitgedrukt in [mIsec].

Bovengenoemde waarden zijn over het algemeen goed haalbaar. Indien
strengere eisen worden gesteld moet men zich ervan bewust zijn dat
zelfs geringe afwijkingen door uitvoeringsonvolkomenheden en door
afwijkingen in de grondgesteldheidde genoemdeC- en ko-waarden
aanzienlijk kunnen be'invloeden.
Bij de in de tabel vermeldewaardenis geenrekeninggehouden met de
doorlatendheid van wanden, bijvoorbeeld rondom een bouwput. Deze
moet echter zeker in de beschouwing worden meegenomen bij het be-
palen van het te onttrekken debiet (in de ontwerpfase) e.g. het beoordelen
van een waterremmende laag in de gebruiksfase, zeker als de omtrek-
oppervlakteverhouding van deze bouwput relatief groot is.

6.2.4 Uitvoeringsaspecten

Diameterbepaling
Een nadeel van veel in de grond gevormde funderingselementen, en dit
geldt zeker bij jetgrouten, is het gebrek aan informatie over de gereali-
seerde afmetingen. Er zijn helaas tot nu toe geen praktische methoden
beschikbaar om de diameter in relatie tot de diepte te meten.
Er bestaat een mechanische methode waarbij een driepoot in de verse
kolom wordt geplaatst. Afbeelding 5 toont zo 'n driepoot die ook wel
spin genoemd wordt. De mate waarin de driepoot kan worden geopend
is aan het maaiveld meetbaar. Uitgebreide proeven op het project
Souterrain Grote Marktstraat I Kalvermarkt te Den Haag hebben uitge-
wezen dat deze meetmethode op zich zeer nauwkeurig is. Men meet
hiermee echter alleen de diameter op een bepaalde diepte, dus in een
bepaalde laag. Bij een wisselende grondslag zijn dan ook meerdere
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. metingen nodig. De uitvoering van zo'n mechanische meting is echter
vrij problematisch. De driepoot moet direct na de vervaardiging van de
kolom worden ingebracht. De kans bestaat echter dat het nauwe boorgat
verstopt is geraakt of dat de driepoot niet geopend kan worden door
vervuiling van het mechanisme. Daarom is bij diepgelegen kolommen
slechts in 25 - 50% van de gevallen sprake van een succesvolle meting.
De uitvoering van deze metingen blijft dan ook beperkt tot hoogstens
enke1e proefkolommen of enkele steekproeven tijdens de jetgroutwerk-
zaamheden.

Andere meetmethoden, varierend van akoestische metingen tot grond-
radar, worden nog onderzocht. Wellicht dat in de toekomst door middel
van een van deze technieken een betrouwbaar en praktisch meetsysteem
kan worden ontwikkeld.
Ook in het buitenland zijn er op dit gebied geen vorderingen gemaakt.
Als het om een kritisch ontwerp gaat. beperkt men zich vee1al tot het
uitvoeren van metingen in enkele proefkolommen in een vertica1e laag.
Bij een horizontale afsluitende laag worden de kolommen echter meest-
al op een diepte gemaakt waarop proefkolommen niet te ontgraven zijn.

Nauwkeurigheid van de plaatsbepaling
Naast een minimale diameter is ook de plaatsingsnauwkeurigheid van
belang om bij een gegeven rasterafstand een waterremmende laag of

Afb. 5. Driepoot ten behoeve van
diametermeting.
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Ajb. 6. Voorbeeld van boorafivijking.

scherm te kunnen realiseren. Met betrekking tot de horizontale plaats-
bepaling moet op de volgende punten gelet worden:. De maatvoering dient nauwkeurig te zijn. Dit geldt in het bijzonder

als kolommen onder verschillende hoeken en in meerdere richtingen
vervaardigd moeten worden.

De boorlans moet zo goed mogelijk boven het theoretische punt
conform de maatvoeringstekening worden geplaatst. Controle-
metingen hebben aangetoond dat de boorlans kan worden gesteld
met een nauwkeurigheid van gemiddeld enkele centimeters ten
opzichte van het theoretische punt.

. Er moet rekening mee worden gehouden dat de boorlans tijdens het
boren zal gaan afwijken van de ingestelde boorrichting. Een reeks
van metingen van het boorgat of de boorbuis met behulp van een
inclinometer heeft uitgewezen dat de boorlans een verloop kan hebben
tot ca. I% van de boordiepte. De gemiddelde boorafwijking is onge-
veer 0,5%.
Boorafwijkingen, zeker bij toenemende dieptes, kunnen het resultaat
nadeling be"invloeden.Bij het maken van een horizontale waterrem-
mende laag op 10m diepte zal een raster van I, I m bij een kolom-
diameter van nominaal 1,5 m geen probleem opleveren. Bij een
boorafwijking van 1% wordt de overlap in het meest extreme geval
tot 0,15 m gereduceerd. Op een diepte van 15 m bestaat echter de
kans dat er een gat ontstaat (afb. 6). Het verloop van de boorbuis
wordt niet alleen bepaald door de boordiepte maar ook door de
boormethode, de makelaarlengte van het boormaterieel (dus of er al
dan niet moet worden gekoppeld), de vakbekwaamheid van het per-
soneel en de te doorboren grondlagen.
Indien de boring onder een hoek wordt uitgevoerd, moet bovendien
gerekend worden op een instellingsafwijking van maximaal + / - 10.
Bovengenoemde factoren geven aan dat een vlakke en draagkrachtige
ondergrond voorwaarde is voor het beheersen van de maatvoering.
Tevens zal de ondergrond moeten worden gezuiverd van obstakels.
Tijdens het boren van de lans moet de machinist van de boorstelling
er alert op zijn dat er obstakels kunnen zijn achtergebleven en dat er
niet door een reeds enigszins uitgeharde kolom wordt geboord.
Daardoor kunnen immers bovenmatige boorafwijkingen optreden.

. Ook de verticale plaatsbepaling speelt een rol. Waar bij de horizontale
plaatsbepaling afwijkingen van enkele centimeters reeds van grote
invloed kunnen zijn, ligt de nauwkeurigheid ten aanzien van de
diepte echter iets minder gevoelig. De diepte is overigens eenvoudig
en toch zeer nauwkeurig te bepalen. Controle ten opzichte van het
referentieniveau met behulp van een waterpas of een lasertoestel
moet echter wel regelmatig plaatsvinden.

Plaatsingsraster
Uitgaande van een minimaal te realiseren kolomdiameter wordt, met
verdiscontering van bovengenoemde onnauwkeurigheden, een raster
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gekozen. De uitvoeringsparameters moeten daarbij zodanig worden
vastgesteld dat de grootst mogelijke diameters zuIlen worden behaald.
Hoe dikker immers de kolommen zijn, des te kleinex' is het aantal beno-
digde kolommen en des te kieiner ook het aantal kritische aansluit-
vlakken.
Om een goede afdichting te krijgen zou het voor de hand liggen dat een
kleine rastermaat wordt gecombineerd met een grote kolomdiameter.
Dez~ combinatie vergroot echter de kans dat tg. v. de genoemde afwij-
kingen in een voorgaande reeds verharde kolom geboord wordt, zeker
als deze kolom een grotere dan de gemiddelde diameter heeft. De

Ajb. 7. Proejkuip jetgrouten: met
aan de onder::.ijdeeen aaneengeslo-
ten massieJ.
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Afb. 8. Detail aansluiting van jet-
groutkolommen in een driehoeks-
raster.

nieuw te vormen kolom kan dan niet tot stand komen, aangezien de jet-
straal niet krachtig genoeg is om zelfs een kolom van slechts een dag
oud te eroderen. Het gewenste doel om aansluitproblemen te voorkomen
kan in dat gevalleiden tot het ontstaan van grote gaten.
Bij het bepalen van de rastermaat moeten de risico's van kleine aan-
sluitproblemen worden afgewogen tegen de risico's van grotere gaten.
Lokale onvolkomenheden zijn echter niet te vermijden. Dit geldt ove-
rigens voor aIle funderingstechnieken waarbij elementen in de grond
worden gevormd.

De kennis met betrekking tot aIle bovengenoemde zaken is verkregen
met behulp van praktijkproeven en praktijkervaringen. Onder andere op
de projecten als Renovatie Keizershoofd te Vlissingen en Souterrain
Grote MarktstraatiKalvermarkt te Den Haag heeft men uitgebreide
proeven en meetprogramma's uitgevoerd. Atbeelding 7 en atbeelding 8
geven enig overzicht van de praktijkproeven op laatstgenoemd project.
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6.2.5 Tot besluit

Jetgrouten is een techniek die zeer goed kan worden toegepast voor het
maken van waterremmende constructies.
Niet aile projecten zijn even succesvol gebleken. Bij de meeste hiervan
ging het echter om risicovolle toepassingen. Bij dergelijke projecten is
het belangrijk dat de ontwerper een risicobeschouwing maakt. Door
aanpassingen of wijzigingen in het ontwerp moet men proberen
gebeurtenissen die grote nadelige gevolgen kunnen hebben te voorko-
men, dan wel deze gevolgen beperkt te houden.
Recent zijn er artikelen verschenen over problemen bij waterremmende
jetgroutlagen in tunnelprojecten te Cairo en Bilbao [3 en 4]. Bij deze
projecten is duidelijk geworden dat kleine onvolkomenheden in een
waterremmende laag met een geringe gronddekking reeds leiden tot
een kritieke situatie, als men daardoor niet in staat is de waterstroming
te beheersen. Zodra deze immers het ontgravingsoppervlak bereikt
leidt dit bij een zandbodem zeker tot gronduitspoeling, ~volgd door
hydraulische grondbreuk. Het laatste zal resulteren in ontgronding,
waarbij instabiliteit aan het maaiveld kan optreden en zelfs verzakking
van nabijgelegen gebouwen. Lekwater kan alleen worden beheerst met
behulp van bemaling in een grondpakket van voldoende dikte boven de
waterremmende laag.

Natuurlijk waren veel projecten wel succesvol. Men moet zich echter
realiseren dat het vormen van constructies in de grond altijd risico's
met zich meebrengt. Deze risico's verschillen van techniek tot techniek.
Naast deze risico's zijn er nog andere criteria die van invloed zijn op de
uiteindelijke keuze voor een techniek [5]. Jetgrouten heeft daarbij zekere
voordelen ten opzichte van andere grondverbeteringstechnieken. Met
het oog op de vele mogelijkheden is het daarom belangrijk voor zowel
ontwerpende als uitvoerende partijen dat deze nog relatief jonge tech-
niek verder ontwikkeld wordt. AIleen dan kunnen de beperkingen van
het systeem worden verkleind en de toepassingsmogelijkheden worden
vergroot.

6.3 AFDICHTING DOOR BODEMINJECTIE

6.3.1 Algemeen

In hoofdstuk 5 zijn diverse toepassingen van bodeminjectie genoemd.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de waterremmende bodeminjectie.

Deze dient om een waterremmende laag onder de bodem van een
bouwput aan te brengen, zodat met een lichte bouwputbemaling kan
worden volstaan en de invloed van de waterstandsverlaging op de
omgeving minimaal is (afb. 9a).

Voor stabiliserende injecties wordt een harde gel (verkitter) gebruikt,
terwijl voor waterremmende injecties meestal een zachte gel wordt
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Ajb. 9a. Bouwkuip met waterrem-
mende bodeminjectie.

gekozen. In principe worden ook door een harde (verkittende) gel de
grondporien gevuld, zodat een waterremmend massief ontstaat. Een
zachte gel bevat echter minder waterglas en harder en is daardoor veel
goedkoper. Injectiemiddelen worden vermeld in hoofdstuk 5.

6.3.2 /njectieraster

Om het gewenste effect te bereiken, moeten de injectiepunten in een
bepaald raster worden geplaatst. Eerder is al aangegeven dat binnen de
geltijd een bol met een bepaalde straal moet kunnen worden ge"injec-
teerd. Dit is mede bepalend voor het raster waarin de injectie-elementen
moeten worden geplaatst.

Dit raster is ook van belang voor de kwaliteit van de waterremmende
laag. Gewoonlijk wordt gekozen voor een driehoeksraster. De dikte van
de laag bedraagt meestal 0,80 a 1,20 m. Per injectiepunt wordt telkens
een hoeveelheid grond ge.injecteerd. De bollen die daardoor ontstaan,
moeten goed op elkaar aansluiten om de kwaliteit van de laag te waar-
borgen. Om dit te garanderen wordt ervan uitgegaan dat de dikte van de
laag ter plaatse van de oversnijding van drie aangrenzende bollen maat-
gevend is.

In principe kan elke dikte met bollen van elke diameter worden bereikt.
Hoe groter echter de hartafstand van de bollen is, des te groter moet
ook de diameter van de bollen zijn. Het nuttige effect van de injectie-
vloeistof neemt bij een toenemende boldiameter sterk af. De te ver-
pompen hoeveelheid neemt namelijk met de derde macht van de hart-
afstand toe. In de praktijk wordt gekozen voor hartafstanden van 0,80
a 1,50 m.

De hoeveelheid injectievloeistof wordt als voIgt bepaald (zie afb 9b, c
en d.):

Oppervlakte zeshoek:

A = 6'a/../3 .1J2-1/2a = /1/2a2../3

a = rasterafstand

gws

damwand

injectielaag
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v =A-d
d =gemiddelde dikte injectielaag

Het volume is ook gelijk aan:

V= ..L
HR

L = aantalliters injectie
HR = percentage holle ruimte

Voorbeeld:. driehoekraster met rasterafstand a = 1,10 m

holle ruimte percentage: HR = 38%
gewenste gemiddelde laagdikte: d = 1,20 m

/

gevraagd: benodigde hoeveelheid injectievloeistof per bolsegment

L
V = A-d =

HR

L(1/2 a2 v3)d =
HR

L =0,38(112 .1, I0243).1 ,20 =0,48 m3

De kwaliteit van een injectielaag wordt ook bepaald door de volgorde
waarin de injecties worden uitgevoerd. Hierover bestaan echter wet wat
verschillende inzichten. Bovendien spelen ook de boordiepte en daarmee
de boorafwijking een rol.
Bij de golffrontmethode wordt de injectie vanuit het beginpunt gelijk-
matig uitgebreid (afb. 10).

Bij de methode volgens een dambordpatroon worden de punten om en
om geYnjecteerd. Na verharding van de behandelde punten worden de
overgeslagen punten gelnjecteerd. Zo wil men bereiken dat de injectie-
vloeistof wordt opgesloten tussen twee reeds gelnjecteerde punten
waarvan de bollen verhard zijn en de overmaat aan injectievloeistof er
als het ware overheen spoelt. Oit werkt echter maar ten dele, omdat er
in de dwarsrichting toch weer open raaien ontstaan, die dan weer volgens
de golffrontmethode moeten worden behandeld (afb. 10).

Aft. 9b. Injectieraster.

Aft. 9c. Driehoekig injectieraster.

.

'I2a

'I6a>r.3
'I3a>r.3

Aft. 9d. Driehoekig injectieraster.

Ajb. 10. Mogelijke injectievolgorden.
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golffront dambord combinatie
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Afb. 11. Vierkant injectieraster.

boorbuis

injectieslang

klemring

rubber-
manchet

Afb. 12. 1njectiepunt. Uitvoering
van een waterremmende laag onder
de bodem van een bouwkuip.

Een combinatie van beide methoden verdient de voorkeur: eerst worden
er twee evenwijdige raaien ge.injecteerd, waarbij er steeds een tussen-
liggende raai wordt overgeslagen. Yervolgens worden in de overgeslagen
raai de punten om en om gelnjecteerd. Als laatste worden de overge-
slagen punten behandeld.

Een en ander wordt verduidelijkt in afbeelding 10. De cijfers geven de
injectievolgorde aan.

Omdat er steeds vier punten tegelijk worden gelnjecteerd kan men niet
zeggen dat een van de beide method en strikt wordt doorgevoerd. am
grondbreuk als gevolg van de hoge injectiedruk te voorkomen moet
steeds een bepaalde afstand tussen de in behandeling zijnde punten in
acht worden genomen, bijv. vier punten overslaan. Het spreekt vanzelf
dat dit zorgvuldig moet worden vastgelegd. In een waterremmende laag
is het funest voor de werking ervan als er punten vergeten worden.

Een andere methode is die zoals op afbeelding 11 is weergegeven: de
met 1 en 2 gemerkte cirkels geven respectievelijk de primaire (eerst uit-
gevoerde) en de secundaire (later gelnjecteerde) injectiepunten aan. In
eerste instantie wordt dus door de primaire injectie een ondoorlatend
rooster gevormd, waarna de overblijvende ruimten door de secundaire
injectie worden gevuld. Ais per injectiepunt steeds dezelfde hoeveelheid
grout wordt gelnjecteerd, betekent dit dat de secundaire punten met een
overmaat worden behandeld.

6.3.3 lnjecriepunten

Yoer het aanbrengen van waterremmende bodeminjecties worden
meestal injectiepunten gebruikt. Rond elke punt vormt zich een bol-
vormig lichaam van zachte gel. Yoor de andere injectietypen worden
meestal manchettenbuizen toegepast (zie hoofdstuk 5).

Een injectiepunt bestaat uit een stalen voetplaatje waarop een dun buisje
is gelast. In dit buisje zijn gaatjes geboord waarover een rubbermanchet
geschoven is. De bovenzijde van het stalen buisje is aangesloten op een
ZPE-slang (afb. 12). Er bestaan ook injectiepunten van PYC, die aan
een dunne PYC-buis worden gelijmd.

De injectiepunt wordt op een van tevoren vastgestelde diepte in de
bodem aangebracht en is door een slang met de injectiepomp verbonden.
Door de injectiedruk wordt de manchet aan de onderzijde geopend.
Yervolgens wordt een bepaalde hoeveelheid vloeistof verpompt en is de
injectie beeindigd. Soms wordt het systeem onmiddellijk hierna met
water schoongespoeld om een tweede cyc1us mogelijk te maken.

De injectiedruk moet gelijkmatig zijn. Grote variaties duiden erop dat
de injectievloeistof uitbreekt. De vloeistof verplaatst zich dan langs de
lans naar het maaiveld of naar een holle ruimte.
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Het is ook mogelijk dat er gekozen is voor een te lange injectietijd ten
opzichte van de geltijd. Een indicatie hiervoor is dat de druk telkens
stijgt en daalt.
Tijdens het stijgen van de druk komt er een barst in het enigszins ver-
harde injectiemassief. De ontstane scheur vormt voor de injectievloei-
stof de weg van de minste weerstand. Het uitbreken vindt op een onge-
controleerde wijze plaats. zodat op geen enkele manier kan worden
nagegaan waar de vloeistof uiteindelijk belandt. De per tijdseenheid
verpompte hoeveelheid injectievloeistof wordt geregistreerd.
Gewoonlijk wordt per minuut tussen de 4 en 10 liter verpompt.
Ook de totale hoeveelheid verpompte vloeistof moet worden gecontro-
leerd. Deze geeft nl. een indicatie of er voldoende middel verbruikt is
om de porien te vullen.
Om een homogeen massief te krijgen dient de volgorde van injecteren
nauwkeurig te worden bijgehouden. Deze wordt altijd van tevoren vast-
gelegd en er mag niet van worden afgeweken. tenzij hiervoor zwaar-
wegende redenen bestaan en dan slechts in overleg met de ontwerper.
De hiervoor genoemde gegevens worden deels automatisch geregis-
treerd en deels op de registratiestroken aangetekend.

6.3.4 Plaatsen van injectiepunten

Om een homogeen injectiemassief te krijgen moet de injectievloeistof
op de geplande plaats aankomen en daar blijven.

Voor het plaatsen van de lans moet ruimte in de grond worden gemaakt.
Als de grond na het terugtrekken van de installatiebuis terugvloeit. krij-
gen de korrels een lossere stapeling. De grond is daar meer doorlatend
geworden. Bovendien sluiten twee verschillende materialen (grond en
injectieslang) daar op elkaar aan.
Een vloeistof die in de grond wordt geperst zal de weg van de minste
weerstand kiezen. De injectievloeistof heeft daardoor veelal de neiging
om langs de injectielans of de injectieslang naar het maaiveld uit te bre-
ken.

Om een goede aansluiting te krijgen wordt met behulp van een boor-
stelling een buis op diepte gebracht. Hiervoor bestaat geen speciale
boortechniek: zowel slaan, spoelen als boren is mogelijk. Voor enkel-
voudige injectiepunten wordt veelal de slagtechniek of een avegaarboor
toegepast, omdat de injectiepunt tevens de onderkant van de boorbuis
afsluit (afb. 12).
Als de voerbuis op diepte is gekomen, wordt hij getrokken. Tijdens het
trekken wordt er aan de punt een mengsel van bentoniet, cement en
water uitgeperst.
Afhankelijk van het toegepaste type kan de injectiepunt eventueel ook
in de zachte cementbentoniet worden gestoken. Deze dikspoeling zorgt
ervo.or dat de wand van het geboorde gat niet instort.
De vloeistofspiegel wordt tijdens het verharden gelijk met het maaiveld
gehouden. Als het vloeistofoppervlak daalt, moet er worden bijgevuld.
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6.3.5 Berekeningen

6.3.5.1 Diepteligging

Een waterremmende laag wordt op een bepaalde diepte onder de
bodem van de bouwput aangelegd. De druk van de lagen boven het hart
van de injectielaag moet groter of gelijk zijn aan de waterdruk beneden
deze diepte.

waterdruk = vertic ale grondspanning

Bij met water verzadigde grond met een nat volumegewicht van 20 kN/m3
en een overdruk van 5m water kan de vereiste diepte (h =hart injec-
tielaag) onder de putbodem als voigt worden berekend:

h .y - >h .' y ./fW w-- I I

waann:

hw = de stijghoogte van het water ten opzichte van het hart van de
injectielaag (m)

Yw = het volumieke gewicht van water (kN/m')
hi = de laagdikte van een laag tussen de putbodem en het hart van

de injectielaag (m)

Yi = het volumiekegewicht van die laag (kN/m')
f = veiligheid,meestal 1,1a 1,2

5 .10 + 10h = 20h /1,1 (veiligheid)
50 = 8,18 . h

waaruit h = 6,11 m

6.3.5.2 Doorlatendheid

Bij een waterremmende injectievloer kan veelal worden volstaan met
een minimale dikte van ca. 1 m. Bij een waterstandverschil boven en
onder de laag van 5 m zal er door de vloer per dag een hoeveelheid
water komen van:

Q = A.kt.i (Darcy)

debiet [m3/dag]
doorstroomd oppervlak [m2]
doorlatendheidscoefficient [mls]
tijdsduur [s]
verhang (het verschil in waterspanning boven en onder
de laag gedeeld door de laagdikte [m])

Q= 1.10-7.24.3600.5=0,043 m3
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De af te voeren hoeveelheid water is recht evenredig met het verhang.
Een tweemaal zo dikke laag geeft een halvering van het af te voeren
water. De kosten van een dikkere laag zijn echter tientallen malen
hoger dan die voor het afvoeren van de extra hoeveelheid water.
Een dunnere laag is evenmin aan te bevelen. Ais gevolg van afwijkingen
tijdens het boren bevinden de injectiepunten zich niet altijd op de plaats
waar ze geacht worden te zijn. Hoe dieper de injectiepunten onder het
werkniveau moeten worden aangebracht, hoe groter de afwijking kan
zijn. Op dunne lagen is de invloed van deze onnauwkeurige plaatsing
groter dan op dikke, met het gevolg dat de kans op gaten in de water-
remmende laag sterk toeneemt. De waterdoorlatendheid van niet-ge"in-
jecteerd zand is ca. 10000 maal groter dan die van ge"injecteerd zand.
Door een m2 niet-ge"injecteerd zand zal dan ook 10000 x 0,043 =432 m3

water per dag stromen. Zelfs kleine gaatjes zullen onmiddellijk aan-
toonbaar zijn door het sterk verhoogde debiet van de bemaling.

6.4 AFDICHTING DOOR CEMENTBENTONIETWANDEN

6.4.1 Algemeen

Cementbentonietwanden, ook wel afdichtingswanden genoemd, zijn in
de grond gevormde wanden met een zeer lage doorlatendheid. Ze worden
gebruikt om horizontale grondwaterstromen te onderbreken of af te
schermen.

Tijdens het graven van de dichtingswand wordt de sleuf constant ge-
vuld gehouden met een steunvloeistof, meestal een cementbentoniet-
suspensie. Deze zorgt voor de stabiliteit van de sleuf. In een latere fase
verhardt de suspensie. zodat een vaste substantie wordt gevormd met
een lage volumieke massa en een geringe sterkte. Daardoor hebben
cementbentonietwanden geen momentcapaciteit: ze zijn alleen vloei-
stofkerend en kunnen dus niet als grondkering dienen.

Cementbentonietwanden worden onder andere toegepast voor:
het isoleren van open bouwputten, zodat met een open bemaling kan
worden volstaan: de grondwaterstand in de nabije omgeving wordt
dan niet of nauwelijks verlaagd en taluds kunnen steiler worden
opgezet:
het aanleggen van groene taluds bij inritten van tunnels en verdiept
aangelegde autowegen:
het isoleren van bestaande of nieuwe vuilstortplaatsen om veront-
reiniging van het grondwater in de omgeving te voorkomen;. het isoleren van bodemverontreinigingen;

het aanleggen van onderloopsheidsschermen in (rivier)dijken.

Ais er toch momentcapaciteit moet worden geleverd of als er extra
eisen worden gesteld aan de doorlatendheid of de erosiebestendigheid,
kunnen er stalen damplanken of HOPE-platen in de verse cementben-
toniet worden gedrukt.
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De eigenschappen van cementbentonietwanden zijn:
lage doorlatendheid; in het werk worden waarden bereikt van I x
10-s mls en lager;
goede aansluiting op diepliggende slecht doorlatende lagen die als
bodemafsluiting moeten dienen;. grote vervormingscapaciteit, zonder dat scheurvorming optreedt;. weinig trillings- of geluidshinder bij het aanbrengen;

relatief goedkoop.

6.4.2 Uitvoeringsmethoden

Afhankelijk van de lengte en het doeI van de schermwand kunnen de
cementbentonietwanden volgens verschillende uitvoeringsmethoden
worden gemaakt:. kettingfreesmethode. slurry-trenchmethode

gegraven cementbentonietwanden
gefreesde cementbentonietwanden
getrilde cementbentonietwanden

6.4.2.1 Kettingfreesmethode

Bij deze werkwijze wordt de sleuf met een draineermachine (ketting-
frees) gegraven. In de sleuf bevindt zich tussen de kettingfrees en de
cementbentonietsuspensie een dichtingsschot, zodat de suspensie niet
in hetzelfde tempo als"waarmee gegraven wordt uit de sleuf verdwijnt.
De sleufdiepte is bij deze methode beperkt tot ongeveer 6m.

6.4.2.2 Slurry-trenchmethode

Bij de slurry-trench methode wordt de sleuf met een dieplepel gegraven.
Om grotere diepten te kunnen bereiken wordt de graafarm van de
machine soms verlengd. Ook de breedte van de j;)akkan worden aan-
gepast. Tijdens het graven wordt de sleuf constant gevuld gehouden
met cementbentonietsuspensie. Vanwege de grate capaciteit van de
graafmachine is een grote menginstallatie nodig.

Met deze methode kan een diepte worden bereikt van circa 10m. De
sleuven hebben dan een dikte van minstens 0,60 m. De sleufbreedte
(= dikte van de wand) wordt dus in feite bepaald door de voor een
bepaalde diepte vereiste capaciteit van de graafarm.

6.4.2.3 Gegraven cementbentonietwanden

Gegraven cementbentonietwanden worden met een graafkraan en een
diepwandgrijper gemaakt. De grijper hangt aan een staaldraad of aan
een stang, de zogenaamde kellystang, die telescopisch in elkaar schuift.
De grijpers kunnen met behulp van een draad of hydraulisch worden
geopend en gesloten. Gegraven cementbentonietwanden worden in dikten
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van 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1.20 en 1,50 m gemaakt. In het buiten-
land zijn wel wanden van 2,00 m dik vervaardigd. Voor diepe wand en
wordt vaak voor een grotere dikte gekozen, omdat tijdens het graven
lichte afwijkingen in verticale richting kunnen ontstaan. Hierdoor zou
de continu"iteit van de wand in het geding kunnen komen. De diepte van
gegraven cementbentonietwanden is in principe onbeperkt. In de praktijk
zal ze in verband met de lange hijstijden van de grijper echter maximaal
ca. 50 m bedragen. Voor het graven bestaan twee procedures: het eenfa-
se- en het tweefasensysteem. Op de gegraven cementbentonietwanden
wordt in paragraaf 6.4.2.6 nader ingegaan.

6.4.2.4 Gefreesde cementbentonietwanden

Een recente ontwikkeling is de diepwandfrees. Deze slaat met snijmes-
sen, die onder aan de frees bevestigd zijn, de grond los. De losgewoel-
de grond wordt, vermengd met de steunvloeistof, aan de onderkant van
de frees afgepompt en afgevoerd. Tijdens het frezen wordt de suspensie
continu boven in de sleuf aangevuld met geregenereerde steunvloeistof.
Met de freesmethode kunnen diepten worden bereikt tot meer dan 100m.

6.4.2.5 Getrilde cementbentonietwanden

Getrilde dichtingswanden worden gemaakt door een stalen HE-profiel
of een speciaal voor dat doeI vervaardigd profiel met behulp van een
trilblok in de bodem te brengen. De inbrenglans is voorzien van een
verbrede schoen. De ruimte die de schoen in de grond achterlaat wordt,
door de lans heen, direct gevuld met cementbentoniet. Ais de gewenste
diepte is bereikt wordt de lans getrokken, waarbij de cementbentoniet
en soms ook de schoen in de grond achterblijft.
Door de profielen steeds overlappend in te brengen wordt een continue
wand gevormd. Omdat de grond tijdens het inbrengproces verweekt,
worden ter verhoging van het volumegewicht meestal vulstoffen
gebruikt om zodoende de sleufstabiliteit te verbeteren. Ook worden
hulpstoffen aan de massa van de dichtingswand toegevoegd ten behoeve
van een snellere binding. Getrilde dichtingswanden zijn meestal 0,08
tot 0, IS m dik. De diepte is beperkt tot 15 a 20 m.

6.4.2.6 Gegraven en gefreesde cementbentonietwanden

Gegraven en gefreesde wanden worden het meest toegepast, ook al zijn
deze wanden qua uitvoering het meest gecompliceerd.

Eenfasesysteem
De meest gebruikte methode bij het graven en frezen is het eenfasesys-
teem. Hierbij wordt de cementbentonietsuspensie tijdens het graven als
steunvloeistof gebruikt. De suspensie is dan dun vloeibaar, zodat de
grijper er gemakkelijk doorheen kan bewegen. Ze blijft na het graven
in de sleuf achter. Na een paar dagen is ze verhard en heeft haar water-
remmende eigenschappen en sterkte gekregen.
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Ajb. /3. Werholgorde bij her eenfa-
sesysteem.

De wand wordt bij dit systeem zoveel mogelijk ononderbroken uitge-
voerd. Over het algemeen wordt intermitterend gewerkt: eerst wordt
snede I gegraven, daarna snede 3. Na opstijving van de beide sneden
wordt snede 2 ertussen gegraven, vervolgens snede 4 enz. (afb. 13).
De secundaire (even genummerde) sneden worden steeds O.30m over-
snijdend met de primaire (oneven genummerde) sneden gegraven. De

.
massa van de dichtingswand is dan nog niet verhard. Hierdoor ontstaat
een voegloze, homogene wand, waarvan de continu"iteit gemakkelijk is
te controleren door de grijper op de grens met het eerder gegraven
paneel nogmaals in de sleuf te laten zakken.
Ook met het oog op de stabiliteit van de sleuf moet soms een snede wor-
den overgeslagen.

De suspensie wordt tijdens het graven vermengd met bodemmateriaal.
Dit bei"nvloedtde eigenschappen van de suspensie: het volumegewicht
wordt hoger en de cakeopbouw (afpleisterend vermogen) wordt ver-
stoord. Ook door bodem- of grondwaterverontreiniging kunnen de
eigenschappen van de suspensie, zoals de sterkteontwikkeling, worden
be'invloed. Een gedegen kennis van de chemische bodemeigenschappen
is dan ook onontbeerlijk.

dichtingswanden volgens het

EENFASESYSTEEM

A(1.2.4,6 ) zijn primaire sneden
B (3.5.7,..,) zijn secundaire sneden
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dichtingswanden volgens het

TWEEFASENSYSTEEM

1.2.3 zijn sneden
1 + 2 + 3 is een primair paneel
10 + 11 + 12 is een secundair paneel

verhard nog te graven
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primair 1

Tweefasensysteem
Het tweefasensysteem is ouder dan het eenfasesysteem, maar wordt
minder toegepast.
Er kan uit twee opties worden gekozen. name1ijk werken met en zonder
voegbuizen. De keuze hiervoor wordt meesta1 gemaakt door de aannemer.

Het werken met voegbuizen, inclusief de hiervoor benodigde hu1p-
kraan, geeft extra kosten. Het moeizaam aansnijden van de vertica1e
zijv1akken van de prima ire panelen wordt er echter mee voorkomen.
Een nadee1 is de vergrote kans op het verlopen van de grijper, waardoor
de functie van de wand in gevaar kan komen. Op afbee1ding 14 is de
ontgravingsvo1gorde (= vo1gorde van nummering) toege1icht.

De continu"iteit van een tweefasenwand is minder goed te contro1eren
dan bij het eenfasesysteem, omdat de grijper niet op de overgang naar een
aan1iggend pan eel door de sleuf kan worden bewogen. De vertica1iteit is
goed te meten aan de stand van de voegbuizen.

Een groot nadee1 is dat de bentonietsuspensie, die tijdens het graven a1s
steunv1oeistof wordt gebruikt, vervangen moet worden door een zwaar-
dere cementbentonietsuspensie, zodra de sleuf op diepte is gekomen.
Deze verhardt dan en zorgt voor de afdichting.

Ajb. 14. Werkvolgorde bij her Mee-
fasensysreem.
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Het relatief geringe verschil in volumegewicht tussen de beide vloei-
stoffen maakt verdringing van de bentonietsuspensie moeizaam. Of het
proces succesvol verloopt, is moeilijk na te gaan. Een goede controle
van het volumegewicht van de bentonietsuspensie voordat tot vervanging
wordt overgegaan is daarom noodzakelijk. Het volumegewicht van de
cementbentonietsuspensie kan worden verhoogd door zware vulmidde-

.
len (kwartsmeel o.d.) bij te mengen. Dit geeft meer garantie voor een
goede verdringing.

De cementbentonietsuspensie wordt niet vermengd met bodemmateriaal
waardoor dit systeem minder gevoelig is voor schadelijke stoffen.
Verder bestaat er meer vrijheid ten aanzien van de samenstelling van de
vulling.
Doordat voor de secundaire panelen tussen de al verharde primaire
panelen wordt gegraven, ontstaan voegen die een verhoogd risico op
lekkage geven.
Voor het plaatsen van HDPE-platen en damplanken is het eenfasesys-
teem geschikter dan het tweefasensysteem.

. Ontgraven zander voegbuizen

Eerst worden de sneden 1,3,5,... gegraven (afb. 14). Hierbij wordt een
bentonietsuspensie als steunvloeistof gebruikt. Ais de snede op diepte
is gekomen, wordt de bentonietsuspensie ververst totdat het zandper-
centage laag genoeg is en het volumegewicht za laag mogelijk.
Vervolgens wordt de cementbentonietsuspensie m.b.v. bijv. een tremie-
buis onder in de s1euf gebracht. Na enke1e dagen is de massa van de
dichtingswand voldoende verhard om de tussenliggende sneden (2, 4,
6, ...) te kunnen maken. Voor deze secundaire panelen wordt 0,30 m
overlappend met de primaire sneden gegraven.
Het nadeel van deze methode is dat voor de secundaire panelen steeds
0,30 m van de reeds verharde primaire sneden moet worden weggegraven.
Dit veroorzaakt productieverlies, een groter cementbentonietverbruik
en extra grondafvoer naar het stort.
Ais de cementbentonietsuspensie onverhoopt sneller verhardt dan aan-
vankelijk werd aangenomen, kan de grijper afglijden wat een risico
inhoudt voor de continu"iteit van de wand. Dit risico kan worden voor-
komen door voegbuizen te gebruiken.

. Ontgraven met voegbuizen

Hierbij wordt een paneel opgebouwd uit meerdere sneden (graafgangen).
De primaire panelen bestaan uit een oneven aantal sneden. Bij de ont-
graving moet er steeds voor worden gezorgd dat de grijper symmetrisch
in de grand hapt, dat wil zeggen met beide schalen in de grond of met
beide schalen in de bentonietsuspensie. Ais er bijv. drie sneden per
paneel zijn, is de werkvolgorde dus 1-3-2 (afb. 14).

Nadat het hele paneel op diepte is gekomen wordt de steunvloeistof
ververst. Vervolgens wordt aan de beide uiteinden van het paneel een
voegbuis geplaatst. Dit is een buis met een iets kleinere diameter dan
de dikte van de wand. Men laat de voegbuizen over enige hoogte vrij
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vallen, zodat ze stevig in de sleutbodem verankerd staan. Vervolgens
wordt de steunvloeistof ververst en vervangen door de massa van de
dichtingswand. Hierna wordt een volgend (primair) panee1 gemaakt.
Als de massa in de primaire panelen voldoende opgestijfd is, worden
de voegbuizen getrokken. Daardoor worden ronde, met bentonietsus-
pensie gevulde gaten in het trace van de wand achtergelaten.
Vervolgens worden de sleuven voor de secundaire panelen gegraven.
De volgorde van het graven voor de afzonderlijke sneden is dan 2-1-3,
in verband met het symmetrisch aangrijpen van de grijperschalen.
Deze methode biedt het voordeel dat geen verharde massa behoeft te
worden verwijderd en afgevoerd. Het risico dat de grijper verloopt is
dus kleiner en de zekerheid over de continu"iteit van de wand groter.
Het nadeel is echter dat door het trekken van de voegbuizen productie-
verlies optreedt of een grotere inzet van materieel nodig is.
De overige voor- en nadelen zijn dezelfde als die van het systeem zonder
voegbuizen.

Gecombineerd systeem
Een combinatie van het eenfase- en het tweefasensysteem is ook moge-
lijk. Dit kan nodig zijn als in verband met de stabiliteit een lange door-
gaande sleuf niet wenselijk is. In dat geval kan, over een tracelengte
waarover de stabiliteit wel voldoende is. een primair panee1 worden
gegraven, dat uit meerdere graafgangen bestaat. Ter wille van de graaf-
symmetrie wordt vervolgens een graafgang overgeslagen en een volgend
primair panee1 gemaakt (atb. 14). De primaire panelen kunnen al dan
niet worden voorzien van een voegbuis. Als de primaire panelen vol-
doende verhard zijn, wordt de overgeslagen snede gemaakt.
Uitvoeringstechnisch kan deze werkwijze enige problemen geven. De
uitvoeringstijd van secundaire panelen is aanzienlijk korter dan die van
primaire panelen. In combinatie met de langzame verharding van de
cementbentonietsuspensie kan dit soms problemen opleveren in de
planning.

6.4.3 Uitvoering

6.4.3.1 Graafmaterieel

Diepwandkraan
Het graafwerk kan met een diepwandgrijper of een diepwandfrees worden
gedaan. Welke kraan gebruikt wordt, hangt af van de gekozen ontgra-
vingstechniek. Voor de grijpertechniek gebruikt men een graafkraan
waarmee een vrije val op de trommel mogelijk is, terwijl bij de frees-
techniek eerder een kraan met een beheersbare trommelafloop in aan-
merking komt.
De kraan moet een trekkracht op de trommel (reepkracht) kunnen leve-
ren van ca. 1,5 maal het gewicht van de grijper, omdat deze meestal op
een enkele draad wordt gehesen. De overcapaciteit is bedoeld om bij
calamiteiten de grijper of de frees uit de sleuf te kunnen trekken. Een
diepwandfrees wordt bediend met ingeschoorde hijsdraden.
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De top van de giek van de diepwandkraan moet tijdens het graafproces
goed op zijn plaats blijven om de verticaliteit van de snede te waarborgen.
Over het algemeen zullen dus zware graafkranen met een zo kort moge-
lijke giek worden gebruikt.
De aanzet van het graven is heel belangrijk voor het verdere verloop
ervan. De ontgraving over de eerste meters moet zorgvuldig gebeuren,
aangezien de grijper nog niet volledig in de sleuf zit en derhalve van
boven nog niet geleid wordt.

Diepwandgrijper
Een voordeel van het grijpersysteem is dat grondlagen van verschillende
samenstelling in een doorgaand proces ontgraven kunnen worden.
Er bestaan twee soorten grijpers, namelijk draadgrijpers en kellygrijpers.
Ze kunnen met behulp van een sluitdraad of hydraulisch worden geopend
en gesloten.
Door de vorm van de grijper is het mogelijk dat de steunvloeistof er
gemakkelijk doorheen en langs kan vloeien. Draadgrijpers moeten een
hoog gewicht hebben om effectief gevuld te kunnen worden. De schalen
hebben een ongelijk aantal tanden. Daarom moet de grijper tijdens het
graven regelmatig worden gedraaid, zodat de tanden regelmatig van
kant wisselen. Dit voorkomt dat hij gaat verlopen.
Bij kellygrijpers is het gewicht minder van belang, omdat er met de kel-
lystang enige druk kan worden uitgeoefend op het sluiten van de grijper.

Diepwandfrees
Met de freestechniek kan een continue wand worden gemaakt of in een
tweefasensysteem worden gewerkt waarbij geen voegbuizen worden
gebruikt. De ontgravingsvolgorde verschilt niet van die bij de grijper-
techniek.
In het tweefasensysteem is een bentonietsuspensie het transportmiddel
voor de losgewoelde grond. Ze is eenvoudiger te ontzanden dan een
cementbentonietsuspensie, omdat het volumegewicht van de slurry
kleiner is, zodat de grondkorrels er sneller uit gecentrifugeerd kunnen
worden.
De frees moet in de spoeling worden aangezet. Dit houdt in dat er altijd
wordt gestart in een gegraven sleuf van 5 tot 8 m diep. Er moet dus een
keuze gemaakt worden voor twee technieken (grijper plus frees). Het
laatste drukt de aan- en afvoerkosten en beperkt de inzet (effectiviteit)
van het materieel, omdat het graafwerk niet continu verloopt.
Doordat bij de grijpertechniek, vooral op grotere diepten, veel tijd ver-
loren gaat met het ophalen en het vieren van de grijper, is de productie
van een diepwandfrees bij een gelijkmatige opbouw van de bodem
hoger, omdat het frezen continu verloopt.
Het is niet altijd mogelijk om met een diepwandfrees samenhangende
en korrelige grondsoorten met een type snijmessen los te woelen. Bij
een sterk wisselende bodemopbouw kan het nodig zijn vaak van messen
te wisselen, wat de productie verlaagt.
De losgewoelde grond wordt samen met de steunvloeistof bij de snij-
messen aan de onderkant van de frees afgepompt. De steunvloeistof
dient hierbij als transportmedium. Bij het eenfasesysteem wordt
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cementbentonietsuspensie via een ontzander van de grove grondbestand-
delen ontdaan en teruggevoerd in de sleuf. De suspensie kan verarmen,
doordat er ook een gedeelte van de verhardende bestanddelen bij het
ontzanden verdwijnt. Op de mate waarin dit gebeurt, is moeilijk
invloed uit te oefenen. Uitgangspunt moet echter zijn dat de gewenste
eigenschappen van de verharde dichtingswand worden gerealiseerd.
Het zal duidelijk zijn dat de ontzander een grote capaciteit moet bezitten.
Als de bodem verontreinigingen bevat, worden deze vermengd met de
suspensie. Indien er voar de suspensie nadelige stoffen in voorkomen,
moet hieraan bij het nemen van geschiktheidsproeven extra aandacht
worden besteed.

6.4.3.2 Menginstallatie

Aanvoer grondstoffen
De grondstoffen worden meestal in bulk aangevoerd. Zowel bentoniet
als cement wordt in silo's bij de menginstallatie opgeslagen. De opslag-
capaciteit moet zodanig zijn dat de voortgang van het werk gewaarborgd
is. Het is niet ongebruikelijk dat het graafwerk in een continu proces
(ploegendienst) wordt uitgevoerd.
V66r het lossen van de vrachten moet worden gecontroleerd of de
benodigde papieren aanwezig zijn. De ingangscontrole voor de diverse
stoffen wordt behandeld in paragraaf 6.4.3.4.

Mengen
De benodigde hoeveelheden bentoniet worden afgewogen en aan de
reeds afgemeten hoeveelheid water toegevoegd. Het mengen gebeurt
meestal in charges. Voor een optimaal resultaat is veel mengenergie
nodig. Een nieuwe ontwikkeling is de elektronisch gestuurde continu-
menger. Deze heeft veelal een grotere capaciteit dan de chargemenger.
am de vereiste thixotrope eigenschappen te ontwikkelen wordt de ben-
tonietsuspensie na het mengen in een bassin opgeslagen om te rijpen.
Hoe hoger de mengenergie is, hoe korter de rijpingstijd van de bento-
nietsuspensie hoeft te zijn.
Over het algemeen zal men ervoor zorgen voldoende bentonietsuspensie
in voorraad te hebben voor ten minste twee panelen of twee dagpro-
ducties.
Na rijping wordt de bentonietsuspensie intensief met de cement
gemengd. Dit kan het beste volledig geautomatiseerd gebeuren.
Het doseren van water, bentonietsuspensie, cement en eventueel toe-
slagmiddel vindt plaats op basis van weging. De cement wordt via een
transportschroef uit de silo aangevoerd.

.

In plaats van cementbentoniet die op de bouwplaats gemengd is, kan
men ook een vooraf samengesteld mengsel (kant-en-klaarmix) gebrui-
ken. Zo'n mengsel is gevoelig voor veroudering omdat de zwelcapaciteit
van het poeder onder invloed van vocht vermindert. Over het algemeen
moe! het binnen enkele weken verwerkt zijn. De kant-en-klaarmix
wordt vanuit de opslagsilo via de weeginrichting direct krachtig met
water vermengd. Na het mengen wordt de suspensie naar voorraadbakken
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verpompt. Aangezien de componenten zich na enige tijd gaan binden.
kunnen geen grote hoeveelheden gemengde cementbentonietsuspensie
of gemengde kant-en-klaarmix in voorraad worden gehouden. Dit geeft
in geval van vertragingen extra risico.

Verpompen

Dichtingswanden omsluiten veelal een groot terrein of strekken zich uit
over een lang traject. Als de menginstallatie niet dicht bij de graafplek
kan staan, wordt voor het vullen van de sleuf een transportleiding aan-
gelegd. Om de suspensie, soms over meerdere honderden meters, te
kunnen verpompen mag ze niet te viskeus zijn. Daarom worden er veelal
hulpstoffen aan toegevoegd.
De pompen kunnen met behulp van een afstandsbediening vanaf de
graafplek worden bediend. Soms wordt het handmatig geregeld, waarbij
de communicatie via portofoons verloopt. Zo kan visueel worden
gecontroleerd of het nodig is om de sleuf bij te vullen.
Bij het tweefasensysteem wordt soms een suspensie gebruikt met een
aanmerkelijk hoger volumegewicht dan bij het eenfasesysteem. In dat
geval wordt de vulling ook wel in betonmixers aangevoerd en met tremie-
buizen in de sleuf gebracht.

6.4.3.3 Sleufstabiliteit

Algemeen

De stabiliteit van de sleuf is tijdens de uitvoering van diverse factoren
afuankelijk. Dit zijn onder andere:

de porienwaterspanning
de vorm en de afmetingen van de geleidebalken. de hijs- en zaksnelheid van de grijper
het volumegewicht van het mengsel
de vullingsgraad van de sleuf. de navulling

Po rienwat erspanning
De stabiliteit van de sleuf is grotendeels afuankelijk van de overdruk
van de steunvloeistof ten opzichte van de waterspanning in de ver-
schillende grondlagen. Afwijkingen van de normale hydrostatische
druk kunnen zowel in doorlatende (zand)lagen als in slecht doorlatende
lagen optreden.
Het ophogen van het maaiveld om het niveau van de steunvloeistof op
voldoende hoogte te krijgen kan riskant zijn. In slecht doorlatende
lagen veroorzaakt de opgebrachte belasting namelijk hogere
grondwaterspanningen. Dit is zeer ongunstig voor de stabiliteit. Het
verhogen van de geleidebalken boven het maaiveld kan een oplossing
zijn, maar is niet altijd uitvoerbaar. Het zal duidelijk zijn dat een goed
inzicht in de waterspanningen, ter beperking van risico's, onontbeerlijk is.
Als een doorlatende laag moet worden gepasseerd waarin de steun-
vloeistof onvoldoende overdruk heeft op het grondwater wordt meestal
een bemaling uitgevoerd.
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Geleidebalken
Yoordat het graven begint worden aan beide zijden van de te realiseren
wand geleidebalken aangebracht. Deze kunnen in situ worden gestort
of uit geprefabriceerde elementen bestaan.

De afstand tussen de geleidebalken is ongeveer 40 mm groter dan de
breedte van de grijper. Bij een wanddikte van 0,60 m wordt de onderlin-
ge afstand dus 0.65 m. De overmaat moet voorkomen dat de grijper
vastloopt.

Om tijdens het graven voldoende funderingsdruk op de geleidebalken
uit te oefenen, is het aan te bevelen de lengte van de prefab elementen
1,75 a 2 maal de breedte van de snede te nemen. De geleidebalken heb-
ben de volgende functies:. tracering van de dichtingswand:. geleiding van de grijper;. opslagbuffer voor de steunvloeistof c.g. dichtingswandmengsel tij-

dens het graven:. grondkering van de bovenlaag van het bouwterrein:. ondersteuning van de vijzels als bij het tweefasesysteem de voeg-

buizen niet door de kraan kunnen worden getrokken.

Om erosie vlak onder de geleidebalken te voorkomen moet er een
goede aansluiting tussen de grond en de onderkant van de balk zijn. In
het werk vervaardigde balken worden direct in een sleuf gestort en slui-
ten dus volledig op de grond aan. Prefab elementen worden meestal in
een zandcunet gelegd. Dit is een potentieel kanaal voor regenwater,
hangwater enz. Ten behoeve van een goede aansluiting wordt vlak voor
het stellen soms een laagje cementbentoniet op het zandbed aange-
bracht.

Geprefabriceerde geleidebalken worden meerdere malen gebruikt. Het
is daarom belangrijk dat ze zo min mogelijk worden beschadigd. Dit
kan worden bereikt door het gebruik van een geleidebak. Dit is een
rechtlioekige stalen schacht met een schuin toelopende bovenkant. Aan
de schacht zijn steunbalken gelast, die op de geleidebalken rusten. Het
voordeel hiervan is dat de grijper gemakkelijk in de goede positie komt.
De bak geeft ook nauwkeurig de plaats aan van de snede die men
onderhanden heeft.

Als de bovenste lagen uit samenhangende grond bestaan, kan van het
gebruik van geleidebalken worden afgezien. Er wordt dan een 1,50 m
diepe sleuf ter dikte van de dichtingswand gegraven. Deze wordt
gevuld met de dichtingswandsuspensie. Langs de sleuf worden schotten
neergelegd waarop de steunbalken van de geleidebak komen te rusten.

Hijs- en zaksnelheid van de grijper
Het op- en neerhalen van de grijper heeft een ongunstig effect op de
stabiliteit van de sleufwand. Bij het neerhalen van de grijper in de sleuf
wordt er cementbentonietsuspensie verdrongen. Hierdoor ontstaat een
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lichte stroming tussen de geleidebalken. Het gevolg is dat de cement-
bentonietmassa van de belendende panelen enigszins in beweging
komt.

Als de grijper geheel is ondergedompeld zal bij het zakken een
opwaartse stroming ontstaan. Hoe sneller de grijper zakt, hoe sterker de
stroming is en hoe groter het gevaar van erosie van de sleufwand. Door
deze slijtage neemt de doorlatendheid van de cake toe, zodat het ver-
bruik van suspensie stijgt. Dit is financieel gezien niet aantrekkelijk.
Door het waterverlies dikt de suspensie in, zodat de doorlatendheid van
de wand kleiner wordt.

De oppervlakte van een primaire snede is niet veel groter dan die van
de grijper. De stroomsnelheid is dan ook kritischer. Bij het ontgraven
van primaire sneden moet de toelaatbare zaksnelheid beperkt worden
tot zo'n laO,S m/s. In ruimere sleuven kan voor een wat grotere snel-
heid worden gekozen, hoewel men de grijper vrijwel nooit met meer
dan I m/s in de sleuf zal laten zakken. Bij het vullen van de grijper zijn
weinig problemen te verwachten. Het gebeurt in een vrij traag tempo,
waarbij geen snelle op- en neergaande bewegingen kunnen worden
gemaakt.
Tijdens het ophalen van de grijper gaat de stroming van boven naar
beneden. De hoeveelheid steunvloeistof die verplaatst worde is groter
dan bij het neerlaten, omdat de grijper nu gevuld is. Bij primaire sneden
kan onderdruk ontstaan, doordat de grijper als zuiger fungeert. Hierbij
geldt dus nog sterker dat de snelheid niet te hoog mag zijn, ongeveer
0,5 m/s. Doordat de kraan dicht tegen zijn maximale vermogen werkt,
is sneller hijsen dan 1 m/s meestal niet mogelijk.

Bij het doorbreken van de vloeistofspiegel ontstaat er plotseling een
tekort ter groone van de inhoud van de grijper met vulling. Dit tekort
moet aangevuld worden door cementbentoniet uit de ruimte tussen de
geleidebalken, hetgeen weer horizontale stroming tot gevolg heeft. Bij
te snel uithijsen ontstaat een groot drukverschil tussen de
cementbentonietsuspensie en het water in de afzonderIijke grondlagen.
In niet samenhangende lagen, die meestal ook goed doorlatend zijn,
kan daardoor een waterstroming ontstaan in de richting van de sleuf.
Dit kan de microstabiliteit van de sleufwand aantasten en, bij ernstige
en voortdurende overschrijdingen, ook de macrostabiliteit. Yerlies van
de microstabiliteit heeft een dikkere wand tot gevolg en veroorzaakt
dus een groter verbruik. Bij totaal stabiliteitsverlies zijn de gevolgen
ernstiger. Het paneel moet dan worden gevuld met bijvoorbeeld gesta-
biliseerd zand en opnieuw worden gegraven. Het zal duidelijk zijn dat
er goed op moet worden gelet dat de vloeistofspiegel ter hoogte van de
grijperschalen niet te snel wordt doorbroken.

Mengsel
Funcrie rijdens her graven. Om te voorkomen dat de sleuf tijdens het
graven instort, wordt hij tot 1 aI,S m boven de stijghoogte van het
grondwater gevuld met een steunvloeistof. In het geval van het een-
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fasesysteem is dit een cementbentonietsuspensie. Bij het tweefasensys-
teem wordt een bentonietsuspensie gekozen.

Een steunvloeistof moet thixotrope eigenschappen bezitten. Dat wil
zeggen dat hij dun vloeibaar moet zijn wanneer hij in beweging is en
verdikt zodra hij stilstaat. In stilstaande toestand heeft de vloeistof een
zekere draagkracht. waardoor wordt voorkomen dat de in de suspensie
opgenomen deeltjes bezinken. Ook wordt het wateraandeel in de sus-
pensie vastgehouden. zodat er slechts een geringe hoeveelheid in door-
latende lagen verdwijnt. Toch treedt er in geringe mate water uit.
Hierdoor ontstaat een stroming die stabiliserend werkt op de sleuf-
wand. Dit komt doordat er bentonietplaatjes met de stroming worden
meegenomen en de porien van de grond verstoppen. Het resulteert in
een dun, slecht doorlatend laagje op de sleufwand, de zogenaamde filter-
koek of cake. Deze moet zo dun mogelijk zijn, zodat een scherp schei-
dingsvlak wordt gevorrnd met een groot verhang. Hoe dunner en dichter
de cake is, des te beter is de stabiliteit van de sleufwand. /

De overdruk op het grondwater met het grote verhang, gecombineerd
met het verhoogde volumegewicht van de steunvloeistof, zorgt groten-
deels voor de stabiliteit.

Samenstelling. Vooraf moet worden vastgesteld of er in de bodem stof-
fen voorkomen die een nadelige invloed op de cementbentonietsuspen-
sie hebben. Dit kunnen onder andere veenzuren, koolwaterstoffen en
oplosmiddelen zijn. Om dit na te gaan, moeten er geschiktheidsproeven
worden genomen. waarbij de suspensie met bodemmateriaal wordt
gemengd.
Van verschillende soorten cement. bentoniet en hulpstoffen worden dan
de reologische en grondmechanische eigenschappen vastgesteld.

In het algemeen zal de massa van een dichtingswand zijn samengesteld
uit:

35 - 50 kg geactiveerde calciumbentoniet
150 - 250 kg cement. 2 - 10 kg hulpstoffen. 1000 kg water

Ais met het tweefasensysteem wordt gewerkt, kan steenmeel of kwarts-
zand worden toegevoegd om een hoger volumegewicht te krijgen. Dit
maakt het verdringen van de bentonietsuspensie door de massa van de
dichtingswand gemakkelijker.

Voor het aanmaken van de suspensie moet bij voorkeur leidingwater
worden gebruikt. Ais de waterleiding onvoldoende capaciteit heeft om
de benodigde grote hoeveelheid water te leveren, wordt ook wel grond-
water gebruikt. Voordat hiertoe wordt overgegaan, moet een
grondwateranalyse worden gemaakt om na te gaan of het grondwater
schadelijke stoffen voor de cementbentoniet bevat. Bij twijfel moet een
geschiktheidsonderzoek worden gedaan.
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Er zijn ook speciale, droog voorgemengde poeders in de handel. Deze
worden in hoogenergetische mengers samengevoegd met water, waarna
ze direct in de sleuf kunnen worden gepompt. Meestal wordt een sus-
pensie gemaakt met 150 - 250 kg mix en 1000 liter water. In overleg
met de leverancier kan de samenstelling van de mix worden aangepast
aan de plaatselijke eisen en omstandigheden.

Tijdens het graven zal een hoeveelheid grand in de suspensie worden
opgenomen. Bij een zandgehalte van 20 gewichtsprocenten bedraagt
het volumegewicht van de suspensie 1260 kg/m3. Soms kan het volu-
megewicht van de spoeling nog groter worden, bijv. 1350 kg/m3. Hoge
zandpercentages hebben over het algemeen geen nadelige invloed op
de doorlatendheid en de druksterkte.

Hulpstoffen. Om de reologische eigenschappen van de suspensie te ver-
beteren is het vaak nodig hulpstoffen toe te voegen. Als er met hoge
doseringen vaste stof moet worden gewerkt zijn hulpstoffen onontbeerlijk
om een goed verwerkbare suspensie te krijgen.
Met hulpstoffen kunnen onder andere de volgende eigenschappen wor-
den beYnvloed:. Yerwerkbaarheid

Cementbentoniet heeft een vrij hoge viscositeit. Hierdoor verpompt
het moeilijk en loopt het niet snel van en uit de grijper. Dit leidt tot
een hoger gebruik van cementbentoniet en een sterke vervuiling van
de bouwplaats als gevolg van afdruipende suspensie bij het zwenken
van de kraan. Om dit te voorkomen wordt er veelal een plastificeerder,
bijv. lignosulfonaat. toegevoegd.. Stabiliteit

De stabiliteit van de suspensie wordt grotendeels bepaald door de
soort en de hoeveelheid bentoniet en de cementsoort. Om de wer-
king van de bentoniet te ondersteunen kan het nuttig zijn een hulpstof
toe te voegen die het waterbindend vermogen doet toenemen.
Aanvang binding van de cement
Om na een weekeinde te kunnen doorgaan met graven wordt aan de
suspensie van de laatste panelen op vrijdag een vertrager toege-
voegd. Hierbij mag niet worden overgedoseerd, omdat het materiaal
dan mogelijk helemaal niet zal verharden. De ervaring leert dat het
effect van hulpstoffen sterk afhankelijk is van de grandsoort waarin
wordt gegraven. Men veronderstelt dat veen en bruinkool hulpstoffen
adsorberen voordat ze hun werk kunnen doen. Mengsels die in het
laboratorium voldoen, blijken in de praktijk soms te snel op te stijven
of juist in het geheel niet. Yerder is ook de temperatuur van het
mengsel van invloed. De hoeveelheid en de soort hulpstoffen kunnen
per dag wel eens wat verschillen.

Vullen
De cementbentonietsuspensie moet tijdens het graven en in de vloei-
stoffase de sleuf instandhouden. De vloeistofspiegel dient tijdens het
graven voortdurend op peil te worden gehouden en mag nooit onder de
onderkant van de geleidebalken komen.
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Bij het inbrengen van de grijper mogen de geleidebalken niet over-
stroomd worden. Met een berging over voldoende lengte kan dit worden
voorkomen. Het niveau van de suspensie mag varieren tussen de
bovenkant van de geleidebalk en 0.50 m daaronder. De suspensie wordt
vanuit de buffervoorraadbak door een leiding naar de sleuf gepompt.
De pompcapaciteit ~oet zijn afgestemd op het hoogste graaftempo.

Navullen.
Ais het paneel klaar is. duurt het nog enige tijd voordat de massa van
de dichtingswand is opgestijfd. In die periode zakt de vloeistof door
wateruittreding in de doorlatende lagen enigszins weg. De suspensie
kan bovendien wat uitzakken waardoor er een laagje water op komt te
staan. Dit verlies meet worden gecompenseerd door navullen. Meestal
wordt de vloeistofspiegel op 0, 10m onder de bovenkant van de gelei-
debalk gehouden. Om een goede verbinding te krijgen tussen de
cementbentoniet in de sleuf en de bijgevulde suspensie moet het meng-
sel gedurende deze periode vloeibaar blijven. Dit kan bereikt worden
door toevoeging van een vertrager.

Het navullen gebeurt vanuit de richting van reeds gemaakt werk, zodat
het water in de werkrichting wordt verdrongen. Hierdoor vindt geen
opsluiting plaats, zodat verarming van het vers ingebrachte mengsel
door menging met het vrije water wordt voorkomen. Dit vrije water kan
water van belendende panelen zijn. grond- of hemelwater of water ten
gevolge van de enigszins uitzakkende suspensie.

Ais de suspensie zo ver is gezakt dat de bovenkant van de sleuf instort,
moet een reparatie worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan door de sleuf
te ontgraven tot Im onder het niveau tot waar de suspensie is gezakt.
Uiteraard wordt er dan mengsel voor het dichten van de wand bijge-
pompt. De in de sleuf aanwezige en de vers ingepompte spoeling gaan
een geheel vormen. omdat de reeds aanwezige spoeling nog niet ver-
hard is.

Veiligheid.
Het duurt enkele dagen voor de cementbentonietvulling begint op te
stijven. Gedurende deze periode moet ervoor worden gezorgd dat men-
sen of dieren niet in de sleuf terechtkomen. Daarom moet deze worden
afgedekt met bouwstaalnetten, verzwaarde bekistingsplaten, dragline-
schotten of dergelijke.

6.4.3.4 Kwaliteitscontrole

Gedurende de uitvoering moet voortdurend worden gecontroleerd of
het gebruikte mengsel aan de gestelde eisen voldoet.
Dichtingswanden moeten bij voorkeur onder een kwaliteitsplan worden
uitgevoerd. Hiermee zijn in de praktijk goede ervaringen opgedaan. Het
kwaliteitsplan wordt vooraf met de opdrachtgever en andere belang-
hebbenden besproken en eventueel aan hun specifieke wensen aange-
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past. Voor de uit te voeren proeven wordt vooraf vastgesteld hoe en hoe
vaak ze worden gedaan.

op het werk moet een laboratorium aanwezig zijn. De normen dienen
vooraf aan de hand van geschiktheidsproeven te zijn vastgesteld en
vastgelegd in het kwaliteitsplan. Tijdens de uitvoering wordt gecontro-
leerd of aan de eisen volgens het kwaliteitsplan wordt voldaan.

Van het toegepaste mengsel worden tijdens het graafproces regelmatig
monsters genomen. Mogelijke controleproeven zijn:. acceptatieproeven. proeven tijdens de uitvoering. proeven voor de gebruiksfase. controles tijdens de uitvoering. controle na voltooiing

Acceptatieproeven
Voordat de bentoniet en de cement of de kant-en-klaarmix in silo's wor-
den gelost, moet in het veldlaboratorium een ingangscontrole worden
verricht. Deze betreft de volgende componenten:

Cement. De cementleverancier overhandigt voor de aanvang van het
werk en bij elke levering een certificaat met de volgende gegevens:

de locatie waar het product is gefabriceerd en geladen;
het slakgehalte;. het klinkergehalte:. het anhydrietgehalte;. de herkomst van de slak, klinker en anhydriet;

. de blainwaarde [m2/Iu'\l],aanvang van de binding (minuten);

. de hydratatiewarmte na 7 dagen bij 200 C [J/leN];

. de chemische analyse, waarin tenminste het gehalte van de volgen-

de stoffen is vermeld: CaO, Si02. A1203' TiO. MgO. S03' Fep3 en
MnO:
het gloeiverlies.

Bentoniet. De bentonietleverancier levert voor de aanvang van het werk
een certificaat met de volgende productinformatie:. de locatie waar het product wordt samengesteld en geladen;

de mineralogische samenstelling:
de gemiddelde chemische samenstelling;
het gloeiverlies;. een korrelverdelingsdiagram;. de blainwaarde [m2IkN];. de soortelijke massa kN/m3];

. de stortmassa [kN/m3].

Het certificaat garandeert de kwaliteit van de bentoniet en geeft aan wat
de uitlooptijd, het waterverlies en de vloeigrenzen van een bento-
nietlwatermengsel zijn bij een bentonietconcentratie van 4, 5 en 6 %.
De meng- en meetmethoden moeten vooraf zijn overeengekomen. Als
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er afwijkingen worden geconstateerd die grater zijn dan de vooraf vast-
gestelde toleranties, mag de vracht niet op het werk worden gelost.

Water. Voor het aanmaken van de cementbentonietsuspensie wordt
meestal leidingwater gebruikt. Gezien het grote verbruik aan water en
het niet altijd voorhanden zijn van een waterleiding van voldoende
capaciteit is men soms gedwongen grand water te gebruiken. Dit water
kan van een meer wisselende kwaliteit zijn dan leidingwater. Het is dan
ook raadzaam regelmatig controles uit te voeren. Van het te gebruiken
water moet de volgende informatie beschikbaar zijn:. een chemische analyse. de pH-waarde. de hardheid
. de geleidbaarheid

Proeven tijdens de uitvoering.
Dit zijn de proeven die worden gedaan in de fase dat de cementbento-
nietmassa fungeert als steunvloeistof. De proeven hebben betrekking
op de fysische eigenschappen van de suspensie en zijn vooral van
belang voor de karakterisering van de suspensie en voor de uitvoerings-
aspecten. Ze bestaan meestal uit metingen van het filterverlies, de vis-
cositeit, de zuurgraad. het zandgehalte, het volumegewicht de uitzak-
king en de schuifsterkte.

Filterverlies. Door een geringe wateruittreding ontstaat langs de sleuf-
wand een smeerlaag, de zogenaamde filterkoek of cake. Deze bevat
zeer kleine porien, zodat het tempo waarin het water uittreedt kleiner
wordt. In verband met het materiaalverbruik is het van belang het filter-
verlies zo klein mogelijk te houden. De controle vindt plaats met
behulp van een standaardfilterpers. Hierbij wordt tegelijkertijd de cake-
dikte bepaald.

Viscositeit. De viscositeit is van belang voor het verpompen van de sus-
pensie en voor het verlies van suspensie tijdens het ontgraven (afdrui-
pen van de grijper) en het storten van de eindvulling.
Hoe dunner de suspensie is, hoe beter ze door de aanvoerleidingen de
grijper vloeit. De viscositeit wordt bepaald met behulp van de marsh-
trechter. Hierbij wordt de tijd opgenomen die nodig is om een liter sus-
pensie uit een standaardtrechter te laten lopen (marshtrechtertijd).

Zuurgraad. De zuurgraad is van belang voor de algehele toestand van
de suspensie.
Onder invloed van de te passeren grondlagen, eventuele verontreini-
gingen en de cement zal de pH-waarde van de massa van de dichtings-
wand veranderen en daarmee de thixotrope eigenschappen van de sus-
pensie. Voor de meting kan een elektrische pH-meter worden gebruikt.

Zandgehalte. De contrale wordt uitgevoerd met een standaard Sand
Contentcone, meestal op een monster per panee1 of per 200 m2. Het
niveau van de monstemame wordt door de directie aangegeven.
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Volumegewicht. Het volumegewichtwordt bepaald met een hydrome-
ter/mudbalans of een elektronische weegschaal. De meting is van
belang voor het storten en de verwerkbaarheid van de spoeling.

Uitzakking. Om de uitzakking te bepalen wordt de suspensie uitge-
schonken in een maatglas. Na 24 uur wordt gekeken hoeveel helder
water er bovenin aanwezig is. Deze proef is van belang voor het vast-
stellen van het draagvermogen van de suspensie, d.w.z. de mate waarin
de cementdeeltjes bezinken. Dit is een van de factoren die bepalen in
hoeverre moet worden bijgevuld. In de meeste gevallen wordt de eis
gesteld dat niet meer dan 3 % uitzakking mag optreden.

Schuifsterkte. De bepaling van de schuifsterkte (vloeigrens) kan worden
gedaan met de standaard Kugelharfe, beschreven in DIN 4126. De
proef dient om aan te tonen in welke mate de steunvloeistof thixotrope
eigenschappen bezit. Ook wordt de schuifsterkte gebruikt bij het bere-
kenen van de microstabiliteit van de sleufwand. De microstabiliteit is
meestal bij een cementbentonietsuspensie geen probleem. Bij het twee-
fasensysteem moet tijdens het graven de bentonietsuspensie intensiever
worden gecontroleerd.

Proeven voor de gebruiksfase

Om te controleren of de massa van de cementbentonietwand in de
gebruiksfase aan de uitgangspunten van de berekeningen voldoet, is
een aantal fysische eigenschappen geformuleerd ten aanzien van door-
latendheid, sterkte en elasticiteit.
De vereiste eigenschappen moeten in principe na 56 dagen zijn bereikt.
De proeven dienen ter bepaling van:. de waterdoorlatendheid [mls]
. de eenaxiale druksterkte [MPa]. de elasticiteitsmodulus [MPa]. de elastische rek [%]

Deze proeven worden uitgevoerd op monsters die gedurende 28 dagen
onder water worden bewaard bij een temperatuur van 15°C.

Controles tijdens de uitvoering
Het graven van de sleuf voor de dichtingswand zal binnen bepaalde
toleranties moeten gebeuren. De graafmethode met behulp van een
draadgrijper biedt de mogelijkheid om afwijkingen, zowel in het vlak
van de wand als haaks daarop, enigszins bij te sturen. Hierbij wordt
gebruikt gemaakt van de hijsdraden aan de graafkraan, de vorm van de
grijper en het gewicht ervan. De graafkraan, die haaks op de sleuf is
opgesteld, kan door het verstellen van de giek de grijper zowel haaks op
als in het vlak van de schermwand corrigeren.
De uit te voeren controles hebben betrekking op het horizontale vlak,
het verticale vlak en de hoogteligging van de onderafdichting.

Horizontale vlak. De afstand tussen de geleidebalken is maximaal 0,05 m
groter dan de geplande dikte van de wand c.g. de breedte van de grij-
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perschalen. In de lengterichting van de wand kan de grijper worden
gepositioneerd boven de geleidebak, die nauwkeurig ingemeten op en
tussen de geleidebalken is geplaatst. Ais er zonder geleidebak wordt
gewerkt wordt er een jalon geplaatst die voor de kraanmachinist dient
als richtpunt op het midden van de grijper. De graafkraan wordt ver-
volgens zo opgesteld dat de grijper exact boven het hart van het te
maken paneel hangt.

De aanzet van het graven is heel belangrijk voor het verdere verloop
ervan. Aangezien de grijper nog niet volledig in de sleuf zit en dus van
boven nog niet geleid wordt, moet de ontgraving over de eerste meters
zorgvuldig gebeuren.
De positie van de grijper wordt dan steeds gecontroleerd door de hijs-
draden bij het stil hangen van de grijper in de sleuf te meten ten opzichte
van de bovenkant van de geleidebak of het hart van het paneel.
Zodoende kan zowel de verticaliteit als de horizontale positie van de
grijper worden beoordeeld.

Het risico dat de grijper bij het ontgraven van de secundaire panelen
verloopt. is klein aangezien beide grijperschalen in de relatief zachte
massa van de dichtingswand van de primaire panelen graven. Daar
wordt de grijper door geleid. De horizontale positie moet regelmatig
gecontroleerd worden in verband met de minimaal vereiste overlap van
300 mm in de primaire panelen.

Verticale vlak. De verticaliteit van de wand tijdens het graven wordt
gewaarborgd door de langgerekte vorm van de grijper (6 a 8 m ) en het
laag gelegen zwaartepunt. De grijper fungeert daardoor als een reus-
achtig schietlood. In de praktijk blijken de afwijkingen van de verticaal
vrijwel altijd binnen I % te liggen.

Hoogteligging onderafdichting. De diepteligging van een eventueel
van nature aanwezige afsluitende laag aan de onderkant van de wand
wordt vastgesteld door het vooraf maken van sonderingen (met
hellingsmeting) in het trace van de cementbentonietwand. Tijdens het
graafwerk moet de uitkomende grond over de laatste meters visueel
worden gecontroleerd.

Controle na voltooiing
De toekomstige effectiviteit van een dichtingswand kan vooraf worden
bepaald aan de hand van een proefkuip. Gebleken is dat slechts een
relatief klein gedeelte van het waterbezwaar veroorzaakt wordt door de
doorlatendheid van de bodem. Vrijwel het gehele waterbezwaar van de
kuip moet dus worden toegeschreven aan de doorlatendheid van de
wand. De proefwand moet uiteraard tot in een horizon tale waterrem-
mende laag reiken. Zodoende wordt reeds bij aanvang van het werk
inzicht verkregen in het waterbezwaar tijdens de gebruiksfase.

Het zal duidelijk zijn dat over het gehele te isoleren terrein een gedegen
grondonderzoek moet zijn uitgevoerd om de continuYteit van de afslui-
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tende laag en de dikte ervan vast te stellen. De waterdoorlatendheid kan
worden bepaald met behulp van boringen met ongeroerde monsters,
waarop doorlatendheidsproeven worden uitgevoerd. Hierbij moet worden
opgemerkt dat er desondanks slechts globale debietberekeningen
mogelijk zijn; de in het laboratorium bepaalde doorlatendheid wijkt
meestal sterk af van de werkelijke doorlatendheid. In het terrein kunnen
met piezometrische sondeerconussen ook dissipatieproeven worden
uitgevoerd. De conussen hebben een zeer beperkt bereik, zodat bij een
sterk gelaagde bodem geen grote nauwkeurigheid mag worden verwacht.

Gaten van de verkenningsboringen die tot in of door de afsluitende laag
reiken, moeten bij het trekken van de boorbuizen zorgvuldig met bento-
nietpellets worden afgestopt. Dit wordt gedaan om lekkage in geval van
een toekomstige onderbemaling van het omsloten terrein te voorkomen.

Opgemerkt moet worden dat een doorlatendheid van de bodem die
afwijkt van de aanname een relatief grotere invloed heeft op het totale
debiet dan een afwijking in de doorlatendheid van de wand, doordat het
door de wand omsloten oppervlak kwadratisch met de omtrek toeneemt.
Door de resultaten van het verkennende terreinonderzoek met die van de
proefkuip te combineren kan een goed inzicht worden verkregen in de
effectiviteit van de cementbentonietwand na het sluiten ervan.
Of de definitieve cementbentonietwand aan de gestelde eisen voldoet,
kan worden gecontroleerd aan de hand van:. een proefbemaling binnen het gehele omsloten terrein. binnen en buiten het omsloten gebied geplaatste peilbuizen

6.4.3.5 Specifieke uitvoeringsaspecten

Aansluitingen
Cementbentonietwanden moeten soms worden aangesloten op con-
structies die tevens als grondkering moeten dienen. Ook kan het voor-
komen dat de cementbentonietwand niet kan worden doorgezet doordat
er bijvoorbeeld plaatselijk grote terreinophogingen (wateroverspannin-
gen) liggen. Men kan dan damwandprofielen rechtstreeks in de verharde
cementbentoniet heien. Tijdens het heiproces verweekt de massa. Na
verloop van tijd stijft hij echter weer op, zodat een goede aansluiting
wordt verkregen.

Extra voorzieningen
Ais er gevaar is dat er door vervormingen beschadigingen in de
cementbentonietwand ontstaan, moeten er extra voorzieningen worden
getroffen. Vervormingen kunnen optreden als er sprake is van een te
zware zijwaartse grondbelasting. Cementbentonietwanden bezitten
immers geen momentcapaciteit en kunnen dus niet als grondkering die-
nen. Ook als de wand in een glijcirkel van een talud is geplaatst kunnen
er scheurtjes in de wand ontstaan. Afhankelijk van de grootte van de be-
rekende vervormingen kan een HDPE-plaat of een stalen damwand-
profiel in de cementbentoniet worden geplaatst.
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--...----------..- Ajb. 15. Slotverklikker.

nieuw HDPE-paneel

touwtje

nieuw HDPE-paneel

slotcontronstructie

aangebracht HDPE-paneel

HDPE-platen
Als in de bodem bijzonder agressieve stoffen aanwezig zijn die de
cementbentoniet op de duur zouden kunnen aantasten, kan men ervoor
kiezen de wanden te voorzien van HDPE-platen. Deze platen worden
in panelen, voorzien van sloten, opgerold aangevoerd. In het vrouwtjes-
profiel kan eventueel in een speciale uitsparing een zwelkoord worden
aangebracht. Dit is strikt genomen niet nodig, omdat de sloten tijdens
het inbrengen vollopen met cementbentoniet. De platen worden opgerold
in een speciaal geconstrueerde bak gelegd en met een frame in de sleuf
getrokken. Een voorziening aan de onderkant van de plaat zorgt voor
een goede centrering en houdt hem met behulp van weerhaken beneden
in de sleuf (afb. IS).
Om te controleren of de plaat goed in het slot zit, wordt veelal een slot-
verklikker aangebracht. Een dummy van een vrouwtjesslot. met een
lengte van 100 mm, wordt voorzien van een draad en over het (reeds
geplaatste) mannetje geschoven. Vervolgens wordt deze dummy door
het nieuw te plaatsen paneel naar beneden gedrukt. Gelijktijdig met het
inbrengen moet de draad worden gevierd, waardoor kan worden gecon-
stateerd of het foliepaneel al of niet over de volle lengte in het slot zit.

Damplanken
Stalen damplanken worden meestal als dubbel of drievoudig profiel in
de vloeibare cementbentoniet geplaatst. De doorlatendheid van de sloten
kan nog worden gereduceerd door ze fabrieksmatig dicht te lassen of
van een slotafdichting te voorzien. Dit is echter meer een kwestie van
gevoel. De cementbentoniet is van zichzelf zeer slecht waterdoorlatend
en vult de damwandsloten. De damwand zelf staat geheel in de massa
van de dichtingswand.

De damwandprofielen moeten bij voorkeur zonder trill en of heien in de
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Ajb. /6. Reparatie van een lekkage.
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cementbentonietsuspensie op diepte worden gebracht, omdat trillingen
een bijzonder ongunstige invloed hebben op de stabiliteit van de sleuf.
Omdat het inbrengen om uitvoeringstechnische redenen vee1al niet
direct aansluitend op het graafwerk gebeurt, wordt er een vertrager aan
de suspensie toegevoegd waarmee de binding van de cement een aantal
dagen wordt uitgesteld.

Repararies
Indien na een proefbemaling blijkt dat de wand lekt, moet de plaats van
de lekkage worden vastgesteld. Als deze is gevonden worden er haaks
op het vlak van de wand, ter begrenzing van het lekkende traject panelen
gegraven. Hierna kan evenwijdig aan de wand, aansluitend op de
begrenzingsspanelen, een tweede dichtingswand worden geplaatst.
Deze bestaat vanwege de graafsymmetrie altijd uit een oneven aantal
pane1en, die elkaar weer 0,30 m overlappen (afb. 16).
Ook als er obstakels in het dichtingswandtrace aanwezig zijn, is het
mogelijk om met deze methode de wand plaatselijk om te leiden.

Verder is het mogelijk te ontgraven in de reeds verharde massa van de
dichtingswand. Dit kan nodig zijn als wordt geconstateerd dat de
bovenste meters van de massa niet aan de gestelde eisen voldoen. Dat
is bijv. het geval als deze meters door een te laag vloeistofniveau in de
s1eufvermengd zijn geraakt met grond. Uiteraard mag dan geen instorting
hebben plaatsgevonden.
De massa van de dichtingswand wordt dan ontgraven tot er massa van
voldoende kwaliteit wordt aangetroffen.

6.4.4 Berekeningen

6.4.4.1 Vervormingen

Een dichtingswand is in principe alleen geschikt als waterkering. Langs
verdiept aangelegde snelwegen en tunnelinritten, vuilstortplaatsen of
bodemsaneringen is hij ook aan krachten onderhevig, waar hij niet op
berekend is. Er kunnen buigspanningen optreden door het verschil in
waterdruk en de vervormingen in het glijvlak van een talud. De verlaging
van de grondwaterspiegel en het in een latere fase aanbrengen van een
ophoging zal terreinzetting veroorzaken. Deze oefent op de wand een
verticale wrijvingskracht uit. Een ophoging kan de wand vervolgens
weer terugdrukken, wat tegengestelde buigspanningen kan veroorzaken.
Met de tot nu toe gangbare rekenmethoden is het moeilijk inzicht te
krijgen in de grootte van de spanningen en de vervormingen. Aan de
hand van een moderne eindige-elementenmethoden (EEM), zoals bijv.
PLAXIS, lukt dit veel beter.
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Een probleem hierbij is welke waarden voor de grondparameters inge-
voerd moeten worden. De volumegewichten, de hoeken van inwendige
wrijving, cohesie e.d. zijn ingeburgerde begrippen in de grondmecha-
nica. De waarden van de glijdingsmodulus en andere in een EEM
gehanteerde grondmechanische grootheden zijn lastiger te bepalen. Het
verdient dan ook aanbeveling om enkele hellingsbuizen in de uitge-
voerde wand te plaatsen, zodat de uitbuiging van de wand kan worden
gemeten en vergeleken met de berekende waarden. Zodoende krijgt
men een beter zicht op de grootte van de in te voeren constanten.
Voorlopig is vergelijking van de EEM met de conventionele rekenme-
thoden nog alleszins aan te bevelen. Om inzicht te krijgen in het ver-
vormingsgedrag is een EEM echter onontbeerlijk.

6.4.4.2 Doorlatendheid

Het functioneren van een cementbentonietwand is sterk afhankelijk van
de mate van perfectie waarmee hij is uitgevoerd. Een onzorgvuldige
aansluiting van de wand op de afsluitende bodemlaag, een niet conti-
nue bodemafsluiting of zandinsluitingen in de wand hebben een sterk
nadelige invloed.

Als van bovenstaande factoren geen sprake is, is het waterremmend ver-
mogen van de wand te berekenen met behulp van de formule van Darcy:

Q=A.k.t.i.f

waann:
Q = het debiet

A = het doorstroomde oppervlak van de wand
k = de doorlatendheidscoefficient van de cementbentoniet
t = de doorstroomtijd
i = het verhang over de wand (~h : d)

~h = het verschil in waterdruk tussen binnenkant en buitenkant van
de omsluiting;
de dikte van de wand:
een vergrotingsfactor afhankelijk van de onvolkomenheden.

d=
f=

De doorlatendheidsproeven worden veelal uitgevoerd onder een verhang
van 30. In dat gevalliggen de doorlatendheden in de orde van I . 10-stot
1 . 10-9mls. Voor een goede afsluiting aan de onderzijde wordt de wand
in een waterremmende laag gezet. De ingraafdiepte moet minstens
gelijk zijn aan de wanddikte. In de praktijk zal men, in verband met
naar de bodem bezinkend zand en andere ongerechtigheden, een aan-
sluitdiepte van minstens I ai,S m aanhouden.

6.5 AFDICHTING DOOR FOLIECONSTRUCTIES

Algemeen
'Een folie is een dun doek dat geen vloeistof doorlaat en geen buig-
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stijfueid bezit. Onder een folieconstructie wordt een constructie ver-
staan waarbij een folie als waterafsluitende laag wordt gebruikt: De
folie bevindt zich in een dieper gelegen ontgraving waar ten behoeve
van het verticale evenwicht een aanaarding op de folie moet plaats-
vinden.

De folieconstructie is een kwalitatief goed en goedkoop alternatief
voor toepassingen in verdiepte liggingen beneden de grondwaterstand
bij auto- en spoorwegen of bij kelderconstructies. Een folieconstructie
is niet nodig als er een natuurlijke waterremmende bodemlaag aanwe-
Zig IS.

Er is in Nederland inmiddels veel ervaring opgedaan met de toepas-
sing van folies in een cunet. Het nadeel van een cunet is echter dat er
nogal veel ruimte in beslag wordt genomen. Om dit te beperken kan
de folie tussen damwanden worden aangebracht, de zogenaamde V-
polder.

De voordelen van folieconstructies zijn:. de lagere kosten in vergelijking met die van de traditionele bouw-
methoden, met uitzondering van bouwputten waarbij gebruik wordt
gemaakt van een natuurlijke bodemafsluiting;. de mogelijkheid om de uitvoering voIledig in den natte te laten
plaatsvinden, zodat er nauwelijks gevolgen zijn voor de omgeving,
zoals bijv. bij bemalingen;. de mogelijkheid om groene taluds te gebruiken, die uit esthetische
overwegingen een aantrekkelijk alternatief vormen.

De nadelen van folieconstructies zijn:
het grote ruimtebeslag door de taluds en de diepe ligging;
daarom worden folies in een cunet vooral toegepast in landelijke
gebieden, terwijl de V-polder een goed alternatief kan zijn in een
stedelijke omgeving;
het aanzienlijke grondverzet vanwege het ruimtebeslag en de diepe
ligging;
de grondverwervingskosten die vanwege de benodige ruimte hoger
zijn dan bij de traditionele methoden;. de aanwezigheid van veenlagen die ophoping van methaangas onder

de folie kan veroorzaken met aIle negatieve gevolgen vandien;. de onderhoudskosten die hoger kunnen zijn omdat de drainageap-
paratuur en de pompen regelmatig moeten worden gecontroleerd en
schoongemaakt;. de beschadigingen die tijdens de levensduur van buitenaf kunnen
optreden, omdat in de richting loodrecht op een folie weinig sterkte
beschikbaar is. Vit bijv. onwetendheid of falend beheer kan de folie
worden doorgeponst.

De aspecten van de folieconstructies worden in hoofdstuk II behan-
deld, omdat constructies waarin folie is verwerkt gerekend worden tot
de integrale constructies.



Afdichting door bevriezingstechnieken 279

6.6 AFDICHTING DOOR BEVRIEZINGSTECHNIEKEN

6.6.1 Algemeen

De oudst bekende toepassingen van kunstmatige bevriezing van grond
dateren van het einde van de 1ge eeuw. Ze werden in de mijnen
gebruikt om de watertoevoer naar schachten te beperken. Vanaf circa
1940 wordt deze techniek ook in civieltechnische werken toegepast,
met name in de tunnelbouw.
In de praktijk wordt altijd gesproken over 'het bevriezen van grond',
terwijl in werkelijkheid niet de grond maar het grondwater wordt
bevroren.
Het bevriezen van grond is zeer kostbaar, omdat het vrieslichaam in
stand moet worden gehouden en het proces voortdurend moet worden
gecontroleerd. Daarom komen er slechts tijdelijke toepassingen voor in
aanmerking.

In Nederland is de methode van kunstmatige bevriezing van grond met
behulp van vloeibare stikstof voor het eerst toegepast in het begin van
de jaren zeventig bij de bouw van de Amsterdamse metro [7,9] (afb. 17).
Hierbij werden de ongeveer 1 m brede voegen tussen de betonnen
afzinkcaissons tijdelijk gedicht. Er waren vijf tot acht dagen voor nodig
om een vrieslichaam een dusdanige vorm te geven dat de voeg over de
gehele omtrek van de caissons als waterdicht kon worden beschouwd.
Daama kon met rubberafdichtingen, grout en ingestorte ankers de voeg
definitief worden gedicht.

6.6.2 Ontrverpaspecten

Het gedrag van bevroren grond wordt bepaald door de volgende facto-
ren [8]:. grondkorrels. water. IJS. lucht

De korrels zijn omgeven door ijs dat voor een grotere stijfheid en cohesie
van de grond zorgt. De inwendige wrijvingshoek kan door bevriezing
echter kleiner worden. Het ijs zal geen homogene massa vormen. Bij
kunstmatige bevriezing kunnen door de aanwezigheid van temperatuur-
gradienten ijslenzen ontstaan. Hierbij ontstaat er in het contactoppervlak
tussen twee lenzen een kleinere sterkte.

Door de temperatuur van de grond onder het nulpunt te brengen zal het
aanwezige porienwater bevriezen. Een watermolecuul bestaat uit een
zuurstofatoom 0 en twee waterstofatomen H. De positief geladen ker-
nen van de waterstofatomen bevinden zich aan een zijde van het
zuurstofatoom. Daardoor gedraagt het molecuul zich als een dipool:
positief geladen aan de ene zijde en negatief geladen aan de andere
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Afb. /7. Toepassing van v/oeibare
stikstof bij bouw metro Amsterdam. .

't

..
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zijde. In ijs zijn de watennoleculen zodanig gerangschikt dat elk molecuul
omgeven is door vier andere. De moleculen worden bij elkaar gehouden
door een waterstofbrug. Dit is een binding tussen de positieve zijde (H-
kemen) van een watermolecuul en de negatieve zijde (O-elektronen)
van een ander watermolecuul.
Door de aanwezigheid van opgeloste zouten en de oppervlaktespanning
van het water zal niet al het water bevriezen.

Opgeloste ::.outen
In het water zijn dikwijls zouten opgelost. Hoe hoger de zoutconcen-
tratie is, hoe lager het vriespunt van het water. Doordat het zout oplost.
ontstaan er positief en negatief geladen deeltjes. Deze kunnen de water-
stofbruggen verbreken, waardoor het water moeilijker bevriest. Zodra
een deel van het water bevriest, zal de zoutconcentratie van het reste-
rende water stijgen (ijs bevat immers geen zout), waardoor het vries-
punt daalt.
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Oppervlaktespanning
Pas als de oppervlaktespanning van het water overwonnen is, kunnen
de watermolecu1en zich aan de ijskristallen hechten (ijskristallen zuigen
het water als het ware naar zich toe). Het laagje water rondom een klein
korreltje heeft een grote kromming. Daardoor zal de oppervlaktespan-
ning rondom zo'n korreltje groot zijn. Dit water zal dus moeilijk
bevriezen. Onder gelijkblijvende omstandigheden zal er in fijnkorrelige
gronden minder water bevriezen dan in grofkorrelige.

Mechanische kenmerken
Bevroren grond ontleent zijn stijfheid en sterkte aan de cementerende
werking van het ijs. De spanning-rekrelatie is daarbij sterk afhankelijk
van de tijd en de temperatuur. Het visco-elastische gedrag en de aan-
wezigheid van het onbevroren water zijn karakteristiek voor het mate-
riaal. Naast de temperatuur en het karakter van de belasting (lange of
korte duur), hebben ook de grondsoort (fijn korrelaandeel, korrelverde-
ling), het porienvolume (doorlatendheid) en het water- en ijsgehalte een
belangrijke invloed. Verder bepaalt het gedrag van de onbevroren grond
voor een groot deel het gedrag van de bevroren grond.

Kruip
Bevroren grond heeft de eigenschap om onder een constante belasting
steeds verder te vervormen. Deze onomkeerbare, tijdsafhankelijke ver-
vorming wordt kruip genoemd. Het verschil met consolidatie (waarbij
lucht in de ijsporien wordt samengeperst) is het behoud van het volume.
Onder invloed van drukspanningen tussen de korrels en het ijs zal het
ijs in gebieden met een hoge spanning smelten. Het gesmolten ijs ver-
plaatst zich naar gebieden met een lagere spanning waar het weer
gedeeltelijk bevriest. Dit verschijnsel verklaart het kruipgedrag van be-
vroren grond. De herverdeling van het ijspakket heeft twee gevolgen
voor de sterkte:. De plastische deformatie van het ijs zorgt voor een herverdeling van

het korrelpakket. zodat een vergroting van het contactoppervlak tussen
de korrels ontstaat. Dit levert een grotere sterkte en stijfheid van het
materiaal (een grotere hoek van inwendige wrijving).. Tegenover deze toename van de sterkte door vergroting van het
contactoppervlak staat een vermindering van het ijsgehalte, waar-
door de cohesie en ook de hoek van de inwendige wrijving afnemen.

Ais de opgelegde belasting kleiner is dan een bepaalde sterkte (dit is de
lange-duursterkte), zal het effect van de plastische deformatie het effect
van de toe name van de sterkte overtreffen. De vervormingssnelheid zal
dan afnemen. Ais het effect van de plastische deformatie k1einer is dan
de toe name van de sterkte, zal de vervormingssnelheid steeds groter
worden totdat de bevroren grond bezwijkt.

Sterkte en stijfheid
Voor de lange-duursterkte wordt de kruipsterkte gehanteerd.
Afhankelijk van de belastingsduur en de grondsoort bedraagt de lange-
duursterkte 1 tot 10 MN/m2.
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Ajb. /8. Eigenschappen van bevro-
ren grond [/OJ

korte duur lange duur

Bij het belasten van bevroren grond zal eerst een piekspanning optreden
ten gevolge van het ijsgedrag. Het ijs gaat dan scheuren vertonen waar-
door de spanning langzaam afneemt. Later treedt weer een piekspanning
op ten gevolge van het grondgedrag. Dit plastisch bezwijken van de
grond wordt bepaald door de wrijving en de dilatantie van de korrel-
structuur.
Bij snelle belastingen wordt de sterkte vooral bepaald door de eigen-
schappen van het ijs. De lange-duursterkte is echter voornamelijk
afhankelijk van de eigenschappen van de grond (wrijvingshoek en
cohesie).
Bij afnemende temperatuur nemen de sterkte en de stijfheid van de
bevroren grond toe als gevolg van:. de temperatuursafhankelijke sterkte van het ijs;
. de afname van het gehalte aan onbevroren water.

Een groter porienvolume geeft een lagere druksterkte:. een groter ijsvolume (meer porien) verhoogt de vervormingssnel-

heid en be'invloedt daarmee de sterkte:. een dichtere pakking heeft een groter contactoppervlak en daardoor

een hogere sterkte;. bij een klein porienvolume verhoogt de dilatantie van het zand de

sterkte.

6.6.3 Uitvoeringsaspecren

Grondwaterstroming heeft een nadelige invloed op de vorming van het
vrieslichaam. Gewoonlijk wordt voor het grondwater een stroomsnel-
heid van 1,5 tot 2,0 m/dag als maximum beschouwd voor de vorming
van een vrieslichaam.
Als gevolg van het bevriezen van het grondwater kan in de grond
volumevergroting ontstaan, waardoor de gronddruk toeneemt. In
goed doorlatend zand is dit effect te verwaarlozen, maar in slecht
doorlatende grondsoorten moet met dit verschijnsel rekening worden
gehouden.
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vloeibare stiksto!

vrijlaten stiksto!
bij .60 tot .80 'C

...

I
tank

_.196"C

eerste pijp van
een serie

laatste pijp van
een serie

Er zijn drie vriessystemen:
open vriessysteem
gesloten vriessysteem
gemengd vriessysteem

Open vriessysteem
Bij het open systeem wordt het grondwater met behulp van vloeibare
stikstof bevroren. De stikstof wordt met speciale tankwagens aangevoerd
en in dubbelwandige vaten bewaard bij een temperatuur van -196°C en
een druk van 5 bar. Vanuit de vaten wordt de stikstof naar de leidingen
gepompt (afb. 19). De vriespijpen zijn als dubbele buizen uitgevoerd.
De stikstof gaat door de binnenste buis de grond in en komt door de
buitenste buis weer naar boven. Op deze wijze kan een aantal vriespijpen
in serie aan elkaar worden gekoppeld. Doordat de stikstof in de pijpen
verdampt, wordt aan de grond warmte (energie) onttrokken. De stikstof
komt tenslotte vrij bij een temperatuur van circa -60°C (afb. 20). Door
in verschiIIende leidingen kleppen te plaatsen kan met vloeibare stik-
stof heel flexibel gevroren worden. 20 is het op elk tijdstip mogelijk op
slechts een beperkt aantal plaatsen te vriezen. Een ander voordeel is de
grote vriessnelheid.

Nadelen zijn de hoge kosten en de noodzaak van speciaal materieel dat
langdurig bestand moet zijn tegen lage temperaturen. Deze methode
wordt aIIeen toegepast in geval van calamiteiten of bij kleine vries-
lichamen, bijvoorbeeldvoegafdichtingen(afb. 2I).

Gesloten systeem
Dit systeem wordt ook wet aangeduid
Gewoonlijk wordt het systeem uitgevoerd
omloop).

als mechanisch vriezen.
in twee circuits (dubbele

Er is eerst een koudebron. Deze be staat uit een primair circuit, dat door
middel van compressors en koelers de vriesgassen (bijvoorbeeld freon,
ammonia ofkoolzuur) in vloeibare fase brengt (afb. 22). Deze vloeistof
wordt in de verdamper omgezet in gas op grond van warmteuitwisseling

Ajb. 19. Open vriessysteem: koelen

met vloeibare stikstof
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Ajb. 20. Vrij/aren van srikstof in de
armosfeer.

Ajb.21. lJsvorming rer p/aarse van
kopschor voor voegafdichring.
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water

+-

vriesvloeistof

met de draagvloeistof. die in het secundaire circuit wordt rondgepompt.
De vriespijpen maken deel uit van dit secundaire circuit. Als draag-
vloeistof wordt in de regel een pekeloplossing (een oplossing van cal-
ciumchloride CaCl2 of magnesiumchloride MgCI2) gebruikt. Een nor-
male concentratie bevat ongeveer 30 gewichtsprocemen zout. Deze
oplossingen hebben een vriespunt dat lager is dan -40°C. Het vriespunt
wordt be"invloed door de concentratie van de oplossing. De warmte van
de grond wordt onttrokken door opwarming van de draagvloeistof.
De vriespijpen zijn, evenals in het open systeem, als twee in elkaar
geplaatste buizen uitgevoerd. Hiermee worden parallel geschakelde
groepen van vriespijpen samengesteld waarmee ftexibel gevroren kan
worden. Binnen een groep zijn de vriespijpen in serie met elkaar ver-
bonden. De vriessnelheid is weliswaar kleiner, maar vanwege de veel
lagere kosten wordt dit systeem toegepast in projecten met een groot te
bevriezen volume. Aile grote vriesprojecten in Duitsland en Zwitser-
land zijn met dit systeem uitgevoerd, waarbij de temperaturen van de
pekeloplossing tot -40°C daalden.
Bij gebruik van pekel als koudedrager moet men rekening houden met
een peri ode van 20 tot 40 dagen alvorens de vrieslichamen rondom de
afzonderlijke buizen elkaar voldoende hebben overlapt.

koeler

Afb. 22. Geslotell vriessysteem:
pekeloplossillg als draagvloeistof

Gecombineerd systeem
Dit systeem is een combinatie van het vriezen met behulp van vloeibare
stikstof en een pekeloplossing. De pekeloplossing wordt gebruikt voor
de ontwikkeling en instandhouding van het vrieslichaam. De vloeibare
stikstofwordt gebruikt in geval van calamiteiten, soms ook voor de ont-
wikkeling van het vrieslichaam. Op deze manier worden de voordelen
van beide systemen benut.
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7 Onderwaterbetonvloeren

7.1 TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN

In boeken over bouwkunst is te lezen dat de Romeinen reeds in het
begin van onze jaartelling met een wonderbaarlijk poeder, vermengd
met kalk en stenen, mengsels maakten die onder water verharden.
Omstreeks 1856 zijn in Engeland de eerste experimenten met onder-
waterbeton uitgevoerd. In de beginfase maakte men gebruik van houten
stortkokers. In Duitsland (Kiel en Wilhelmshafen) werd rond 1890 bij
de bouw van een droogdok een gewapende onderwaterbetonvloer
gerealiseerd. Oat gebeurde met behulp van een stalen duikerklok met
een afmeting van ca. 40 x 14 m2. Bij de bouw van de Detroit-River-
tunnel in 1906 en een droogdok in Pearl Harbour werd het onderwater-
beton via een pijp gestort. In 1911 is deze methode, met enkele aan-
passingen, gepatenteerd door de Zweedse bouwondememing Con-
tractor. Ze is nu bekend als contractormethode. Een variant erop is de
pompmethode, waarbij het mengsel door pompen direct onder water
wordt gebracht. De bakkenmethode, ook wel kubelmethode genoemd,
is een methode die vanaf het begin van de jaren '30 in Nederland toe-
passing vond. In het buitenland is ze vrijwel onbekend. De
Hopdobbermethode werd tegen het einde van de jaren ' 80 in Nederland
ontwikkeld en wordt in de huidige bouwpraktijk veelvuldig toegepast.

Een geheel andere ontwikkeling voor het onder water storten van beton-
vloeren is de injectiemethode. Daarbij wordt een grof mengsel van grind
of steenslag, dat onder water op hoogte wordt aangebracht, achteraf via
pijpen met grout geYnjecteerd. Dit type beton is bekend als prepact- of
colcretebeton. Deze methode wordt echter nauwelijks toegepast.

De mengselsamenstelling heeft mede onder invloed van de chemische
procesindustrie de laatste decennia een grote ontwikkeling doorge-
maakt. Het is tegenwoordig mogelijk door toevoeging van hulpstoffen
beton met een zodanige samenhang te verkrijgen, dat bij vrije val door
water vrijwel geen uitspoeling meer optreedt. Deze halverwege de
jaren '80 in Duitsland ontwikkelde betonsoort wordt colloYdaal beton
genoemd. Vanwege de hogere kosten van de mengselsamenstelling wordt
dit beton s1echts in beperkte mate toegepast.

Onderwaterbeton is in Nederland aan het einde van de 1geen in de 20e
eeuw veel toegepast bij de bouw van bruggen, tunnels, sluizen en stuwen.
In het begin van deze eeuw waren de bemalingtechnieken nog niet zo
geavanceerd als tegenwoordig. am opbarsten van bouwkuipbodems te
voorkomen heeft men onderwaterbeton in deze periode vooral toegepast
als massaconstructie. De kwaliteit en de geometrie van deze constructies
waren van ondergeschikt belang. De ontwikkeling die hierop volgde,
was het toepassen van onderwaterbeton voor het leggen van een
fundatievloer, die diende om de bovenbelasting af te dragen aan de
ondergrond. Tijdens de uitvoering vormt de vloer tevens een wateraf-
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Ajb. la. Duikerklok: Marin. zee-
gangs- en offshorefaciliteiten
Wageningen.

sluitende laag. Een belangrijk aspect is dat de grondwaterstand in de
omgeving van de bouwkuip niet langer wordt be"invloed.Door toepassing
halverwege de jaren '70 van trekpalen, verankerd aan het onderwater-
beton, konden de vloeren dunner worden uitgevoerd. De trekpalen
mobiliseren het gewicht van de ondergrond.

De onderwaterbetonvloer met trekpalen heeft zich door economische
ontwikkelingen en de wettelijke regelgeving om de tijdelijke en per-
manente onttrekking van grondwater zo veel mogelijk te beperken, ont-
wikkeld tot een veelvuldig toegepaste techniek voor de bodemafdich-
ting van bouwkuipen.

7.2 UITVOERINGSTECHNIEKEN

Het onder water verdichten van gestort beton is in verband met de
optredende ontmenging door uitspoeling van cementpasta en eventuele
insluiting van water en slib niet mogelijk. De toegepaste stortmethode
in combinatie met de plasticiteit van het mengsel bepalen grotendeels
het te bereiken resultaat. Er wordt dan ook een specie met een hoge
consistentie gebruikt. De te bereiken vlakheid aan de bovenzijde van de
onderwaterbetonvloer wordt eveneens bepaald door de toegepaste
stortmethode.

Bij lange, relatief smalle bouwputten wordt veelal gewerkt vanaf een
traverse. Bij grote bouwputten zal om economische redenen meestal
gebruik worden gemaakt van pontons.

Bij het maken van onderwaterbeton is het resultaat van de werkzaam-
heden visueel niet rechtstreeks waar te nemen. Voor een goede proces-
controle tijdens de uitvoering is de inzet van duikers dan ook noodzake-
lijk (afb. Ia, Ib). Deze worden onder andere ingezet voor de verwijde-
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ring van het slibfront, de controle op verontreinigingen van de dam-
wandkassen, de controle van de paalkoppen en de eventuele plaatsing
van de wapening. Ook kunnen ze worden ingezet voor het verrichten
van noodzakelijke laswerkzaamheden en het assisteren tijdens het storten
van moeilijk bereikbare plaatsen. Per 1 december 1995 is in het Besluit
'Arbeid onder overdruk' de regelgeving met betrekking tot het beroeps-
duiken vastgelegd. In Nederland worden duikers opgeleid bij het
Nationaal Duikcentrum (NDC).

7.2.1 Bouwkuip

Een veriaging van de grondwaterstand zal gewoonlijk niet mogelijk
zijn, omdat ze door de invloed op de omgeving en vanuit milieuoogpunt
ongewenst is. Na het aanbrengen van de grondkerende constructie,

Ajb. lb. Duikers aan her werk voor
Marin. Wageningen.
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Afb. 2. Ontgraven van bOllwkllip met
kraan voor aqlladllct Alphen.

Afb. 3b (rechtsonder). Detail clltter:.lIi-
ger met sPllitlans; Marin. zeegangs- en
offshorefaciliteiten Wageningen.

~

Afb. 3a. Ontgraven van bOllwkllip
met clltterZlliger; Marin. zeegangs-
en offshorefaciliteiten Wageningen.

vindt dan ook ontgraving in den natte plaats met behulp van een kraan
(afb. 2), die eventueel op een traverse of ponton staat (afb. 3a, 3b). Bij
grotere bouwkuipen kunnen cutterzuigers worden ingezet. De keuze
van de ontgravingmethode is sterk afuankelijk van de ondergrond, de
vorm en de grootte van de bouwkuip, de bereikbaarheid en de gewenste
vlakheid van de bouwkuipbodem.

Na het ontgraven en een rustperiode moet de bouwkuipbodem
geschoond worden van slib, waarbij de randen en de paalkoppen als
speciale aandachtspunten gelden. Bij de randen moeten de eventueel
aanwezige damwandkassen grondig worden gereinigd om lekkage te
voorkomen. Verontreinigde paalkoppen hebben een negatieve invloed
op de aanhechting van de palen aan het onderwaterbeton. De duur van
de rustperiode is afuankelijk van de grondsoort. Eventueel optredende
zwelling, de vereffening van de waterspanningen en het bezinken van
het slib zijn hierop van invloed. Slibinsluiting in de onderwaterbeton-
vloer mag niet voorkomen. Eventueel achtergebleven slib is te verwij-
deren met behulp van een slibafzuiger of slibpomp. In sommige gevallen
wordt een airlift toegepast (afb.4a, b). In verband met het benodigde
stuwende vermogen van de ontwijkende lucht moet de opvoerhoogte
een bepaalde verhouding hebben ten opzichte van de indompeldiepte.
Ter plaatse van damwandkassen wordt vaak gebruik gemaakt van een
speciaal hiervoor ontwikkelde spuitlans. Bij het verwijderen van slib en
ook bij de controle erop worden veelal duikers ingezet.

7.2.2 Ondergrond

Bij veengrondmoet na het ontgraven aItijd grondverbetering worden
toegepast. De voorkeur gaat uit naar grof zand boven grind, omdat
grind het veen niet voldoende kan afdekken. Door ontgraven wordt de
veenlaag ontlast en kan er zwelling optreden.
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In het ergste gevalleidt dit tot het ontstaan van een instabiele laag. De
draagkracht van de veenlaag moet groot genoeg zijn om de belastingen
ten gevolge van het storten van onderwaterbeton te kunnen dragen. Bij
het storten van de vloer neemt de zwelling in de veenlaag af.

Bij kleigrond wordt eerst grof en vervolgens fijn ontgraven. Het ont-
gravingsniveau reikt tot onder het aanlegniveau van de onderwaterbe-
tonvloer. Om een vlakke bouwkuipbodem te krijgen wordt bij klei vaak
uitgevuld met een laag grind. Een voordeel van grind ten opzichte van
zand is dat het met een kubel eenvoudig in relatief dunne lagen kan wor-
den aangebracht en de invloed van slib hierop gering is. De aanwezige
holle ruimten in het grind fungeren als berging voor het nog resterende
slib.

Bij zandgrond kan. na het ontgraven en de rustperiode, het onderwater-
beton direct op de vlakke bodem gestort worden. Uitvullen is bij zand-
grond niet nodig. Het ontgravingniveau is in dit geval gelijk aan het
aanlegniveau van de onderwaterbetonvloer.

7.2.3 Stortmethoden

Er zijn verschillende methoden ontwikkeld voor het onder water aan-
brengen e.g. vervaardigen van beton. Het meest toegepaste principe is
dat waarbij het betonmengsel boven water wordt vervaardigd en met
speciaal hiervoor ontwikkelde apparatuur wordt gestort. Incidenteel
wordt wel een principe toegepast waarbij onder water op hoogte aan-
gebrachte grove toeslagmaterialen worden ge"injecteerdmet een speciaal
hiervoor aangepaste mortel. In mindere mate wordt er gebruik gemaakt
van verpakte betonspecie.

7.2.3.1 Boven water vervaardigd betonmengsel

Bij de bakken-of kubelmethode,die in het verleden in Nederland veel
toegepast werd, wordt een volle bak of kubel langzaam onder water
gebracht en gelost (afb. 5). De bak wordt zodanig op de bodem van de
bouwkuip gepositioneerd dat hij in de reeds eerder gestorte betonspecie
dringt. Het stortfront dient van beneden naar boven te worden opge-
bouwd. De kans op ontmenging en/of uitspoeling is vrij groot. Ook
worden in de praktijk nogal eens losse lagen aangetroffen. Meestal
wordt betonspecie in consistentiegebied 3 toegepast.

Bij de buismethode wordt de specie met behulp van een verticalestort-
buis ofkoker in het werk gebracht (afb. 6). Om uitspoeling te voorkomen
wordt de onderzijde van de buis voortdurend in de eerder gestorte
betonmassa gehouden. Tijdens het storten wordt de buis langzaam
ornhooggetrokken, maar de onderzijde blijft zo mogelijk minimaal 0,5 m
in de reeds eerder gestorte specie. De stortbuis heeft meestal een dia-
meter van 0,25 tot 0,30 m en vaak een constante lengte. Varianten
waarbij de buis uit secties be staat of telescopisch is, komen ook voor.

Ajb. 4a.b. Airlift.
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Afb. 5. Storten onderv.;aterbeton met
stortbak.

Afb. 6. Storten ondern:aterbeton met
behulp van stortpijp.

------ ------

De stortbuis wordt meestal gevoed via een trechter aan de bovenzijde;
de betonspecie wordt aangevoerd met een kubel of pomp. Lucht-
insluitingen tussen oude en nieuwe ladingen in de pijp moeten worden
voorkomen. Om uitspoelen tegen te gaan wordt bij de start van elke
stort en na elke onderbreking aantal rubber tennisballen of een prop van
vermiculiet in de pijp aangebracht. Hierdoor wordt onder invloed van
het gewicht van de aanwezige specie het water in de buis verdrongen.
Er bestaat een evenwichtstoestand tussen de componenten betonspecie
in de pijp, de hydrostatische waterdruk, de reeds eerder gestorte specie
en de wrijving tussen specie en pijp. Rondom de pijp ontstaat een flauw
hellende betonkegel met een diameter van circa 4 tot 6 m. De penetratie
van de buis in de verse betonspecie dient zodanig te zijn dat er geen
hellingen groter dan 1:5 ontstaan. Het beton wordt geacht uit te stromen
onder een helling van 1:2.
lndien er wapening aanwezig is, kan de stortbuis door de mazen van het
bovennet heen in de verse betonspecie worden geplaatst. De buismethode
is minder geschikt voor gestempelde bouwkuipen, omdat insluiten van
water tijdens het passeren van de stempels vrijwel niet te voorkomen is.
De buismethode is economisch voor ononderbroken, relatief kleine
storten. Uitgaande van consistentiegebied 4, is na verharding de maat-
tolerantie in de hoogte circa 0,10 tot 0,20 m.
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De pompmethode kan worden gezien als een verdere ontwikkeling van
de buismethode. De beweging van de specie vindt hier plaats doordat
er druk wordt uitgeoefend. De randvoorwaarden zijn gelijk aan die van
de buismethode; het zijdelings verplaatsen is moeilijker te beheersen.
Meestal wordt beton in consistentiegebied 3 toegepast.

Van de dobbermethoden is het in 1980ontwikkeldeNederlandseHop-
dobbersysteem de bekendste variant. De Hopdobber bestaat uit een stalen
buis waaraan zich aan de onderzijde een schotel en aan de bovenzijde
een verstelbaar drijftichaam bevindt [27] (afu. 7). De afmetingen van de
ronde of achthoekige schotel worden bepaald door de breedte van de
stortstroken. Meestal wordt een diameter van 1,6 m aangehouden. De
diameter van de buis is afhankelijk van de waterhoogte, de maximale
korrelgrootte van het betonmengsel en de stortsnelheid. Gewoonlijk is
het 0,35 m. Het volume en de positie van het drijftichaam worden zodanig
gedimensioneerd en gesteld dat er altijd een geringe neerwaartse druk
aanwezig blijft.
Het principe van dit systeem berust op een evenwicht tussen:. betonspecie in de pijp. wrijving tussen de specie en de pijp. gewicht van de pijp inclusief schotel

en:. hydrostatische waterdruk

gestorte specie

Door de neerwaartse druk dringt de rand van de schotel enkele centime-
ters in de betonspecie. De verhouding tussen de diameter van de buis en

Ajb. 7. Hopdobber toegepast bij run-
nel onder de Kaagbaan Schiphol.
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Ajb. 8. Betonstorten met Hopdobber:
gummiballen onderhouden schei-
dings/aag.

die van de schotel is bepalend voor de indringingsdiepte in het stortfront.
De dobber wordt aan de bovenzijde gekoppeld aan een storttrechter met
pijp. De pijp van de dobber past in de trechterpijp waardoor de dobber
zich in verticale richting vrij kan bewegen en in horizontale richting
kan worden gefixeerd. Bij de eerste stort wordt de schotel tot circa 0,05
a 0, 10m boven de bouwkuipbodem gebracht. Als er een wapening is,
wordt in het bovennet een sparing van circa 2 x 2 m2 aangehouden. In
de stortbuis wordt met een aantal gummiballen een scheidingslaag tussen
het water en de eerste betonspecie aangebracht (afb. 8). Het water
wordt door de speciedruk uit de dobber verdreven en de dobber gaat op
de uitgestroomde specie drijven. Er wordt nu beton gestort tot aan de
bovenzijde van de vloer: vervolgens wordt de dobber met behulp van
een traverse of staaldraden horizontaal verplaatst (afb. 9, 10). Bij een
goede afstemming van de verschillende parameters worden waterin-
sluiting en uitspoeling voorkomen en ontstaat er een kwalitatief goed
eindresultaat. De minimaal benodigde vrije hoogte tussen het watemiveau
in de bouwkuip en de onderzijde van een obstakel moet vooraf nauw-
keurig worden bepaald. Bij toepassing van een mengsel met consisten-
tiegebied 4 is na verharding een tolerantie zowel in positieve als in
negatieve richting van circa 0,05 tot 0, 10m haalbaar. De voordelen van
de Hopdobber zijn de relatief eenvoudige controle op de hoogtemaat-
voering, de nauwelijks optredende ontmenging, de afzetting van
cementslib, de te bereiken vlakheid en de eenvoud in de uitvoering. Een
nadeel van de schotel is dat eventueel aanwezige wapening en paalcon-
centraties al vrij snel een obstakel vormen. Van de Hopdobbermethode
afgeleide systemen zijn de Pellegrimdobbermethode en de Van Hout-
dobbermethode.

~



Uitvoeringstechnieken 297

storttrechter

traverse

./' ''"'..drijflichaam (tempex)

stalen stortbuis 0350

h

1/2 h

uitstroomschotel 01600

.
onderw.aterbeton

.;

grind
",..:1

---

Ajb. 9. Beton storten met Hopdobber
vanaf ponton: combiwanden als
bouwkuipwanden: tunnel onder de
Kaagbaan Schiphol.

Ajb. 10. Betonstorten met Hopdobber

vanaf een verrijdbare traverse.
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Afb. 11. Storten ondelwaterbeton
met hydroventiel.
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Afb. 12. Principe MEBIN-ventiel
voor onderwaterstorten.

De ventielmethode is een methode met een gesloten systeem. Het
hydroventiel [34] werd voor het eerst toegepast in 1969. Hierbij wordt
de betonspecie op diepte gebracht via een rubberen waterdichte pijp,
omsloten door een stalen buis met een diameter van circa 0,70 m en
gaten aan de buitenzijde (atb. 11). Door de waterdruk wordt de ftexibele
buis bij onvoldoende aanvoer van beton dichtgedrukt waardoor insluiting
van water wordt voorkomen. De toenemende waterdruk zorgt ervoor
dat de valsnelheid niet te hoog wordt. Aan de onderzijde van de buis
bevindt zich een schild waarmee de betonspecie kan worden uitgevlakt.
Het ventiel wordt met behulp van een traverse of staaldraden horizon-
taal verplaatst.

Een ontwikkeling uit de jaren '80 betreft de ventielvarianten op basis
van perslucht, zoals het MEBIN-ventiel (atb. 12) en de TNO-afsluiter
(atb.13). Hiermee kan de ftexibele stortpijp aan de onderzijde worden
afgesloten, waardoor er nauwelijks meer gevaar bestaat voor ontmenging
door een ingesloten waterkolom of een eventuele herstart. Aan de
onderzijde is vaak nog een 0,5 m lang pijpdeel aanwezig om storingen
aan het ventiel zelf te voorkomen. Tijdens het storten dient dit deel in
de betonlaag te worden gestoken.

De ventielmethode is geschikt voor situaties met obstakels zoals stem-
pels of paalconcentraties; herstarten gaat zeer eenvoudig. Wapening
vormt een hindemis tijdens de uitvoering. am op moeilijk bereikbare
plaatsen te storten kan de buis met het ventiel scheef onder het obstakel
worden gebracht. De minimaal benodigde vrije hoogte tussen het
watemiveau in de bouwkuip en een obstakel moet vooraf worden vast-
gesteld. Door de geringe insteekdiepte van 0,5 m is het mogelijk om
relatief dunne onderwaterbetonvloeren te maken. Voor een goede uit-
voering is veel ervaring vereist. Bij toepassing van een mengsel met
consistentiegebied 4 bedraagt de maattolerantie circa 0,10 tot 0,20 m.

Door het inzetten van een vlegel kunnen de toleranties aan de bovenzijde
van een stortvlak worden gereduceerd. Het principe van deze methode
is dat door trillingen aan de bovenzijde de verse nog niet verharde
beton kan worden uitgevlakt. Het stortfront mag niet door de vlegel
worden beYnvloed.Daarom moet er een aparte bouwstroom zijn. Met
deze tweede bouwstroom kan enige uren na het storten van het onder-
waterbeton worden gestart. Hierbij is een vertrager noodzakelijk. am
deze methode met succes te kunnen toepassen is een vlakke bovenzijde
vereist, dus zonder uitstekende paalkoppen. Aanwezige wapening vormt
geen probleem bij de uitvoering.

7.2.3.2 Onder water vervaardigd betonmengsel

Een onder water op hoogte aangebracht grof mengsel van grind of steen-
slag wordt achteraf geYnjecteerd met behulp van pijpen met een diameter
van circa 11>35 mm. Het grind moet schoon zijn om een goede aanhech-
ting met de injectiemortel te verkrijgen. am de aangroei van algen te
voorkomen dient zo snel mogelijk na het aanbrengen van het grind of
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steenslagmengsel met het injecteren te worden begonnen. Tijdens het
injecteren moet waterinsluiting worden voorkomen. De onderlinge
afstand van de pijpen is afhankelijk van de te injecteren dikte en de
gewenste vlakheid. Meestal wordt een pijpafstand van 2 m aangehou-
den. De mortel, die goed vloeibaar moet zijn, mag niet ontmengen of
loskrimpen van het grind.
Twee voorbeelden van een injectiemortel zijn:
. Prepactbeton, een dunne vloeibare specie die zeer intensief is

gemengd. Ontmenging en zwellende werking worden tegengegaan
door toevoeging van de gepatenteerde hulpstof Intrusion Aid.
Colcretebeton, een door een gepatenteerd procede verkregen meng-
sel dat stabiel is en goede vloei-eigenschappen bezit.

Terwijl onder lichte druk wordt geYnjecteerd worden de pijpen regel-
matig opgetrokken in een zodanige volgorde dat de injectiekegels

Ajb. 13. Doorsnede van TNO-beton-
afsluiter voor ondern'aterstorten.
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elkaar volgens een vast patroon overlappen (afb. 14). Omdat het onmo-
gelijk is om de holle ruimten tussen de grindkorrels volledig te vullen,
ontstaat een onderwaterbetonvloer met een geringere sterkte en een
hogere porositeit. De prijs van zo'n onderwaterbetonvloer is hoger dan
van een vloer die met een boven water vervaardigd mengsel gemaakt
is. Onder water vervaardigde betonmengsels worden dan ook alleen in
speciale gevallen toegepast.

7.2.3.3 Verpakte betonspecie

De betonspecie, consistentiegebied 1, wordt boven water in jute- of zeil-
doekzakken verpakt. Het plaatsen van de zakken gebeurt eventueel
door duikers, zo nodig met gebruik van hulpmiddelen. Deze methode
wordt tegenwoordig voomamelijk plaatselijk toegepast in combinatie
met een van de hiervoor beschreven methoden.

7.2.4 Obstakels

Bij het vervaardigen van beton onder water is geen directe visuele con-
tro1e mogelijk. Indien er tijdens het ontwerpen, de werkvoorbereiding
en de uitvoering goed rekening mee wordt gehouden, is ondanks deze
complicatie een goed eindresultaat te verkrijgen. Correcties achteraf
zijn uitermate moeilijk en daardoor zeer kostbaar. Indirecte visuele con-
tro1e met behulp van een videocamera is wel goed mogelijk.

De aanwezigheid van stempels veroorzaakt bij vrijwel aIle werkzaam-
heden veel hinder. Ze vormen niet alleen een obstakel bij het vervaar-
digen van de onderwaterbetonvloer, omdat ze tijdens het storten moeten
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worden gepasseerd (afb. 15), maar vaak ook gedurende het hele bouw-
proces. De bij stempels benodigde gording vormt een hindemis.
Stempels kunnen vervangen worden door verankeringen, waarbij
meestal geen gordingen nodig zijn. Het weglaten van stempels of ver-
ankeringen is bij een zwaardere bouwkuipwand praktisch niet mogelijk.
In sommige gevallen vormt het verhogen van de waterstand in combinatie
met ontlastingssleuven ook een altematief.
Indien ervoor wordt gekozen eerst te heien en daama te ontgraven, zal
de aanwezigheid van de palen het ontgraven moeilijker maken. Het risico
dat ze beschadigd worden, is groot en het draagvermogen kan door het
graven negatief worden bei'nvloed. Ook tijdens het storten van de
onderwaterbetonvloer vormen de aanwezige palen een obstakel. Een en
ander is afhankelijk van de gekozen stortmethode en de afstand tussen
de palen,

Ajb. 15, SlOrten met Hopdobber
vanaf een traverse. waarbij stempeL,'
een obsrakel vormen: tunnel onder
de Kaagbaan Schiphol.
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Yerticale sprongen en/ofhellende vloervelden vragen bij het ontwerpen
alsook tijdens de uitvoering om speciale aandacht. Het gevaar voor slib-
insluiting is namelijk groot. Yoor het maken van vertic ale sprongen
kunnen prefab balken of schotten worden toegepast. Onderwaterbeton-
vloeren zijn in specifieke gevallen tot een helling van 1:5 aan te brengen.
Of dit gerealiseerd kan worden hangt af van de gekozen stortmethode
en het betonmengsel.

Yertica1e stromingen als gevolg van hydrostatische drukverschillen moe-
ten zo veel mogelijk worden tegengegaan om ontmenging van de specie
te voorkomen.
Ze zijn te reduceren door het waterpeil binnen en buiten de bouwkuip
zo veel mogelijk gelijk te houden. In veel gevallen wordt een tolerantie
van 0,1 tot 0,2 m waterhoogteverschil toelaatbaar geacht.

7.3 EISEN AAN MATERIALEN EN SAMENSTELLENDE
ONDERDELEN

7.3.1 Samenstelling en eigenschappen van heton

Bij het onder water storten van beton bestaat er een reele kans op uit-
spoeling van cement en andere fijne bestanddelen. De samenhang van
het mengsel moet dan ook zo zijn dat er zo min mogelijk ontmenging
optreedt. Het mengsel moet tevens een goede vloeibaarheid bezitten.
De eisen van goede vloeibaarheid en goede samenhang zijn echter
enigszins strijdig met elkaar. Grove toeslagkorrels in plastische mengsels
hebben de neiging om naar beneden te zakken waardoor cement en
fijne toeslag naar boven worden verdrongen. Enige ontmenging is bij
het storten onder water dan ook nooit helemaal te voorkomen; er zal
altijd wel wat cement worden uitgespoeld. De uitspoeling wordt ver-
oorzaakt door de verschillen in snelheid in het grensvlak van de beton-
specie en het water. In een extreme situatie kunnen zich 10ssegrindlagen
vormen. In de praktijk is echter gebleken dat de hoeveelheid uitspoelend
cement aanmerkelijk kleiner is dan tot dusver werd aangenomen. Hoge
cementgehalten zijn dan ook zeker niet noodzakelijk.

Afhankelijk van de gekozen stortmethode kunnen bij de bakken- of
kubelmethode en de pompmethode species worden toegepast met
consistentiegebied 3 (zetmaat 100-150 mm) en bij de buis-, de dobber-
en de ventielmethode species met consistentiegebied 4 (zetmaat hoger
dan 160 mm). In de praktijk worden vaak zetmaten gebruikt van 200-
250 mm.
Om een goede samenhang van het mengsel te verkrijgen en hiermee
ontmenging te voorkomen is een groot gehalte (~ 150 a 155 11m3)aan
fijn toeslagmateriaal c.q. vulstof « 250 !!m) noodzakelijk. Hiervoor kun-
nen eventueel fijne vulstoffen zoals poederkoolvliegas worden gebruikt.
Ook bij mengsels met een relatief hoog cementgehalte (325 kg/m3) is
een vulstof vereist. Een toevoeging van 60 kg/m3 is zeer gebruikelijk.
De vulstof draagt niet alleen enigszins bij aan de sterkteontwikkeling,
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maar zorgt ook voor een betere verwerkbaarheid van het mengsel door
het zgn. kogellagereffect en voor de benodigde samenhang. Door de
betere samenhang treedt er minder sedimentatie op, waardoor minder
cementpasta aan de bovenzijde van de onderwaterbetonvloer ontstaat.

Onderwaterbeton staat permanent in contact met grond- of zeewater.
Afhankelijk van de samenstelling van het water kan het beton worden
aangetast door agressieve stoffen, zoals zuren in veenlagen en sulfaten
in zeewater. Hoogovencement heeft een laag kalk- en aluminaatgehalte
en is daardoor beter tegen deze agressieve stoffen bestand dan portland-
cement. Ook komt bij de hydratatie van hoogovencement CEM III LH
minder warmte vrij dan bij portlandcement CEM 1.Omdat onderwater-
beton vrijwel altijd in dikke lagen wordt gestort leidt het gebruik van
hoogovencement tot een geringere kans op scheurvorming. Een hoog
cementgehalte ontwikkelt immers veel hydratatiewarmte, waardoor de
kans op scheurvorming toeneemt. Om de ontwikkeling van hydratatie-
warmte zo veel mogelijk te beperken moet dus niet meer cement worden
gebruikt dan voor de sterkte strikt noodzakelijk is. Betonkwaliteiten
hoger dan B35 worden onder water dan ook vrijwel niet toegepast.

Welke eindsterkte er nodig is, wordt door de constructeur bepaald. Vaak
is het mogelijk om voor het bereiken van de eindsterkte, in overIeg met
de constructeur, te starten met het afpompen van het water. Volgens
NEN 6722. Voorschriften Beton Uitvoering, zijn er verschiIlende
manieren om de sterkte van een vloer te bepalen. Ze kan worden vast-
gesteld aan de hand van de verhardingsproef (afb. 16). Door de tem-
peratuur in de constructie te meten kan op basis van de gewogen rijp-

. heid een uitspraak worden gedaan over de aanwezige druksterkte. Het
plaatsen van de thermokoppels vereist in verband met de betrouwbaar-
heid van de resultaten wel de nodige aandacht. Een duiker kan deze
thermokoppels, bevestigd aan een wapeningsstaaf, in het verse beton
plaatsen.

Meestal is het niet mogelijk v66r het afpompen een verhardingsperio-
de van 3 a 4 weken in te lassen. De sterkteontwikkeling moet dan ver-
sneld worden. Dit kan worden bereikt door de mengselsamenstelling
aan te passen of een cement met een hoge sterkteklasse te gebruiken.
Hierdoor ontstaat wel een hogere warmteontwikkeling, hetgeen resul-
teert in extra krimp en een grotere kans op scheurvorming.
AIs voorbeeld van een B25-mengsel in consistentiegebied 4 met een
langzame (circa 3 weken) en een snelle (circa I week) sterkteontwik-
keling kunnen de volgende samenstellingen worden gegeven (zie tabel
op de volgende bladzijde):

De keuze tussen een mengsel met een langzame of met een snelle
sterkteontwikkeling is van economische aard. Het mengsel met een
snelle sterkteontwikkeling is gemiddeld circa 5 tot 10% per m3duurder.

Uitdrogingskrimp doet zich bij onderwaterbeton vrijwel niet voor. In
.sommige gevallen treedt er zelfs zwelling op. Krimp ten gevolge van de

~
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Ajb. 16. Verhardingsproef ter controle
van de betondruksterkte: tunnel onder
de Kaagbaan Schiphol.
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afvoer van hydratatiewarmte komt wel voor. Het is daarom gewenst de
warmteontwikkeling zo veel mogelijk te beperken.

7.3.2 Colloidaal heron

"Collo"ide" is afgeleid van het Griekse woord "kolla", dat lijm bete-
kent. Collo"idaal beton is een betonmengsel waarbij door toevoeging
van lijmachtige hulpstoffen, hoofdzakelijk natuurlijke polymeren, een
zodanige samenhang wordt verkregen dat bij vrije val door water vrijwel
geen uitspoeling meer optreedt. De meest gebruikte basis voor collo"idale
hulpstoffen is methylcellulose. De eigenschappen van beton worden
door de toevoeging van deze lijmachtige hulpstoffen niet nadelig be"in-
vloed. Collo.idalestoffen bevatten uiterst kleine deeltjes, met een afmeting
die ligt tussen die van moleculen en die van deeltjes die nog net met een
microscoop zichtbaar zijn. De uiterst kleine deeltjes hebben de eigen-
schap om te blijven zweven en zullen daarom niet uitzakken. Bevat een
stof veel collo"idale deeltjes, dan ontstaat door de cohesie een sterke
samenhang. Er zijn twee typen collo"idaalbeton, nl. beton met een dichte
en beton met een open structuur.

De specie met een dichte structuur kan met aile gangbare stortmethoden
worden verwerkt; de specie met een open structuur is echter niet te ver-
pompen. In de praktijk gebeurt het storten van species met een dichte
structuur veelal met een betonpomp of met een kubel die vlak boven of
onder het wateroppervlak wordt gelost. Bij het verwerken van de specie
met een betonpomp dient wel rekening te worden gehouden met het
stugge en plakkende karakter van het mengsel. De schuifweerstand
langs de wand is groter dan bij een normaal mengsel. De afstand waarover
het collo"idale mengsel kan worden verpompt is daarom kleiner. Het
risico van ontmenging tijdens het verpompen is minder groot dan bij
een normaal mengsel. Bij stroming onder water is de kans op ontmenging
bij beide mengsels nagenoeg even groot. Collo"idaal beton kan worden
gebruikt in constructies van zowel gewapend als ongewapend beton
[17]. De maximaal bereikbare helling bedraagt circa 1:10. Een belangrijk
toepassingsgebied is de oever- en bodembekleding van rivieren en
kanalen. Species met een open, waterdoorlatende structuur worden vaak
toegepast bij glooiingen van stortsteen.
In vergelijking met normaal beton bezit collo"idaal beton een geheel
andere plasticiteit; de specie lijkt zeer stug en plakkerig. Bij de bepaling
van de consistentie aan de hand van de zetmaat is het afwijkende
gedrag goed waameembaar. Na het optrekken van de kegel zal de specie
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direct een zakking vertonen van circa 10 tot 20 mm, na circa 30 secon-
den wordt een eindwaarde bereikt van circa 180 tot 200 mm. Dit gedrag
van de specie is geen bezwaar bij toepassing onder water. Colloldale
betonspecie vloeit zeer goed uit en hindemissen zoals dicht bij elkaar
staande palen en wapeningconcentraties vormen geen enkel probleem.
Als het toegepast wordt voor een onderwaterbetonvloer in combinatie
met sta1en dam- of combiwanden. sluit colloi'daal beton goed aan.
Water vanuit de ondergrond zal minder snellekkage veroorzaken. Door
het gebruik van hulpstoffen heeft colloldaal beton meer water nodig
voor het verkrijgen van de gewenste verwerkbaarheid, hetgeen leidt tot
een hogere water-cementfactor. Om deze factor gelijk te houden zal dus
cement moeten worden toegevoegd. De mechanische eigenschappen
van colloldaal beton zijn vrijwel gelijk aan die van normaal beton met
een gelijke water-cementfactor.

Om de mate van samenhang te controleren kunnen betonspecies worden
getest met behulp van de uitspoelproef [7].

De keuze tussen een mengsel dat met een speciale stortmethode onder
water wordt aangebracht of een collo'idaal mengsel is van economische
aard. Bij relatief kleine hoeveelheden, enkele honderden kubieke
meters, kan colloldaal beton een tinancieel aantrekkelijke oplossing
zijn. Bij grote hoeveelheden zal een colloldaal mengsel meestal niet
economisch zijn vanwege de hogere materiaalprijs. Dankzij de goede
vloeieigenschappen en de daardoor geringere storttoleranties is in som-
mige gevallen een beperkte besparing op het materiaalverbruik moge-
lijk [9].
Bij toepassingen op grote diepte, zoals bijvoorbeeld in de offshore-
industrie. bestaat de kans dat door de heersende grote hydrostatische
druk het water uit de betonspecie wordt geperst. Dit kan worden voor-
komen door te kiezen voor een colloi"daal mengsel. Lange holle
funderingspalen die met grondwater zijn volgelopen kunnen zonder
problemen met een colloldaal mengsel worden gevuld.

7.3.3 Trek- en drukelementen

Bij de bouw van ondergrondse constructies wordt in Nederland veel
gebruik gemaakt van een gesloten bouwkuip. Er is vrijwel altijd spra-
ke van een hoge grondwaterstand, meestal in combinatie met slecht
draagkrachtige lagen in de ondergrond. Het kenmerk van een gesloten
bouwkuip is dat de 'waterdichte' bouwkuipwanden aansluiten op een
'waterdichte' horizontale laag. De verticale bouwkuipwanden worden
meestal uitgevoerd als damwand, combiwand, schroefpalenwand of
diepwand. Als er voldoende ruimte is, wordt in sommige gevallen ook
wel gekozen voor een bouwput die begrensd wordt door een talud
waarin verticale waterkerende schermen van cementbentoniet zijn aan-
gebracht.
Als horizontale bouwkuipbegrenzing kan de van oorsprong aanwezige
waterremmende laag of een kunstmatig aangebrachte laag dienst doen.
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Afb. 17. Reparatie paalkop ter voor-
koming van corrosie door ::werfstro-
men; HOV-tunnel ::uidtangent
Schiphol.

Afb. 18. Over::icht bouwkuip van
HOV-tunnel ::uidtangent Schip/wl.

In het laatste geval wordt vaak gekozen voor een onder water aange-
brachte betonvloer. Bij een goede ondergrond kan deze vloer, eventueel
na grondverbetering [1, 13], op staal worden gefundeerd [18, 26]. Bij
een slechte ondergrond wordt veelal een fundering op palen toegepast.
Bij horizontale constructieonderdelen, zoals door opwaartse druk
belaste onderwaterbetonvIoeren, is het vaak economisch guns tiger om
trekelementen te gebruiken zodat de onderwaterbetonvloer minder dik
hoeft te zijn. Zulke trekelementen zijn ankers [19] en palen. In de directe
omgeving van spoorlijnen moeten deze elementen worden beschermd
tegen zwerfstromen [33] (afb. 17 en 18).

Ais paaltypen komen voomamelijk in aanmerking: prefab betonpalen,
in de grond gevormde paalsystemen met groutinjectie, stalen palen en
vibro-combinatiepalen [14]. Bij aile hier genoemde paaltypen kan een
goede aansluiting van de paal op de onderwaterbetonvloer worden
bereikt (afb. 19).Voor verankering kunnen grout- of schroefinjectieankers
worden gebruikt. De aansluiting aan de vloer vraagt veel aandacht en
het afspannen van het anker onder water vereist speciale maatregelen.

De wijze waarop trekldrukelementen worden aangebracht hangt sterk
af van de afmetingen van de constructie. De keuze voor ontgraven en
dan heien of andersom. is van economische aard en wordt tevens door
de situatie bepaald. Bij vooraf heien kan eenvoudig vanaf het maaiveld
worden gewerkt; eventueel benodigde stempels in de bouwput vormen
nu nog geen obstakel. De nadelen van naderhand ontgraven met de kans
op beschadiging van de palen en de negatieve be"invloedingvan het draag-
vermogen zijn reeds genoemd. Indien begonnen wordt met ontgraven,
kan het heien vanaf de zijkant van de bouwkuip, vanaf een traverse of
vanaf een ponton gebeuren. Tijdens de heiwerkzaamheden vormen
stempels een obstakel. Verder moet rekening worden gehouden met
opheien van de palen.
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Geprefabriceerde betonpalen nemen in Nederland een groot marktaan-
deel voor hun rekening. Vee1al gaat de voorkeur uit naar een gladde
voorgespannen paal. Een traditioneel gewapende paal wordt vrijwe1
alleen in bijzondere situaties toegepast. Geprefabriceerde betonpalen
zijn goed geschikt voor het opnemen van grote trekbelastingen. De
hoeveelheid wapening en voorspanning wordt hierop afgestemd. Het
aanbrengen van dit paaltype is vanaf open water goed mogelijk. Bij een
geringe paalafstand (2 a 4 m) moet rekening worden gehouden met de
mogelijkheid van paalbreuk als gevolg van zwaar heiwerk door even-
tueel aanwezige grondverdichting. Geprefabriceerde betonpalen zijn
leverbaar met een aantal specifieke voorzieningen. Voor toepassingen
in combinatie met een onderwaterbetonvloer bestaan er uitvoeringen
met een verzwaarde of een geprofileerde paalkop [22]. Verzwaarde
paalkoppen worden toegepast indien aan de bovenzijde van de paal
grote schuifkrachten optreden. Met een geprofileerde paalkop wordt bij
trekpalen een betere aanhechting verkregen. Als profilering worden
vaak twee-, drie- of vierzijdige ribbels toegepast. Deze ribbelgeometrie
blijkt een goede verankering te geven. Aan de hand van recent uitgevoerd
onderzoek [25] is een optimale ribbelgeometrie bepaald, inc1usief de
hiermee verband houdende modellering. Standaardisatie in de vormge-
ving van deze ribbels leidt tot een besparing in mal- en ontwerpkosten.

In de grond gevormde paalsystemen met groutinjectie worden in min-
dere mate toegepast. Er zijn diverse paaltypen en uitvoeringsmethoden
mogelijk. Voorbeelden zijn onder andere de schroefinjectiepaal en de

Afb. 19. Prefab palen met Mee::.ijdig
geribbelde koppen; stekken voor
bevestiging van wapening; tunnel
onder de Kaagbaan Schiphol.
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Ajb. 20. lnhijsen prefab kern voor

vibro-combinatiepaal. daarna vullen

met grout: Gaag-aquaduct.

MV-paal. Voorde verbinding met de erboven gelegen constructie kan
gebruik worden gemaakt van aan de paal gelaste stekwapening of nok-
ken. Dit type paal is geschikt als trekpaal en kan met speciale voorzie-
ningen in open water worden uitgevoerd.

Stalen palen met grondverdringing of grondverwijdering, op diepte
gebracht door heien, drukken of trillen, worden regelmatig toegepast.
De uitvoeringstechniek is sterk afhankelijk van de omstandigheden, de
ontwerpeisen, de eisen met betrekking tot de omgeving en het uitvoe-
rende bedrijf. Stalen palen kunnen zonder aanvullende voorzieningen
vanaf open water worden aangebracht. De trekcapaciteit is mede afhanke-
lijk van de uitvoeringswijze. Voor de verbinding met de bovengelegen
constructie kan ook hier gebruik worden gemaakt van aan de paal
gelaste stekwapening of nokken.

Vibro-combinatiepalen zijn in de grond gevormde paal met een gepre-
fabriceerde betonnen kern [37]. De kern wordt met behulp van afstand-
houders afgehangen in een stalen hulpbuis, in een holle buis van een
avegaar of in een met steunvloeistof gevuld boorgat. De ruimte rondom
de kern wordt vervolgens gevuld met een mortel- of betonspecie waarna
de hulpbuis of avegaar wordt getrokken (afb. 20).
In sommige gevallen kan de werkwijze enigszins afwijken; de mortel
kan bijvoorbeeld worden aangebracht voordat de geprefabriceerde
betonnen kern wordt geplaatst.
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Ten opzichte van de prefab betonpaal heeft dit paaltype het voordeel
dat de kern onbeschadigd kan worden aangebracht. Ook is een relatief
grote draagkracht mogelijk door de gunstige wrijvingseigenschappen
in het contactvlak tussen de mortelschil en de zandlagen. Er kunnen
relatief grote dwarsafmetingen gerealiseerd worden. De detaillering
aan de bovenzijde van de paal komt overeen met die van de gepre-
fabriceerde betonpaal. Er bestaan vele typen combinatiepalen; een en
ander is afuankelijk van de uitvoeringswijze (afb. 21 en 22). Een veel
toegepast type is de grondverdringende vibra-combinatiepaal waarvan
de stalen hulpbuis heiend op diepte wordt gebracht en meestal slepend
uit de grond wordt getrokken. De dwarsafmeting van de vierkante kern
wordt afgestemd op de afmetingen van de hulpbuis, de avegaar of het
boorgat. Rondom de kern moet voldoende ruimte zijn om een mortel-
of betonschil met een dikte van circa 50 a 100 mm te maken. De lengte
van de prefab kern is in de regel 80 a 90 maal zo groot als de dwarsaf-
meting ervan. Door de voorgespannen kern is de combinatiepaal
geschikt als trekpaal. Het draagvermogen wordt mede bepaald door de
uitvoeringswijze. Het systeem kan vanaf open water worden gerealiseerd.
Het niveau van de bovenkant van de mortel- ofbetonspecie is gelijk aan
het bodemniveau: de prefab kern kan eventueel op een hoger niveau
worden aangebracht.

7.3.4 Wapening

In het algemeen worden onderwaterbetonvloeren niet gewapend. In de
gevallen waarin het wel gebeurt, wordt de wapening na het ontgraven

. en het vervaardigen van de trek- en/of drukelementen geplaatst (afb. 23)
[8, 10, II]. Bij het ontwerpen van de wapening moet rekening worden
gehouden met de toleranties aan de onder- en de bovenzijde van de te
storten vloer. Ais minimale dekking op de wapening wordt vaak een
maat van 100 mm aangehouden. De maaswijdte van de wapening moet
zodanig zijn dat de betonspecie goed kan uitvloeien; de hart-op-hart-af-
stand van de wapeningsstaven bedraagt om deze reden minimaal 250 mm.
De wapening wordt in aile gevallen geprefabriceerd. In verband met het
hijsen en aanbrengen zijn de korven voorzien van schoren en supporten
waaraan het boven- en ondernet zijn gelast. Bij het ontwerpen van de
wapening moet rekening worden gehouden met de toe te passen stort-
methode. Omdat bij vrijwel aile stortmethoden de onderzijde van de
stortapparatuur in de eerder gestorte betonlaag wordt gehouden, moet
deze apparatuur de bovenwapening kunnen passeren. Bij de pomp- en
de ventielmethode kan dit relatief eenvoudig door het vergraten van de
hart-op-hart-afstand van de wapeningsstaven tot circa 400 mm. Bij de
dobbermethode zijn vrij grate sparingen, circa 2 x 2 m:!, in de boven-
wapening noodzakelijk.

Bij smalle bouwkuipen kan de wapeningskorf op hoogte worden
gesteld door gebruik te maken van hulpconstructies. Bij grate bouw-
kuipen worden afstandhouders, bijvoorbeeld betonnen tegels, gebruikt.
Bij een gewapende onderwaterbetonvloer op palen kan de wapening
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Ajb. 21. Verbinding vibro-combina-
tiepaal met betonvloer.
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Afb. 23. Afzinken van wapening.

via een hulpconstructie op de palen worden gelegd. De bovenzijden van
de palen bevinden zich minimaal 100 mm onder de bovenzijde van de
te storten vloer. De sparing in het ondemet ter plaatse van de palen moet
circa 300 mm groter zijn dan de afmeting van de palen.

7.3.5 Minimale dikte van de onder~vaterbetonvloer

De dikte van een ongewapende betonvloer wordt bepaald door een opti-
malisatie tussen ontwerp en uitvoering. Van invloed zijn: het verticale
evenwicht, de horizontale krachten vanuit de bouwkuip, de vereiste
sterkte van de vloer, de eventuele aanwezigheid van trek- en/of druk-
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elementen, de aard van de ondergrond, de methode van ontgraven, de
gekozen uitvoeringsmethode en de kosten (afb. 24).

De toleranties aan de onderzijde worden bepaald door de bodemge-
steldheid en de methode van ontgraven. Bij veen- en kleigrond wordt
geadviseerd een tolerantie van:!: 0,25 m aan te houden. Zandgrond is
eenvoudiger te egaliseren. De tolerantie is hier kleiner, n1. :!:0,15 m.
Deze tolerantie dient ook te worden aangehouden bij grondverbeteringen.
Indien gebruik wordt gemaakt van een airlift en de bouwkuipbodem
goed bereikbaar is, kan bij zandgrond een tolerantie worden gehaald
van:!: 0,05 m.

De toleranties aan de bovenzijde worden bepaald door de toegepaste
stortmethode. Bij de buis- en de ventielmethode bedraagt de tolerantie
:!: 0,1 tot:!: 0,2 m; bij vloeren gestort met de Hopdobber is een tolerantie
van:!: 0,05 tot:!: 0,1 m mogelijk. Deze waarden zijn eveneens haalbaar
bij vloeren onder een helling van circa 1:20.

In het algemeen leidt de combinatie van vloer en trekelementen tot de
realisatie van een optimale dikte en daarmee tot de meest economische
oplossing. Vloeren met een dikte, kleiner dan 0,8 m, worden in verband
met de uitvoeringstoleranties vrijwel nooit toegepast. Het is belangrijk
dat de toleranties duidelijk in het bestek worden vastgelegd en tijdens
de uitvoering nauwkeurig worden gecontroleerd.

7.3.6 Compartimentering en aansluitingen

Afhankelijk van de afmetingen van de te storten vloer en van de geheel
of gedeeltelijk te verhinderen vervormingen, zullen in de vloer krimp-
spanningen ontstaan. Wanneer deze spanningen, al dan niet in combinatie

Ajb. 24. Onderwaterbetonv/oer. ge-
stort met de Hopdobber. op een
ondergrond van k/ei met daarop een
grondverbetering van :.and.
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met andere spanningen, groter zijn dan de treksterkte van het beton ont-
staat scheurvorming.

De kans op scheurvorming is gering indien de grootste afmeting van
het gestorte oppervlak kleiner is dan ca. 30 tot 40 m. In veel gevaBen
zuBen de afmetingen echter groter zijn. Bij tunneltoeritten zijn de lengten
van stortvakken dikwijls meer dan 100 m. De kans op scheurvorming
wordt gereduceerd door het nemen van adequate maatregelen.

Door te storten bij lage temperaturen (water- en/of specietemperatuur)
kan een beperking van de krimp worden bereikt. Bij lagere temperaturen
van het water en/of de specie verloopt de hydratatie langzamer en is de
temperatuursstijging in het verhardende beton minder. Verder is het
belangrijk dat de bouwkuip niet te snel wordt leeggepompt. Bij relatief
dunne vloeren wordt de hydratatiewarmte makkelijker afgevoerd dan
bij dikkere vloeren. De kans op scheurvorming is bij dikkere vloeren
dan ook groter. Wanneer een onderwaterbetonvloer vrij kan vervormen
ten opzichte van de ondergrond en/of de paalfundering, is de kans op
scheuren door verhinderde vervormingen gering.

Bijzondere maatregelen voor beheersing van de scheurvorming zijn
dilataties [28] of scheurinleiders [40] (afb. 25). Bij het toepassen van
scheurinleiders worden scheuren niet vermeden maar wel beheerst.
Specifieke maatregelen voor de afvoer van lekwater kunnen gericht
worden getroffen. Wanneer in de definitieve constructies dilatatievoegen
worden toegepast, moeten deze in de tijdelijke onderwaterbetonvloer
worden doorgezet, tenzij de constructies onafhankelijk van elkaar zijn.
Scheurinleiders moeten zodanig worden ontworpen dat de doorsnede
daar als eerste bezwijkt. Indien palen aanwezig zijn, dient de doorsne-
devermindering van de scheurinleider groter te zijn dan 1,5 maal de
doorsnedevermindering ten gevolge van de aanwezigheid van deze
palen. Scheurinleiders bestaan uit stalen strippen die aan wapenings-
staven zijn gelast. Deze staven kunnen aan de eventueel aanwezige
palen worden gekoppeld. De ontstane scheuren kunnen via in de vloer
opgenomen injectieslangen achteraf worden geYnjecteerd waardoor de
onderwaterbetonvloer waterdicht blijft. Een altematief is om een lek-
kende vloer te accepteren en het water aan de bovenzijde af te voeren.
Een zeer economische oplossing om scheurvorming te beheersen is om
direct na het gereedkomen van de onderwaterbetonvloer en het leeg-
pompen van de bouwkuip de vloer aan de bovenzijde in te zagen [29].
De zaagdiepte moet ook dan worden afgestemd op een eventuele door-
snede-vermindering door de aanwezigheid van palen. Als er geen palen
zijn, reikt de zaagsnede tot circa 1/3 van de vloerdikte.

7.3.7 Interactie tussen onderwaterbetonvloer en definitieve cons-
truc- tievloer

Bij het ontwerpen van de definitieve constructievloer dient rekening te
worden gehouden met de eronder reeds aanwezige onderwaterbeton-
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vloer. De constructievloer vormt de permanente afdichting van de con-
structie en moet dus permanent waterdicht zijn. Men moet er altijd van
uitgaan dat er water in de grenslaag tussen de constructievloer en de
onderwaterbetonvloer binnendringt. Gedurende het maken van de con-
structievloer zal het lekwater gedraineerd moeten worden. Later is dit
praktisch niet meer mogelijk en zal men dus op de opwaartse druk
moeten rekenen, die bij de stijghoogte van het grondwater hoort. De
verkorting van de constructievloer door verhardingsafkoeling en krimp
zou tegengegaan kunnen worden door de onderwaterbetonvloer.
Hierdoor zou de constructievloer kunnen scheuren, terwijl er juist hoge
waterdichtheidseisen aan gesteld worden. Een lastige bijkomstigheid is
dat de constructievloer meestal ook op trek verankerd moet zijn via de
onderwaterbetonvloer of dat dezelfde palen van de onderwater-
betonvloer voor de trek- en/of drukfundatie van de constructievloer
worden gebruikt. Het effectieve gewicht van de onderwaterbetonvloer
kan in rekening gebracht worden om de resulterende opwaartse belas-
ting van de constructievloer te veminderen, mits de juiste bevestiging
aanwezIg IS.
Over de interactie tussen de constructievloer en de onderwaterbeton-
vloer bestaan twee verschillende opvattingen (afb. 26). De eerste is, dat
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Afb. 25. Prefab uitvoering van een
dilatatievoeg.
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Ajb. 26. Verschillende mogelijkhe-

den voor de constructieve beton-
vloer op de ondern;aterbetonvloer.
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hechting tussen de beide vloeren voorkomen moet worden, zodat de
constructievloer vrij kan krimpen zonder trekspanningen. Men moet
dan tussen de twee vloeren een geschikte uitvullaag aanbrengen. Men
noemt dit de uitvullaagmethode. De tweede opvatting is dat de hechting
zo veel mogelijk bevorderd moet worden, om daarmee de door krimp
optredende trekspanningen te reduceren. In dat geval is een uitvullaag
ongewenst. Men noemt dit de methode zonder uitvullaag.

Uitvullaagmethode
Een uitvullaag voorkomt dat de constructievloer zich aan de
onderwaterbetonvloer hecht en zorgt tevens voor het uitvlakken van het
onregelmatige oppervlak van de onderwaterbetonvloer. Via deze laag
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kan ook het lekwater worden afgevoerd. Een uitvullaag kan uit zand of
uit grind bestaan. De nominale dikte van een zandlaag moet minstens
0,15 m zijn, van een grindlaag minstens 0.25 m.

De uitvullaagmethode is zeer geschikt indien er geen permanente trek-
krachten tussen de twee vloeren overgebracht hoeven te worden en de
resulterende neerwaartse belasting niet rechtstreeks naar de palen van
de onderwaterbetonvloer geleid hoeft te worden. Meestal is dat laatste
wel het geval. Men houdt dan de bovenkant van de paalkoppen gelijk
met de onderkant van de constructievloer om de horizontale deuvel-
werking van de palen, die trek en dus mogelijk scheuren in de con-
structievloer kan veroorzaken. te vermijden.

Meestal echter moet er zowel verticale trek als druk overgebracht wor-
den van de constructievloer naar de reeds aanwezige palen van de
onderwaterbetonvloer. Voor de trek zou men de uit de palen stekende
ankers kunnen gebruiken (afb. 27), maar dat is moeilijk te combineren
met het in horizontale richting vrij houden van de vloer ten opzichte
van de paalkoppen. Men kan er dan beter van uitgaan dat de vloer hori-
zontaal niet beweegt ten opzichte van de paalkoppen. In dat geval moet
op de horizontale reacties van de palen gerekend worden, die ontstaan
doordat de vloer ten gevolge van de verhardingsafkoeling en de krimp
korter wordt. De palen zijn ingeklemd in de onderwaterbetonvloer en
fungeren dus als zeer stijve deuvels. Ze moeten op de daarbij optreden-
de afschuiving worden berekend. De constructievloer moet berekend
worden op de trek door de verhinderde vervorming op discrete punten.
Om de scheurwijdte te beperken moet boven en onder in de constructie-
vloer voldoende wapening aanwezig zijn. Bij langgerekte vloeren is de
hoofdwapening die in dwarsrichting ligt meestal voldoende, maar in de
lengterichting is veel extra wapening nodig. Door het beton te koelen
kan de temperatuursverhoging door hydratatiewarmte beperkt worden
en neemt de kans op scheurvorming af. Deze wijze van koelen wordt in
de praktijk echter slechts sporadisch toegepast.

Afb.27. Uitvullaag van zand bij uit-
voering van aquaduct Alphen.
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Methode zander uitvullaag
Bij deze methode gaat men ervan uit dat verkorting van de constructie-
vloer door verhardingsafkoeling en krimp toch niet te verhinderen is.
Het is dan beter dat de constructievloer zo goed mogelijk hecht aan de
onderwaterbetonvloer (atb. 26). De onderwaterbetonvloer moet daarvoor
ontdaan worden van alle slib en indien nodig opgeruwd worden. In tij-
delijke drainage kan worden voorzien met behulp van pvc-buisjes in de
grenslaag. De onregelmatige bovenkant van de onderwaterbetonvloer
zal speciale hulpondersteuningen vereisen voor het wapeningsnet. De
dekkingszone aan de onderkant van de constructievloer zal gemiddeld
dikker zijn dan bij een vlakke ondergrond.

De paalkoppen kunnen zonder bezwaar in de constructievloer worden
opgenomen voor de verticale overdracht van zowel trek als druk. Vaak
worden ook stekken in de onderwaterbetonvloer ingelijmd om de aan-
hechting te verbeteren. Indien de constructievloer niet trekvast verbonden
is met de palen zullen deze stekken uiteindelijk belast worden door de
volle waterdruk van het water in de grenslaag. Voor de stekken wordt
soms verzinkt staal voorgeschreven, maar soms wordt hiervan afgezien,
omdat er door de afwezigheid van zuurstof in de uiteindelijke situatie

. .
geen corroslegevaar IS.

De door de onderwaterbetonvloer verhinderde verkorting van de con-
structievloer veroorzaakt trek in de constructievloer en druk in de
onderwaterbetonvloer. Door de aanhechting wordt de betontrekspan-
ning in de constructievloer echter sterk verminderd. De grootste trek-
spanning in de constructievloer treedt dan op aan de onderkant en is
nog maar ongeveer de helft van de trekspanning bij volledige verhin-
dering. Aan de bovenkant is de trekspanning tot vrijwel nul gereduceerd.
Verder zijn de paalkoppen geen afzonderlijke storingspunten.
Schuifspanningen in het grensvak bevinden zich bij de randen van de
vloer en niet in de middenvelden. Op grond van een analyse van de opge-
1egde vervormingskrachten kan men bepalen hoeveel extra wapening er
nodig is om in geval van scheurvorming de scheurwijdte te beperken. In
de praktijk blijkt dat met deze methode meestal geen scheuren optreden.

7.4 DIMENSIONERING VAN ONGEWAPENDE ONDERWATER-
BETONVLOEREN

Meestal zijn in Nederland de normbladen uit de TGB-reeks 1990 uit-
gangspunt voor het berekenen van constructies. Bij onderwaterbeton-
vloeren zijn dit met name NEN 6700Algemenebasiseisen,NEN 6702
Belastingen en vervormingen, NEN 6720 Betonconstructies en NEN
6740 Geotechniek.

NEN 6720 bevat de constructieve eisen en rekenmethoden voor betonnen
constructies. Deze worden vrijwel altijd gewapend uitgevoerd.
Onder bepaalde voorwaarden mogen op staal gefundeerde sloven en
poeren alsook wanden, die behalve door een eventuele normaalkracht
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uitsluitend door wind worden belast, ongewapend worden uitgevoerd.
Ongewapende op buiging belaste onderwaterbetonvloeren worden in
NEN 6720 niet expliciet genoemd. Bij het ontwerpen van dit type con-
structies worden er door het ontbreken van eenduidige regels verschil-
lende rekenmethoden gehanteerd. In deze paragraaf wordt een aantal in
de praktijk veel toegepaste rekenmethoden inc1usief de hierbij gehan-
teerde materiaalparameters behandeld.

7.4.1 Veiligheidsklassen en belastingsfactoren

Constructies die, als ze bezwijken, behalve grote financiele schade ook
menselijk, emotioneel of maatschappelijk leed veroorzaken, moeten
worden ondergebracht in veiligheidsklasse 3. Onderwaterbetonvloeren
worden dan ook vrijwel altijd ingedeeld in deze veiligheidsklasse. In
enkele gevallen wordt de constructie ingedeeld in veiligheidsklasse 2;
bezwijken mag dan echter geen grote schade en/of leed tot gevolg heb-
ben. Hulpconstructies tijdens de bouwfase worden veelal ingedeeld in
veiligheidsklasse I. Bij het ontwerpen van onderwaterbetonvloeren, die
meestal als hulpconstructie toegepast worden, wordt in verband met de
grote risico's vrijwel altijd een hogere veiligheidsklasse aangehouden.

In de normen worden voor de verschillende veiligheidsklassen de in de
berekening aan te houden belastingsfactoren gegeven. Bij het dimen-
sioneren van onderwaterbetonvloeren zijn de permanente belasting, het
eigen gewicht van de constructie, de grond en het grondwater meestal
maatgevend. Bij fundamentele combinatie 2 en een ongunstig werkende
permanente belasting is de aan te houden belastingsfactor Yf:g= 1,35.
Indien de belasting gunstig werkt, moet een belastingsfactor Yf:g= 0,9
worden aangehouden. Voor een ongunstig werkende permanente belas-
ting door vloeistofdruk mag in afwijking van het bovenstaande in de
uiterste grenstoestand bij fundamentele combinatie 2 een belastingsfactor

Yf'~= 1,2 worden gehanteerd.
'':'

In afwijking van de normen wordt in sommige gevallen bij fundamentele
combinatie 2 een veiligheidsfactor Yf:g=1,0 aangehouden.Oit gebeurt
als de hoogst mogelijke grondwaterstand ongunstig werkt en zeer
nauwkeurig bepaald kan worden. Het hanteren van deze lagere belas-
tingsfactor kan worden gerechtvaardigd indien de belasting zeer precies
bekend is en er tevens aan de hand van een realistisch rekenmodel een
nauwkeurige analyse kan worden uitgevoerd. Bij de berekeningen
moeten de stijfheden van de samenstellende elementen in ongunstige
zin worden afgestemd op de maximaal mogelijke afwijkingen van de
geometrie en de materiaalparameters.

Ais bij constructies het gewicht van grond optreedt als belasting en
tevens een rol speelt bij de grondmechanische sterkteberekeningen,
moet de belastingsfactor voor de permanente belasting door grond- en
grondwaterdruk op geotechnische constructies die geen funderingen
zijn op Yf:g= 1,0 worden aangehouden.
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7.4.2 Belasringen

Bij het ontwerpen en dimensioneren van onderwaterbeton speJen het
volumieke gewicht van het beton en de grondwaterdruk een belang-
rijke ro1. Men gaat ervan uit dat deze permanente belastingen tijdens
de referentieperiode voordurend aanwezig zijn. Bij het ontwerpen
worden voor onderwaterbeton de volgende volumieke gewichten aan-
gehouden:
normaal grindbeton Yrcp= 23,0 kN/m3 (gunstig werkend)
water Yrcp = 10,0 kN/m3
zeewater Yrcp = 10,3 kN/m3

Het onderzoek naar de stijghoogte van het grondwater houdt minimaal
het opnemen van peilbuizen in voor het vaststellen van de stijghoogte
en de ftuctuatie hiervan in de tijd.
Bij het bepalen van de representatieve waarde van de grondwaterdruk
moeten lange-termijnwaamemingen alsook eventuele in de toekomst
hogere grondwaterstanden in de analyse worden meegenomen. Het is
belangrijk dat de extreme niveaus van het open water in de omgeving
vastgesteld worden; deze kunnen mede van invloed zijn op de grond-
waterstand. Tijdens de uitvoering van het grondonderzoek en van de
werkzaamheden aan de bouwkuip moeten de niveaus van het aanwezige
open water geregistreerd worden. Waterspanningen in grondlagen
onder de bouwkuipbodem moeten worden bepaald tot een diepte, nodig
om het gevaar voor opbarsten van de bouwkuipbodem te kunnen vast-
stellen.

Als zich extreme situaties kunnen voordoen moet daarmee op een spe-
ciale manier rekening worden gehouden, eventueel door het verk1einen
van de veiligheidsmarge. Men zou kunnen denken aan overstroming
van het maaiveld buiten de bouwkuip, zonder gelijktijdige inundatie
van de bouwkuip zelf.
Indien bij het ontwerpen van een onderwaterbetonvloer wordt uitge-
gaan van een drainagesysteem dat de grondwaterdrukken blijvend beln-
vloedt, moeten voorzieningen worden getroffen voor het onderhoud en
een effectieve werking gedurende de hele referentieperiode. De conse-
quenties van een mogelijk blokkeren en/of falen van het systeem moeten
in het ontwerpstadium nauwkeurig worden geanalyseerd.

Bij ontlasting t.g.v. ontgraving treedt zwel op. Hierdoor komt het ont-
gravingsniveau langzaam omhoog. De zwel veroorzaakt een extra
belasting op de onderwaterbetonvloer, wat resulteert in een grotere
trekbelasting op de trekelementen. Soms treedt op een onderwaterbeton-
vloer naast de resulterende opwaartse belasting ook grote neerwaartse
belasting op. Dit kan gunstig zijn voor de trekeJementen, maar ongunstig
in verband met de doorbuiging in de vloer.

Een gunstige belasting is de stempelkracht uit de bouwkuipwand, die
ontstaat als de bouwkuip wordt leeggepompt, dus tegelijkertijd met het
optreden van de opwaartse belasting op de onderwaterbetonvloer. Het
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Sterkteklasse fCk f'b fb fbm E'b
[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]

B 15
B 25
B 35

15
25
35

9
15
21

0,9
1,15
1,40

1,8
2,3
2,8

26000
28500
31000

is mogelijk dat later in het bouwproces de naar binnen gerichte druk op
de bouwkuipwand afneemt door ontgraving of door verlaging van de
grondwaterstand, zonder dat de stijghoogte onder de vloer verandert.
Men moet dus rekenen met de kleinst mogelijke stempelkracht.
Bovendien wordt de elastische verkorting van de vloer ten gevolge van
de stempelkracht verhinderd door de deuvelwerking van de palen
(ingek1emd in betonvloer en ondergrond) en de wrijving met de onder-
grond. Bij bouwkuipen voor tunnelinritten kan daardoor de resterende
druk in het midden van de vloer wel tot de helft afnemen. Vandaar dat
in de lengterichting van bouwkuipen doorgaans helemaal niet op stem-
peldruk wordt gerekend. Voor de bepaling van de benodigde horizontale
beddingsconstanten is geotechnisch advies gewenst.

7.4.3 Materiaaleigenschappen

Bij het ontwerpen van betonnen constructies worden meestal de
materiaaleigenschappen aangehouden zoals deze zijn gegeven in NEN
6720. Voor praktisch gebruik worden de volgende eigenschappen in
bovenstaande tabel samengevat vermeld:

de karakteristieke kubusdruksterkte
de rekenwaarde van de druksterkte
de rekenwaarde van de treksterkte
de gemiddelde treksterkte
de representatieve waarde van de elasticiteitsmodulus

De treksterkte van beton ontwikkelt zich langzamer dan de druksterkte;
de elasticiteitsmodulus ontwikkelt zich daarentegen sneller. De gegeven
materiaaleigenschappen als functie van de druksterkte gelden dan ook
niet zonder meer voor jong beton.

7.4.4 In rekening te brengen hoogte van de vloer

De in het ontwerp aan te houden hoogte voor de berekening wordt
bepaald door de toleranties aan de onder- en de bovenzijde zoals vermeld
in par. 7.3.5.
Men kan uitgaan van een minimale hoogte:

hmin = hnem - (oander + °ba,'en)~..
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waann:

hmin

h~em

O:nder

°boven

=
de minimale hoogte van de vloer
de gemiddelde hoogte van de vloer conform tekening
de tolerantie aan de onderzijde van de vloer
de tolerantie aan de bovenzijde van de vloer

=
=

Een benadering die echter meestal toegepast wordt, is dat in de bereke-
ning wordt uitgegaan van de enigszins gunstigere theoretische hoogte
van de vloer op basis van:

hrheor = hgem- V(f/ onder + If boven)

waann:
htheor

hgem

0onder

°boven

= de theoretische minimale hoogte van de vloer
de gemiddelde hoogte van de vloer conform tekening
de tolerantie aan de onderzijde van de vloer
de tolerantie aan de bovenzijde van de vloer

=
=

Voor verschillende soorten ondergrond en stortmethoden is de minimale
en de theoretische minimale hoogte van de vloer bepaald en in onder-
staande tabel weergegeven.

De toleranties die in het ontwerp aangehouden moeten worden, moeten
duidelijk worden vastgelegd. Ze dienen tijdens de uitvoering nauwkeurig
te worden gecontroleerd.

7.4.5 Theoretische modellen voor de dimensionering van ongewapen-

de ondeDvaterbetonvloeren met trekelementen

De primaire eisen die aan een onderwaterbetonvloergesteld worden,
hebben betrekking op de stabiliteit en de waterdichtheid. De stabiliteit
is in de eerste plaats afhankelijk van de capaciteit van de trekpalen en
de verbinding daarvan met de vloer. Voor de capaciteit van de trekpalen
wordt verwezen naar hoofdstuk 9.
In de tweede plaats is de stabiliteit afhankelijk van het grensdraagver-
mogen van de vloer. Vanwege de relatief grote dikte ten opzichte van

Ondergrond Stortmethode ()onder ()boven
[m] [m]

hmin
[m]

htheor
[m]

--- --- ,.---
Zand
Klei of veen
Zand
Klei of veen

Hopdobber
Hopdobber
Buis of ventiel
Buis of ventiel

0,15
0,25
0,15
0,25

0,10
0,10
0,15
0,15

hgem - 0,25
hgem - 0,35
hgem - 0,30
hgem- 0,40

hgem - 0,18
hgem - 0,27
hgem - 0,21
hgem - 0,29

.. - -- .. - - -
De waarden in deze tabel zijn slechts indicatief. Afhankelijk van de situatie en het in te

zenen materieel kunnen de toleranties afwijken (zie ook par.7.3.5)
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Ix,Iy =
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D =
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de overspanningen tussen de trekelementen is dat gebaseerd op boog-
werking in twee richtingen, waarbij de druksterkte van het beton in de
geboorte van de bogen maatgevend is. Dit tweede aspect zal meestal
niet van doorslaggevende betekenis zijn. Met betrekking tot de water-
dichtheid gaat men ervan uit dat er in de gebruikstoestand geen buig-
trekscheuren in de vloer optreden. Men noemt dit de bruikbaarheids-
grens of de waterdichtheidseis.

De verbinding van de trekeiementen met de vioer
Indien de trekelementen uit ankerstaven bestaan, past men aan de
bovenkant van de vloer schotelankers toe. Voor de overdracht van de
trekkracht zijn de druksterkte van het beton ter plaatse van de ankerplaat
en de ponssterkte dan maatgevend.
Bij betonnen prefab palen is de schuifspanningscapaciteit van het beton
van de vloer maatgevend. Bij de berekening van de grootte van de schuif-
spanningen langs de paalomtrek worden alleen die zijden in de berekening
betrokken die voorzien zijn van ribbels. Tevens wordt ervan uitgegaan dat
zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van de vloer een halve rib-
bel niet aan deze krachtsoverdracht meewerkt. Waar de vloer aan het trek-
element aansluit moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Lhmin :S Lu:hmin

Lhgem :S Tu:hgem

de optredende schuifspanning behorende bij hmin
de uiterst opneembare schuifspanning behorende bij hmin
de optredende schuifspanning behorende bij hgcm
de uiterst opneembare schuifspanning behorende bij hgcm

De schuifspanning wordt berekend voor de theoretische minimale hoogte
als voor de gemiddelde hoogte van de vloer volgens:

Ld:hmin= (qd ix iy) / n D (hmin - r)

Ld:hnem = (qd ix i) / n D (h"em - r)
~ . ".

de rekenwaarde van de resultante van de belastingen
de overspanning in de beschouwde richting conform
tabel 19 NEN 6720
het aantal vlakken voorzien van ribbels Cterplaatse van
het onderwaterbeton)
de dwarsafmeting van het trek- en of drukelement
de ribbelafstand

Voor de maximaal opneembare schuifspanning worden voor beton met
een sterkteklasse B25 de volgende empirische waarden gehanteerd:

'tu:hmin = 0,8 fb
'tu:hgcm = 0,8 'tu:hmin

= 0,8 x 1,15 = 0,92 N/mm2
= 0,8x 0,92= 0,75N/mm2
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Er wordt verondersteld dat er een lineair verb and bestaat tussen de
empirische waarden voor B25 en eventueel toegepaste hogere of lage-
re betonsterkteklassen.

De werkelijke krachtsoverdracht van de ribbelpaal naar de onderwater-
betonvloer is zeer complex. Een optimalisatie van de geometrie van dit
paaltype heeft tot een nauwkeurige analyse en een theoretische onder-
bouwing van het werkelijke gedrag geleid [25] (afb. 28).

Met betrekking tot de bruikbaarheidsgrens gaat men ervan uit dat de
vloer elastisch blijft. De resulterende opwaartse belasting veroorzaakt
buiging. De stempelkracht veroorzaakt druk. De vloer wordt in zijn
geheel gesteund door de afzonderlijke trekelementen, die in een regel-
matig patroon staan, en aan de randen door de bouwkuipwanden. De
resulterende opwaartse belasting veroorzaakt een rijzing van de steun-
punten. Behalve veldbuiging tussen de steunpunten kan er ook secun-
daire buiging ontstaan door het verschil in rijzing van die steunpunten.
Dit geldt in het algemeen voor het verschil in rijzing van de bouw-
kuipwand en de trekelementen. Er is geen duidelijk antwoord op de
vraag of de bouwkuipwand volledig of slechts gedeeltelijk meedraagt,
omdat dit afhangt van de wrijving (afb. 29). Het meest waarschijnlijk
echter lijkt toch dat de overdracht tussen de vloer en de wanden volledig
is, omdat door het naar binnen buigen van de wanden de vloer wordt
vastgewigd.

Met betrekking tot de bruikbaarheidsgrens zijn er in Nederland twee
dimensioneringsmethoden in gebruik, die gebaseerd zijn op bijna aan
elkaar tegengestelde modellen. Het zijn de verende-steunpuntenmethode
en de vaste-steunpuntenmethode. Bij de verende-steunpuntenmethode
gaat men uit van de ongunstige benadering dat de bouwkuipwand vol-
ledig meedraagt. Bij de vaste-steunpuntenmethode gaat men ervan uit
dat de wand juist niet meedraagt tenzij bijzondere maatregelen zijn
getroffen. Desalniettemin leveren beide methoden vloeren op van prak-
tisch dezelfde dikte, die blijkbaar in de praktijk voldoen.

Verende-steunpuntenmethode
Men beschouwt van de vloer een strook in dwarsrichting en berekent
deze als een ligger op verende steunpunten. Het elastisch gedrag van de
ligger hoort bij de ongescheurde toestand. Het vaststellen van de veer-
constanten voor de trekelementen en de bouwkuipwanden is geen sine-
cure, temeer daar juist bij trek de veerconstante ook afhangt van het
niveau van de trek.
Men laat in de berekening de stempeldruk aan de rand aangrijpen op
een hoogte van 0,25 htheorboven de neutrale lijn. De afname van de
stempeldruk ten gevolge van de aanwezigheid van de palen en de wrij-
ving in het grensvlak laat men in de neutrale lijn aangrijpen. De invloed
van het verschil in stijfheid van de wand en de trekelementen op de
reacties van deze elementen is gering, maar de invloed op de buiging
van de vloer is zeer groot. In de praktijk worden bij deze methode dan
ook altijd gevoeligheidsanalyses gemaakt. De grootste buiging ( met
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trek aan de bovenkant) treedt volgens deze methode meestal op tussen
de tweede en derde rij palen, of, praktisch gesproken, in het midden van
de bouwkuip. Het dikker maken van de vloer leidt soms tot grotere
buigtrekspanningen.

De buigtrekspanning wordt bepaald door het berekende moment te
delen door het weerstandsmomentdat bij de theoretische dikte hoort.
Hiervan wordt de resterende stempeldruk gedeeld door de theoretische
dikte afgetrokken. De buigtrekspanning moet kleiner zijn dan fb.

Vaste-steunpuntenmethode
Hierbij wordt de vloer opgevat als een in twee richtingen dragende
plaat op vaste steunpunten met vrij uitkragende randvelden. Men
beschouwt daar een ideaal middenveld. De momenten kunnen bepaald
worden volgens tabel 19 van NEN 6740. Men bepaalt het uitkragings-
moment van de randvelden alsof de uitkraging 2,4 maal zo lang als het
ideale middenveld is. Men laat de stempeldruk in de neutrale lijn aan-
grijpen, evenals de afname van de stempeldruk door de tegenwerking
van de palen en de grondwrijving. De gunstige werking van de
stempeldruk wordt slechts voor 50% in rekening gebracht. De gunstige
werking van de stempeldruk wordt slechts voor 50% in rekening
gebracht, terwijl in de lengterichting de stempeldruk geheel afwezig
geacht wordt indien de lengte van de bouwkuip enkele malen groter is
dan de breedte. Bij deze methode zal het dikker maken van de vloer, in
tegenstelling tot bij de verende-steunpuntenmethode, altijd tot kleinere
buigtrekspanningen leiden.
De berekende buigtrekspanning kan gereduceerd worden met de helft
van de in de doorsnede aanwezige resterende stempeldrukspanning.
De berekende buigtrekspanning, gerelateerd aan de theoretische dikte,
moet kleiner zijn dan 0,5 MPa. Indien de buigtrekspanning gerelateerd
is aan de vloerdikte op de tekening moet ze kleiner zijn dan 0,3 MPa.
Het gaat hier om empirisch vastgestelde waarden, die gelden voor B25.
Voor hogere sterkteklassen mag deze grensspanning lineair verhoogd
worden.

Boogwerkingbij de vaste-steunpuntenmethode
Als de trekelementen en hun verbinding met de vloer aan de stabili-
teitseis voldoen, moet ook de stabiliteit van de vloer zelf nog onder-
zocht worden op basis van rekenwaarden voor de belasting. De beton-
drukspanning is hierbij de maatgevende factor.
Onderwaterbetonvloeren gedragen zich veelal als gedrongen liggers.
Afhankelijk van de afmetingen en de onderlinge afstanden van de trek-
elementen ontstaan er drukbogen in dit type vloer. Betondrukspanningen
worden getoetst aan de voorwaarde conform artikel 8.1.7 NEN 6720:

a'd s 0,75 f'b

waann:

a'd

f'b
= de rekenwaarde van de optredende betondrukspanning

de rekenwaarde van de druksterkte van het beton=



waarin:
qd =
lx, ly =

ex =
f =
D =
d =

waann:
qd =
Ih.o.h. =
1 =
ex =
f =
D =
d =
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Yerondersteld wordt dat de drukbogen zich, onafuankelijk van het paal-
type, in vier richtingen ontwikke1en. De optredende rekenwaarde van
de betondrukspanning in de boog kan worden bepaald met:

a'd = (qd Ix Iy) / (4 sin(ex) D d)

de rekenwaarde van resultante van de belastingen
de overspanning in de beschouwde richting conform
tabel 19 NEN 6720
arctan«4 t) / (I -D)) .
de piji van de &ukboog, waarbij fmax= 0,75 hmin

de dwarsafmeting van het trek- en of drukelement
de dikte van de drukboog, waarbij dmax= 0,1 hmin

Indien de drukbogen zich maar in twee richtingen ontwikkelen, worden

de betondrukspanningen getoetst aan de voorwaarde:

a'd Sf'b

waann:
a'd
f'b

= de rekenwaarde van de optredende betondrukspanning
de rekenwaarde van de druksterkte van het beton=

De optredende rekenwaarde van de betondrukspanning in de boog is:

a'd = (qd Ih.o.h.I) / (2 sine ex)D d)

de rekenwaarde van resultante van de belastingen
de h.o.h. afstand van de drukbogen
de overspanning in de beschouwde richting
arctan«4 t) / (ly-D))
de pijl van de drukboog, waarbij fmax= 0,75 hmin

de dwarsafmeting van het trek- en of drukelement
de dikte van de drukboog, waarbij dmax= 0,1 hmin

De knoop drukboog-trekelement moet zo worden ontworpen dat de
inwendige krachten goed worden overgebracht. Trekelementen worden
dan ook vaak doorgezet tot een hoogte die overeenkomt met de pijl van
de drukboog.

7.4.6 Gewapende onderwarerbetonvloeren

Gewapende onderwaterbetonvloeren worden gedimensioneerd conform
NEN 6720 Yoorschriften beton. Yoor de hoogte van de betondoorsnede,
die in de berekening dient te worden ingevuld, moet in verband met de
toleranties minimaal de hoogte hminworden aangehouden. CUR-publi-
catie 102 geeft aanbevelingen voor de berekening [11].
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De stortmethode die toegepast wordt, bepaalt mede de benodigde
maaswijdte van het bovennet. Het is bij onderwaterbeton dan ook niet
mogelijk om te voldoen aan de eisen die aan de maximale hart-op-hart-
afstanden van het wapeningsstaal worden gesteld. Bij gewapende vloeren
wordt de beste kwaliteit verkregen als gebruik wordt gemaakt van de
buis- of de pompmethode.

Slibvorming op het wapeningsstaal reduceert de aanhechtsterkte van
het beton aan het staal. Het kan dan ook noodzakelijk zijn de veranker-
ingslengte van het betonstaal te vergroten.

7.5 NIEUWE ONTWIKKELINGEN

De toepassing van staalvezels in onderwaterbetonvloeren kan als een
nieuwe ontwikkeling worden beschouwd. De toevoeging van staalve-
zels maakt het beton taaier. De rekenergie wordt daardoor groter. De
uiterste betontreksterkte kan met maximaal 20% toenemen, maar dit
effect neemt snel geheel af bij de doorgaande vervorming. Daarom mag
niet met een grotere treksterkte worden gerekend.
Zoals blijkt uit paragraaf 7.4 Dimensionering van ongewapend beton,
is er behoefte aan een richtlijn die beter aansluit bij het werkelijke
gedrag van ongewapend beton en waarmee het dimensioneren eenvou-
diger wordt. In 1999 is de CUR met de voorbereiding hiervan begon-
nen.

Bouwkuipwanden worden in ondergrondse constructies reeds als per-

. manente wanden toegepast. Dit geldt zowel voor diepwanden als voor
sta1en damwanden. Het zou economisch interessant zijn als ook de
onderwaterbetonvloer als een permanente constructievloer kan functio-
neren. Dan hoeft immers minder diep te worden ontgraven en is een
aparte constructievloer niet meer nodig.
Met deze optie heeft Rijkswaterstaat al eens op een groot werk reke-
ning gehouden. Wel werd hierbij voorzien in de mogelijkheid om toch
een constructievloer te maken indien niet aan de eisen voldaan zou
worden. Er was tijd ingebouwd om het gedrag van de onderwaterbe-
tonvloer over langere termijn te observeren. Helaas moest besloten
worden om alsnog een aparte constructievloer te maken.
In vervolg daarop mag het integreren van de onderwaterbetonvloer en
de constructievloer in de berekening als een mogelijke nieuwe ontwik-
keling worden beschouwd, waarvoor echter nog de nodige ervaring
moet worden opgedaan.
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8 Bouwkuipoplossingen

8.1 INLEIDING

Om vanaf het maaiveld een ondergronds bouwwerk te kunnen realise-
ren moet de daarvoor benodigde ruimte ontgraven worden. De eenvou-
digste oplossing is een bouwput, een ontgraving met taluds, waarbin-
nen het bouwwerk wordt opgetrokken alsof het op het maaiveld staat.
In Nederland moet meestal ook het grondwater gekeerd worden. Dit
moet door middel van bemaling gebeuren, wat echter bijna nooit ver-
antwoord is. Bovendien is er meestal geen ruimte voor taluds. Daarom
worden er bouwkuipen gemaakt, ontgravingen met verticale wanden.
Als de onderkant tegen het grondwater moet worden afgedicht, dient er
ook een vloer te worden aangebracht. Een bouwkuip kan een constructie
van tijdelijke aard zijn. Na voltooiing van het ondergrondse bouwwerk
wordt de ruimte tussen de wanden van het bouwwerk en die van de
bouwkuip met grond aangevuld en worden de bouwkuipwanden
getrokken. Een bouwkuip kan echter ook een deel zijn van het te maken
ondergronds bouwwerk.

Een bouwkuip is samengesteld uit verticale en horizontale componenten,
zoals wanden, vloeren en daken en de aansluitingen ertussen. Deze
componenten kunnen volgens verschillende technieken worden
gemaakt. De detaillering van de aansluitingen is veelal maatgevend
voor de dimensionering van die componenten en voor de waterdichtheid.
Bij het kiezen van de oplossing die economisch de meest aantrekkelijke
is, dienen de volgende aspecten overwogen te worden:. de mogelijkheden en beperkingen van de uitvoeringstechnieken;. de vraag hoe deze technieken in het ondergronds bouwwerk kunnen

worden ge"integreerd;. de relatie tussen ontwerp en uitvoering;. de gevolgen voor de omgeving, zoals mogelijke schade door zettingen

en lekkage.

Tijdelijke bouwkuipwanden met inbegrip van de bijbehorende stempe-
ling of verankering worden dikwijls beschouwd als een hulpconstructie.
De verantwoordelijkheid voor de detaillering en de uitvoering ervan ligt
bij de uitvoerende partij. De ontwerper van het bouwwerk blijft echter
verantwoordelijk voor het gekozen concept. Daarom worden er voor-
waarden gesteld aan de detaillering van de hulpconstructie, bijvoorbeeld
maximaal toegestane vervormingen. Bouwkuipcomponenten die deel
zuBen uitmaken van de permanente constructie kunnen niet als een hulp-
constructie worden beschouwd. De relatie tussen ontwerp en uitvoering
wordt daarbij voor de ontwerper van het bouwwerk des te belangrijker.

Bij langgerekte bouwwerken, zoals tunnels, is de dwarsdoorsnede van-
zelfsprekend bepalend voor de te kiezen meest economische bouwkuip-
oplossing. De aansluitingen met kopwanden en tijdelijke compartimen-
teringswanden dienen daarbij echter niet uit het oog verloren te worden.
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Ondanks de grote ervaring die in Nederland reeds is opgebouwd,
bestaat er geen standaardmodel voor bouwkuipoplossingen. Wel zijn er
verschillende basisoplossingen, bijvoorbeeld tijdelijke damwanden
met ontgraving in den natte en een onderwaterbetonvloer op trekpalen,
of indien de omstandigheden het toelaten tijdelijke damwanden met
ontgraving in den droge of diepwanden als blijvende kerende en dragen-
de wand met ontgraving in den droge.

Er bestaat dus geen standaardoplossing voor het maken van bouwkui-
pen. Daarom wordt een aantal praktijkvoorbeelden beschreven met een
toelichting op de overwegingen die tot de betreffende oplossing geleid
hebben. Dat wil niet zeggen, dat er geen andere mogelijkheden zijn.
Het uitvoerende bedrijf kan soms oplossingen aandragen, waar de ont-
werper niet opgekomen is. Voorafgaand aan de voorbeelden worden
eerst de kenmerken van de verschillende bouwkuipcomponenten en
technieken in het kort beschreven.

8.2 VERTICALE BOUWKUIPAFSCHEIDINGEN

am een ondergronds bouwwerk te kunnen realiseren moet er eerst een
verticale afscheiding worden gemaakt voor het keren van de omliggende
grond. Vervolgens moet de grond binnen deze afscheiding verwijderd
worden, zodat er een bouwkuip ontstaat. In deze paragraaf wordt een
aantal verticale afscheidingen beknopt uitgewerkt. Aan de orde komen:. Berliner wand. Stalen damwandscherm. Combiwand. Diepwand. Betonnendamwand. Combinatiescherm. Boorpalenwand waarvan de palen om en om gewapend worden. Injecteren van de grond (bijvoorbeeld t.p.v. belendingen). Mixed-in-placewand

8.2.1 Berliner wand

Een berliner wand is een grondkerende constructie, die uit staanders
(stalen H-profielen) bestaat. Deze componenten zijn alleen toepasbaar
in droge bouwkuipen. De staanders worden op onderlinge afstanden
van ca. 1,5 m in de grond gebracht. Tussen elke twee staanders wordt
een grondkerend scherm geplaatst, dat bestaat uit houten baddings of
stalen schotten. De staanders worden vanaf het maaiveld door middel
van heien of trillen in de grond gebracht.
Een andere manier van inbrengen is het plaatsen van de profielen in een
voorgeboord gat, dat met grout of betonmortel is gevuld. De schotten
of baddings worden tijdens het ontgraven tussen de staanders aange-
bracht. De reeds geplaatste schermen dienen bij het ontgraven op hun
plaats te blijven. De schotten of baddings worden hierbij van boven
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naar beneden geplaatst, tred houdend met de ontgraving. Om een
scherm te plaatsen, wordt de wand tussen twee staanders over de hoogte
van het schot of de badding tijdelijk tegen de stijlen opgewigd.
Rekening moet worden gehouden met de volgende criteria:. Een berliner wand wordt alleen als grondkering toegepast en is als

waterkering ongeschikt.. De vervorming van een berliner wand en daarmee ook de be"invloeding
van de omgeving is groter dan bij een gesloten bouwkuip. Dit type
wand is hierdoor minder geschikt naast bijvoorbeeld hoog op staal
gefundeerde belendingen.

8.2.2 Stalen damwalld

Stalen damwanden zijn geschikt voor grondkerende en waterkerende
constructies. Ze zijn opgebouwd uit losse wandelementen, die door
middel van verbindingen (sloten) een dicht scherm vormen. Al dan niet
verankerd, zijn ze toepasbaar bij grotere grondkerende hoogten en naast
belendingen. Afhankelijk van de bodemgesteldheid en de omgeving wor-
den stalen damwanden ingebracht door middel van heien of intrillen
eventueel in combinatie met inspuiten of voorboren.

Damwanden kunnen worden uitgevoerd als onverankerde wand of als
verankerde/gestempelde wand. Als een damwand niet verankerd wordt,
dus volledig is ingeklemd in de grond, is de uitbuiging ter hoogte van
het maaiveld groot. Zo'n onverankerde damwand mag dus alleen worden
toegepast bij geringe hoogteverschillen en wanneer deze uitbuigingen
geen schade veroorzaken aan de (bebouwde) omgeving. Bij verankerde
grondkerende constructies is de verankering essentieel voor de stand-
zekerheid van de constructie als geheel.
De verankering of stempeling kan bestaan uit:. Groutankers. Deze zijn met name zeer geschikt indien grote stempel-

vrije bouwkuipen moeten worden gerealiseerd, bijvoorbeeld een
bouwkuip voor een tunnel, waarbij een volledige tunnelbekisting
profielvrij moet kunnen passeren (hoofdstuk 10).. Ankerschotten. Deze verankering wordt in stedelijke gebieden zelden

toegepast in verband met ruimtegebrek rondom de bouwkuip.. Stempelramen. Een stempelraam is een tijdelijke beton- of staal-

constructie die in de bouwkuip geplaatst wordt om de vervormingen
van de wanden te beperken. In een later bouwstadium worden
betonstempels soms ge"integreerd in de ondergrondse constructie.
Stempelramen dienen te worden ontworpen en gedimensioneerd op
de volgende criteria:
- belasting voortkomend uit de gronddruk op de damwand
- mate van stijfheid van de kerende constructie
- mate van opspannen (met vijzels of wiggen)
- tijdstip van aanbrengen en belasten

In de praktijk treden ter plaatse van de sloten nogal eens lekkages op.
Dit gebeurt wanneer de sloten bij het heien van de wandelementen iets



332 Bouwen vanaf het maaiveld

vervormen. Door de hierbij optredende speling kunnen de planken uit
het slot lopeno Om die reden wordt veel aandacht besteed aan de sterkte
en de stijfheid van de sloten.
Bij lekkage van damwanden kunnen de volgende maatregelen worden
genomen:. lokaal injecteren van de grond. lokaal bevriezen van de grond. dichtlassen van de sloten. dichtzetten met houten wiggen

8.2.3 Combiwand

Combiwanden bestaan uit combinaties van damwandprofielen en stalen
I-profielen, kokerprofielen of ronde buisprofielen. Het grote voordeel
van dit type damwand is de zeer stijve wandconstructie, die ca. drie- tot
viermaal zo stijf is als een traditionele damwand van het zwaarste type.
Hierdoor is een grote stempelvrije hoogte mogelijk. Het toepassen van
staal van een zeer hoge kwaliteit in combinatie met de stijve staalpro-
fielen leidt tot een forse materiaalbesparing. Bij ronde buispalen is bij
hoge staalkwaliteiten de diameter-wanddikteverhouding bepalend in
verband met lokale plooi.
Met name ter plaatse van gordingen en stempels zijn aanvullende maat-
regelen noodzakelijk, waarbij de ruimte tussen de gording en de buis
goed wordt opgevuld. Er is onderzoek gedaan naar de invloed van
heiafwijkingen op het draagvermogen van de buispalen [10]. Indien de
verhouding tussen wanddikte en buisdiameter ten minstel: 100
bedraagt, zijn de sterkte en de stabiliteit (plooi) van de doorsnede vol-
doende groot.

8.2.4 Betonnen damwand

Betonnen damwanden zijn componenten, die niet alleen verticale
krachten naar de ondergrond afdragen, maar ook als grondkerende con-
structie fungeren. Ze zijn leverbaar als voorgespannen planken waarvan
de stijfheid van de ongescheurde doorsnede overeenkomt met die van
stalen damwanden. Daar staat tegenover dat na het bereiken van het
scheurmoment de stijfheid sterk terugloopt. De sterkte in de uiterste
grenstoestand voor betonnen planken kan vergeleken worden met die
van stalen damwanden met vergelijkbare doorsneden. De afmetingen
van de hoogte varieren van 350 tot 600 mm; er zijn echter ook grotere
hoogten leverbaar, tot ruim 900 mm. De toepasbare lengte is ten hoogste
24 m. De planken worden geleverd in een betonsterkteklasse van B65
tot B85. Ze worden gefabriceerd volgens het lange-banksysteem. De
kosten zijn vergelijkbaar met die van stalen damwanden. Het inbrengen
van betonnen damwanden is iets duurder dan van stalen damwanden.
De afdichting van de sloten verdient extra aandacht. Hiervoor is een
speciaal gepatenteerd voegprofiel beschikbaar, dat zeer nauwkeurig
geplaatst moet worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van goede
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geleidingen. Een voordeel van de betonplank is dat deze door het relatief
grote puntoppervlak ook als verticaal funderingselement kan worden
toegepast. Er kunnen extra voorzieningen in de planken worden opge-
nomen voor het maken van verbindingen met horizontale afsluitingen.
Eenvoudige integratie in een ondergronds bouwwerk, waarbij water-
dichte verbindingen ook door middel van na"injectie kunnen worden
gerealiseerd, is goed mogelijk. Hiervoor moeten injectieslangen worden
opgenomen. De duurzaamheid van de betonplank is een belangrijk
voordeel.

8.2.5 Diepwand

Diepwanden kunnen als grondkering en als waterkering fungeren, maar
zijn ook zeer geschikt om verticale belastingen van funderingen naar
draagkrachtige lagen over te brengen. Ze worden in de grond gevormd
en bestaan uit betonnen panelen die geluidsarm en trillingsvrij worden
ingebracht. Harde grondlagen kunnen zonder problemen worden
gepasseerd. Het is mogelijk dicht langs belendingen te werken en de
wanden in de definitieve constructie op te nemen. Diepwanden worden
onder andere toegepast als kelderwanden in grote gebouwen en par-
keergarages, wanden van spoor- en tramtunnels en omsluitingen van
diepe bouwkuipen in een bebouwde omgeving.
Bij het maken van diepwanden kunnen de volgende fasen worden
onderscheiden:. het aanbrengen van geleidebalken v66r het ontgraven; deze worden

voordat de diepwand wordt geplaatst ter weerszijden langs het te
graven traject aangebracht;. het ontgraven met een diepwandgrijper, waarbij de sleuf door een
spoeling van bentoniet en water stabiel wordt gehouden;. het vervangen van de in de sleuf aanwezige bentonietsuspensie door

een gezuiverde spoeling, nadat de sleuf op diepte is gemaakt;. het aanbrengen van een wapeningskorf;. het van onderaf vullen van de sleuf met beton, waarbij de bentoniet-
suspensie wordt verdrongen en aan de bovenzijde van het panee!
wordt afgepompt;
het aanbrengen van speciale voorzieningen voor de waterdichtheid
ter plaatse van de voegen van de panelen.

8.2.6 Combinatiescherm

Combinatieschermen kunnen als grondkering en als waterkering fun-
geren, maar ook als verticaal dragende elementen. Ze worden uitgevoerd
als prefab diepwandpanelen. De gegraven sleuf wordt niet met plastisch
beton gevuld, maar met een complete geprefabriceerde wandsectie. De
voordelen hiervan zijn een betere kwaliteit, geringere toleranties in de
afmeting en een veel regelmatiger uiterlijk. Een nadeel zijn de hoge
kosten om de voegen waterdicht te maken. Bovendien is de water-
dichtheid moeilijker te garanderen.
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8.2.7 Boorpalenwand

Boorpalenwanden zijn geschikt als grondkering en als waterkering,
maar ook als verticaal dragende fundering. Ze zijn opgebouwd uit een
rij in de grond gevormde betonnen schroefpalen en in secties realiseer-
baar.
De palen worden afwisselend gewapend en ongewapend uitgevoerd.
Hierbij worden eerst de ongewapende palen gemaakt en vervolgens
binnen vier uur de gewapende tussenpalen. Doordat de schroefpalenwan-
den trillingsvrij worden ingebracht, treedt er nagenoeg geen ontspanning
van de grond op en ontstaat geen zettingsschade aan de belendingen.
De wanden moeten worden verankerd. Bij een schroefpalenwand zijn
lekkages niet uitgesloten; deze moeten worden gedicht door injectie
van de grond.

8.2.8 Mixed-in-placewand

Mixed-in-placewanden hebben een grondkerende functie. Ze kunnen
ook worden toegepast ter versterking van de ondergrond. Aan dit type
wand kan geen buigsterkte toegekend worden zoals aan een damwand
of een diepwand. De wanden bestaan uit een of meer aaneengesloten
rijen in de grond gemaakte kolommen. Hiermee is het mogelijk voor de
ontgraving een gewichtsmuur te maken of de grond van de omgeving
te stabiliseren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen uitvoering in den
droge en in den natte.

8.2.8.1 Uitvoering in den droge

Uitvoering in den droge is tot op heden in Nederland nog niet toege-
past, maar wel in Scandinavie. Bij deze methode worden kolommen
gemaakt door de grond plaatselijk met een bindmiddel en droge lucht
te injecteren. Het equipement voor het installeren van de kolommen
bestaat uit een kraan op rupsbanden die is uitgerust met een speciaal
gevormde mengbeugel. Deze is bevestigd aan een holle buis met een
mengkop en een injectieopening, die langs een vaste makelaar wordt
geleid.
De mengbeugel wordt daarbij tot op de gewenste diepte in de grond
gedrukt. Het bindmiddel wordt aangevoerd vanuit een druktank en bij
de mengbeugel geYnjecteerd. De hoeveelheid en de juiste verhouding
tussen bindmiddel en lucht worden automatisch geregeld. Tijdens het
omhoog trekken wordt de beugel geroteerd, waardoor de grond en het
bindmiddel worden gemengd. De bindmiddelen cement en anhydriet
worden gemengd aangevoerd. De dosering wordt vastgesteld op basis
van laboratoriumonderzoek en is mede afhankelijk van de lokale
bodemgesteldheid. Gewoonlijk wordt ca. 200 kg droog materiaal aan 1 m3
grond toegevoegd. De diameter van de kolommen bedraagt ca. 0,6 m.
Om de grondweerstand over de eerste 5 m te breken wordt met een ave-
gaar voorgeboord.
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8.2.8.2 Uitvoering in den natte

Bij deze installatiemethode, wordt anders dan bij de droge methode een
extra hulpstuk voor menging en injectie onderaan de boors tang gemon-
teerd. Met deze methode is het mogelijk om in een keer kolommen te
maken tot een lengte van ca. 23 m. Tijdens het boren wordt een suspensie
van cement, eventueel kalksteenmeel en water op gecontroleerde wijze
in de grond ge"injecteerd. Het kalksteenmeel is een zeer fijnkorrelig
inert materiaal. De juiste mengverhoudingen worden vastgesteld op
basis van laboratoriumonderzoek en de lokale grondgesteldheid. In het
algemeen wordt ca. 300 kg suspensie per m3 grond toegevoegd. Zodra
de gewenste diepte is bereikt wordt de toevoer van suspensie gestopt en
de mengkop met grote snelheid geroteerd, terwijl hij langzaam
omhooggetrokken wordt. De diameter van deze kolommen bedraagt ca.
0,7 a 0.8 m.

8.3 VERTICALE EN HORIZONTALE BOUWKUlPAFSLUlTINGEN

Bij het realiseren van een bouwkuip voor een kelder of een ander
ondergronds bouwwerk wordt de keuze voor het ontwerp. het type
bouwput en de uitvoeringsmethode bepaald door:. de bodemgesteldheid, bijvoorbeeld het al dan niet aanwezig zijn van

waterafsluitende lagen;. de verlaging van de grondwaterstand in relatie tot de omgeving;. de vereiste 'korte' bouwtijd;
. de grootte van het werkterrein;. de randvoorwaarden die de omgeving stelt, zoals toelaatbare trillin-

gen en deformaties.

Er wordt onderscheid gemaakt in vertica1e bouwkuipafsluitingen, hori-
zontale bouwkuipafsluitingen en combinaties daarvan.

8.3.1 Verticale bouwkuipafsluitingen

Met betrekking tot de verticale bouwkuipafsluitingen zijn de volgende
technieken te onderscheiden:. Polderprincipe.

Hierbij wordt de grondwaterstand binnen de bouwkuip permanent
verlaagd tot onder het ondergrondse bouwwerk. Het tot in de water-
afsluitende kleilaag doorgezette scherm voorkomt een verlaging van
de grondwaterstand in de omgeving.. Droog ontgraven bouwkuip met open bemaling.

De directe omgeving bepaalt de haalbaarheid van een droog ontgraven
bouwkuip met een bemaling en eventuele retourbemaling. Om
opbarsten van de kuipbodem te voorkomen, moet na de ontgraving
het gewicht van de achterblijvende grondlagen op de dieper liggende
waterafsluitende laag evenwicht maken met de waterdruk aan de
onderzijde ervan.
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8.3.2 Horiwntale bouwkuipafsluitingen

Met betrekking tot de horizontale bouwkuipafsluitingen zijn de volgende
technieken te onderscheiden:

gebruikmaken van reeds aanwezige afsluitende grondlagen
aanbrengen van een onderwaterbetonvloer

Ongewapend onderwaterbeton wordt het meest toegepast. De vloer-
dikte wordt voornamelijk bepaald door de normaalkracht. Deze
kracht wordt ook enigszins opgenomen door de (buig)treksterkte in
de vloer. Het draagsysteem bestaat primair uit een dikke vloer met
een relatief slappe verende ondersteuning en secundair uit een
gewelfwerking die optreedt tussen de palen. De treksterkte speelt
geen rol meer (hoofdstuk 7).

Gewapend onderwaterbeton biedt weliswaar een veilige oplossing,
maar in de praktijk stuit de toepassing op problemen bij het onder
water aanbrengen van de wapening en het beton ertussen.

Staalvezelbeton biedt in de uiterste grenstoestand een iets grotere
veiligheid. Het scheurmoment is niet groter dan dat van traditioneel
beton, maar er is wel sprake van nascheurgedrag. De verwerking
van het mengsel eist in de praktijk de nodige aandacht; er moet
vooral een goede verdeling zijn van de staalvezels.

8.3.3 Combinaties van verticale en horizontale bouwkuipafsluitingen

Verticale schermen die aansluiten op een afsluitende laag, een onder-
waterbetonvloer of een (chemisch) ge"injecteerde waterdichte zandlaag,
verhinderen de toestroming van grondwater in verticale richting.
De volgende uitvoeringsmethoden staan ter beschikking:

Bouwkuip met doorgezette wanden tot in een afsluitende laag
Bij deze methode wordt een dichte bouwkuip gemaakt en is bemaling
erbuiten niet nodig. Eventueel kwelwater door de afsluitende laag en de
bouwkuipwanden wordt in de bouwkuip opgevangen en samen met het
hemelwater weggepompt. Indien de bouwkuip op de koppen niet door
damwanden kan worden afgesloten, wordt er wel eens gebruikgemaakt
van waterremmende cementbentonietschermen.

Bouwkuip met onde1Yvaterbetonvloer en trekpalen
De aanwezigheid van gevoelige objecten in de directe omgeving van de
bouwkuip maakt vaak een bouwmethode noodzakelijk, waarbij de
bouwkuipbodem wordt afgesloten met een onderwaterbetonvloer, die
verankerd is door trekpalen. Hierbij blijft de overlast voor de omgeving
beperkt omdat er geen water aan wordt onttrokken. Deze methode is
echter kostbaar omdat ze door de vele extra werkzaamheden meer tijd
vergt. Allereerst moet een groot aantal trekelementen tot op grotere
diepte worden geheid, hetgeen meer tijd kost dan het heien van alleen
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op druk belaste palen. vanwege de daarbijbehorende paalafstand. am
de trekpalen tot op de gewenste diepte te kunnen heien is in het algemeen
een duurder paalsysteem nodig dan de traditionele prefab betonpaal.
Vervolgens moeten er duikwerkzaamheden worden verricht om de
kuipbodem, de damwandkassen en de paalkoppen vrij te maken van
slib en grondresten. .

Ais tenslotte de onderwaterbetonvloer is gestort, moet worden gewacht
tot deze voldoende verhard is. De verbinding van deze horizontale
afsluiting met de verticale afsluitingen van de bouwkuip vraagt speciale
aandacht.
Het gaat hierbij om de volgende verbindingen:. Onderwaterbetonvloer met damwanden of combiwanden.

Praktische problemen vormen hierbij de insluitingen van het te storten
onderwaterbeton in de damwandkassen, die lekkage tot gevolg kunnen
hebben. Ais er geen of weinig grondwaterstroming is, zijn deze door
middel van injectie te verhelpen, maar ze leiden tot vertraging van
de bouwwerkzaamheden. De verbinding moet bovendien sterk
genoeg zijn om de verticale kracht van de opwaartse waterdruk
tegen de vloer op te nemen. Hiervoor is na het droogzetten van de
bouwkuip de wrijving in het contactvlak in combinatie met de stem-
pelkracht in de vloer meestal toereikend. lndien de damwand wordt
gebruikt voor het verticale evenwicht van de bouwkuipbodem, is het
soms noodzakelijk aanvullende voorzieningen aan de dam wand te
lassen, zoals stekken of doken.. Onderwaterbetonvloer met diepwanden.
Hierbij dient eveneens extra aandacht te worden besteed aan de
goede constructieve verbinding en de waterdichtheid. Daarvoor
worden op de vereiste hoogte in de diepwand stekkenplanken aan-
gebracht of inkassingen geformeerd door middel van baddings.
Nadat de wapening uit de stekkenplank is gebogen of de badding is
verwijderd, kan de wapeningskorf met de diepwand worden ver-
bonden. Dit gebeurt door de stekken aan de wapeningskorf te beves-
tigen of de wapeningskorf in de inkassing te plaatsen. Voor deze
verbindingen moeten zeer ruime niveautoleranties aangehouden
worden. Eventuele lekkage is door injectie te verhelpen.

De stempelfunctie van de onderwaterbetonvloer is een aantrekkelijk
voordeel in vergelijking met de methode, waarbij van de afsluitende
grondlagen onder de bouwkuip gebruik wordt gemaakt.
Bij grote ontgravingen kan de zwel van de kuipbodem tot aanzienlijke
trekkrachten in de funderingspalen leiden; deze moeten hierop worden
gedimensioneerd.

Floating foundation.
Bij de:z:e methode wordt geen bouwkuipbodem aangebracht, maar
maakt men gebruik van een waterafsluitende kleilaag. Hierbij is een
permanente verlaging van de grondwaterstand noodzakelijk, met name
wanneer het gewicht van de kelder en de bovenbouw kleiner is dan de
opwaartse waterdruk tegen de keldervloer. De verlaging moet zodanig
zijn, dat er altijd een geringe neerwaartse druk overblijft. De tot in de
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waterafsluitende kleilaag doorgezette dam wand of diepwand voorkomt
een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving. Boven zeer
diepe kelders moeten er voldoende bouwlagen zijn om evenwicht te
maken met de waterdruk. Bij deze methode is geen paalfundering
nodig om de belasting naar de ondergrond over te brengen.

Pneumatische caisson.
Bij een diepe kelder waarbij geen grondwater mag worden onttrokken,
biedt een pneumatische caisson een oplossing. Door het werken onder
verhoogde luchtdruk wordt toestroming van grondwater voorkomen.
Bij deze oplossing is er eigenlijk helemaal geen sprake van een bouwkuip.

8.4 AANDACHTSPUNTEN BIJ HET FORMEREN VAN BOUW-
KUIPEN

8.4.1 Horizontaal belaste funderingspalen

Bij het ontgraven van bouwkuipen en bij het trekken van bouwkuip-
wanden treden horizontale verplaatsingen op in het vlak van de wand.
Belendende paalrijen ondergaan daarbij extra horizontale belastingen.
Hierbij maakt het verschil of de palen voor of na de ontgraving van de
bouwkuip zijn ingebracht. Op basis van plaxisberekeningen kunnen de
vervormingen ter plaatse van de beschouwde paalrijen worden vergele-
ken met de vervormingen die juist voor het trekken van de damwand
zijn opgetreden.
Vervolgens kunnen deze vervormingsverschillen als opgelegde vervor-
ming horizontaal op de funderingspaal worden aangebracht. De paal
wordt hierbij gemodelleerd als verend ondersteunde ligger met buig-
stijfheid EI, verende bedding k en rotatieveer C ter plaatse van de
inklemmingin de betonconstructie,waarbij meestalgeldt C=co. Om de
krachtsverdeling in de paal te berekenen moet in elk punt waar een
horizontale extra verplaatsing .6.°i optreedt een belasting op de paal
worden aangebracht ter grootte van Fi=k.6.0i' Hieruit zijn dan het
inklemmingsmoment en het veldmoment in de funderingspaal met
behulp van rekenprogramma's af te leiden. Ten slotte wordt de paalwa-
pening hierop gedimensioneerd. Vaak volstaat een extra wapening over
de eerste 3 a 4 m van de paalkop. Bij eventueel reeds aanwezige palen
is dit uiteraard niet mogelijk.

8.4.2 Trekken van de damwanden

Na voltooiing van het bouwwerk worden de damwanden meestal
getrokken. Er blijft dan een holte achter. Door het vibrerend trekken
wordt deze holte opgevuld, maar de grond wordt ontspannen. Dit heeft
nadelige gevolgen voor de draagkracht van in de buurt staande funde-
ringspalen. Om die reden mag bij het trekken van de damwand, binnen
het daarbij optredende glijvlak, de onderkant daarvan niet dieper liggen
dan 1,5 m boven de paalpunten.
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8.4.3 Contactvlak tussen onde1>vaterbetonvloer en constructievloer

Bij het storten van een eonstruetievloer op een onderwaterbetonvloer
doen zieh nogal eens problemen voor in verband met de waterdieht-
heid. Door krimp en afkoeling bij het vrijkomen van de hydratatie-
warmte van de opgestorte vloer ontstaat seheurvorming doordat axiale
vervormingen gedeeltelijk niet kunnen optreden. De oorzaak hiervan
kan zijn:. voIIedig in de eonstruetievloer doorstekende paalkoppen bij perma-

nent op trek belaste palen:. de aanheehting in het ruwe stortvlak tussen de onderwaterbeton-

vloer en de eonstruetievloer;. eombinaties van beide.

Seheurvorming in het onderwaterbeton vertoont altijd een zeer griIIig
karakter. De seheuren lopen vaak door over de gehele dikte van de
opgestorte vloer en zijn doorgaans watervoerend. Het risieo van onge-
eontroleerde seheurvorming in de opgestorte eonstruetievloer is dus het
geringst, zolang het onderwaterbeton niet seheurt. Seheurinleiders in
het onderwaterbeton kunnen zorgen voor het enigszins sturen van dit
proees. Het is daarbij aan te bevelen, de dikte van de onderwaterbeton-
vloer en van de opgestorte vloer zodanig te kiezen dat de seheurtrek-
kraeht in het (ongewapende) onderwaterbeton kleiner is dan die in de
(gewapende) opgestorte vloer. Bij een in vergelijking met de onderwa-
terbetonvloer relatief dunne opgestorte vloer is de kans op seheuren vrij
groot. Maatregelen die genomen kunnen worden zijn:. Koelen van de eonstruetievloer. Het nadeel is dat bij kIimatologisehe

daling van de temperatuur en door restkrimp de vloer later alsnog
kan seheuren.. Toepassen van veel fijn verdeelde wapening in de eonstruetievloer.
Hiermee worden eventuele seheuren beter verdeeld. Nog beter is het
om ook de oorzaak van de seheurvorming aan te pakken.. Injeeteren van de seheuren. Dit is eehter niet altijd een adequate
oplossing omdat door seizoensinvloeden seheuren zieh opnieuw
kunnen openen. Ook hierbij geldt: voorkomen is beter dan genezen.. Toepassen van een uitvuIIaag van vulbeton, zand of grind.

- Vulbeton dient meer als uitvlaklaag dan als middel ter verminde-
ring van de aanheehting, zodat de kans op seheurvorming alsnog vrij
groot blijft.

- Zand dient voor het uitvlakken van de ruwe onderwaterbetonvloer.
Indien de zandlaag in een dikte van tenminste 15 em wordt uitge-
voerd, voorkomt dit de interaetie van de beide vloereonstrueties.
De kans op scheurvorming is daarbij gering. Op de zandlaag
wordt een werkvloer gestort en worden de paalkoppen gesneld,
zodat aIIeen nog de paalkopvlakken en de deuvelwerking van de
eventuele kopwapening een belemmering vormen. Kopwapening
is aIIeen nodig als in de permanente situatie trek moet worden
overgebraeht. In dat geval dient er rekening mee te worden gehou-
den dat deze wapening reeds door afsehuiving is belast.

- Grind is in de praktijk minder effeetief dan zand. In sommige situaties



340 Bouwen vanaf her maaiveld

kan het een voordeel zijn, omdat grind gemakkelijker te draineren is.
Verder gelden voor grind dezelfde opmerkingen als bij zand.

Een factor die alleen bij doorstekende paalkoppen een rol speelt is de
afschuifcapaciteit van de paalkoppen. In een van de eerste spoortunnels
op Schiphol, zijn voor de permanente trekpalen de paalkoppen ongesneld
in de constructievloer doorgezet. In verband met de afschuifcapaciteit
in het contactvlak zijn ze plaatselijk verzwaard. Bij de dimensionering
van de vloerwapening is rekening gehouden met extra trekkrachten, die
via de paalkoppen naar de vloer worden overgebracht. Doorstekende
paalkoppen dienen in zulke situaties dan ook zoveel mogelijk te worden
vermeden. Ook om praktisch redenen hebben bij het wapenen van de
vloer gesnelde paalkoppen verreweg de voorkeur.

8.4.4 Zeuingen en vervormingen

De aandachtspunten en de signalering van de zettingen bij bouwkuipen
zijn gebaseerd op zettingsmetingen aan het maaiveld binnen het actieve
glijvlak achter de bouwkuipwand. De horizon tale vervormingen van de
bouwkuipwanden worden gemeten met behulp van hellingbuizen, die
aan de damwandprofielen zijn aangebracht.

8.5 VOORBEELDEN VAN BOUWKUIPOPLOSSINGEN

De randvoorwaarden vanuit de omgeving bepalen in sterke mate voor
welke bouwkuipoplossing gekozen wordt. Daarnaast spelen geotechnische
en geohydrologische factoren een belangrijke roI. Ook de kosten zijn
van invloed op de keuze. .

Bij de bouwkuipoplossingen die hier besproken worden, is gebruik
gemaakt van een groot aantal technieken, die globaal in drie groepen
zijn onder te brengen.. Technieken om de verticale afsluiting te verzorgen (de bouwkuip-

wanden).. Technieken om de horizon tale afsluiting te kunnen maken:

-aanbrengen van kunstmatige waterafsluitende lagen (injectie,
onderwaterbetonv leer)

- gebruik maken van natuurIijke waterafsluitende lagen. Technieken om de verbinding tussen de bouwkuipwanden en de

horizontale componenten van het ondergronds bouwwerk zo goed
mogelijk te verzorgen.

In de inleiding is reeds opgemerkt dat er geen standaardoplossing be-
staat voor het maken van bouwkuipen. Dit blijkt uit het volgende.
Bij de Stationspleintunnel in Leiden is bijvoorbeeld afgezien van de
wandendakmethode, omdat een gefaseerde oplossing beter in de ver-
keerssituatie paste en daardoor goedkoper was [4]. Voor het tunneldeel
onder de Kaagbaan op Schiphol is omwille van een zo kort mogelijke
overlast juist wet gekozen voor de wandendakmethode. Hier is het
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betonnen dak stijf aan de kop van de damwand verbonden en zijn de
buigende momenten maatgevend voor de wand. De detaillering van die
verbinding is bijzonder lastig in verband met een goede waterdichte
aansluiting. De waterdichte aansluiting bij de dilatatievoegen is van
belang, vooral als die uit het dak in de wanden en vloeren moet worden
doorgezet.
Wisselende verticale belastingen en krimp maken deze dilataties nood-
zakelijk. Goede waterdichte afsluitingen zijn vaak moeilijk te maken,
vooral als ze ook nog onder water moeten worden vervaardigd. Goede
oplossingen zijn meestal niet eenvoudig en bovendien kostbaar. Ook bij
onderdoorgangen in het spoor zijn goede waterdichte aansluitingen van
de verticale en de horizontale door het spoor bereden componenten van
wezenlijk belang [II]. Bij de aanleg van de Noordzuidlijn van de metro
in Amsterdam heeft de kwetsbaarheid van de omgeving een doorslagge-
vende invloed op het bouwkuipontwerp. Omdat het maken van diepwan-
den te veel risico's voor de omgeving oplevert, moet naar altematieve
verticale bouwkuipafschermingen worden gezocht [6, 8]. Bij de bouw van
het metrostation Wilhelminaplein in Rotterdam zijn combiwanden in
plaats van diepwanden toegepast. omdat in verband met de kwetsbaarheid
van de omgeving de vervormingen beperkt moesten blijven. Hier is
gebruikgemaakt van een kleilaag als horizontale bodemafsluiting, waar-
door in een droge bouwkuip goede waterdichte constructieve verbindingen
tussen vloeren en wanden konden worden gemaakt [2, 3].
Al deze bouwkuipoplossingen worden nader toegelicht aan de hand
van de volgende projecten.

8.5.1 Stationspleintunnel Leiden

Een randvoorwaarde bij de aanleg van de twee verkeersbuizen omvatten-
de tunnel is de minimale overlast voor het verkeer geweest. In verband
met de gecompliceerde verkeerssituatie was de bouwvolgorde voorge-
schreven. Door toepassing van de wandendakmethode met diepwanden
en een injectielaag zou de overlast op het Stationsplein tijdens de bouw
zo gering mogelijk zijn. Op basis van een alternatief ontwerp is echter
gekozen voor een bouwkuip met tijdelijke stalen damwanden en een
onderwaterbetonvloer met trekpalen, waarbinnen de tunnel in situ is
gebouwd. Deze oplossing leverde in vergelijking met de wandendak-
methode circa 20% lagere bouwkosten en een betere beheersing van
het bouwproces op.
Door een gefaseerde uitvoering konden de verkeersstromen zoveel
mogelijk doorgaan (afb. la tlm d). Hiertoe is voor de tweede tunnelbuis
een derde damwand ingebracht. De verbinding met de eerste tunnelbuis
is gemaakt met schroefankers, waarbij het nieuwe beton tegen .het ruw
gemaakte beton van de eerste tunnelbuis is gestort. AIle stortvoegen die
met het grondwater in aanraking komen, zijn met behulp van injectie-
slangen gei."njecteerd.Bij de aansluiting van de tweede tunnelbuis op de
eerste is extra krimpwapening aangebracht ter plaatse van de vloer en
het dak. Het kruisende verkeer is via hulpbruggen over de bouwkuip
geleid. Wegens de beschikbare hoogte fungeerden de hulpbruggen
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- uitvoeren betonwerk tunnelbuis stadszijde
- inrichten en tijdelijk in gebruik nemen tunnelbuis

Ajb.f a.

- aanbrengen damwanden + stempelconstructie
- heien trek palen
- in den natte ontgraven bouwkuip
- storten onderwaterbeton
- droogzetten bouwkuip

Ajb.fe. Ajb.f d.

- uitvoeren betonwerk tunnelbuis stationszijde
- aanvullen tunnelbuis

- verwijderen stempelconstructie

- trekken damwand

- aanbrengen stalendamwand
- verdiept heien trekpalen
- aanpassen of vervangen stempelconstruetie
- in den natte ontgraven bouwkuip
- storten onderwaterbeton
- droogzetten bouwkuip
- afbranden stalen damwand

tevens als stempels. De hulpbruggen waren extra breed en voorzien van
een uitneembare rijvloer die gedeeltelijk verwijderd kon worden als dat
nodig was in verband met de werkzaamheden in de bouwkuip. Er is
rekening gehouden met de mogelijkheid dat de eerste tunnelbuis hori-
zontaal zou gaan verschuiven als gevolg van de ontgraving van de bouw-
kuip voor de aanleg van de tweede tunnelbuis en de hiermee gepaard
gaande ontspanning van de grond. De horizon tale verplaatsing diende

Ajb.fa-d. Bouwfasen van tunnel onder

Stationsplein te Leiden: bouwkuip

met tijdelijke stalen damwanden en

een onderwaterbetonvloer met trek-

palen.
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te worden beperkt tot5 mm om blijvende trekspanningen in de beton-

palen te voorkomen. Dit probleem is opgelost door in de eerste fase
wiggen van azobe tussen de gording en de damwand aan te brengen
(afb. Ie). In de tweede fase zijn de wiggen verwijderd, waardoor de
damwand zich naar binnen verplaatste en de onderwaterbetonvloer extra
op druk werd belast (afb. If). Deze druk compenseerde de afgenomen
normaalkracht tijdens de ontgraving voor de tweede fase. Het verwij-
deren van de uitvulwiggen is gefaseerd uitgevoerd om de damwand niet
uit het slot te laten lopen en de gordingen niet te overbelasten. De tij-
dens de uitvoering gemeten verplaatsingen van de eerste tunnelbuis
bleven binnen de gestelde grenzen.

8.5.2 Tunnel onder Kaagbaan Schiphol

Voor de aanleg van de tunnel onder de Kaagbaan op Schiphol zijn
diverse studies uitgevoerd naar de lay-out en de mogelijke bouwme-
thoden. Een van de eisen was, dat de nieuwe tunnel moest aansluiten
op de bestaande tunnel. De buitengebruikstelling van de Kaagbaan
tijdens de bouw van de tunnel diende zo kort mogelijk te zijn met
onderscheid tussen overdag en's nachts. Deze eis is bepalend geweest
voor het ontwerp en de uitvoering van de tunnel. Bij de studies naar
mogelijke bouwmethoden hebben de operationele eisen van de lucht-
haven een overheersende rol gespeeld. Hierop werd de maximale hoogte
van de heistellingen en bouwkranen afgestemd. Daarnaast waren binnen
een strook van 2 x 75 m uit het hart van de baan geen sleuven toege-
staan wanneer de baan in gebruik was. Verder diende bij de bouw van
de tunnel rekening te worden gehouden met het diepe grondwater, dat
van nature sterk chloride- en arseenhoudend is. Hierdoor was een span-
ningsbemaling in dit pakket niet toegestaan en diende na de bouw van
de tunnel de waterafsluitende laag te worden hersteld. De bouwmethoden
die enigszins aan alle eisen konden voldoen waren de zinkmethode, de
open-bouwkuipmethode en de wandendakmethode. Voor het baankrui-
sende gedeelte verdiende de wandendakmethode de voorkeur, vooral
met het oog op de stremmingsduur. Voor de toeritten en de tunneldelen
onder de rijbanen is voor de open-bouwkuipmethode gekozen.
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Afb.2a. Combiwand van de
Kaagbaantunnel.

prefab
randbalk

prefab
voorzetwand

buispaal

langsdilatatie

Afb.2b. Aansiuiting van de wand met
de vioer m.b. v. New-Jerseyprofieien.

doorsnede A - A

8.5.2.1 Tunnel onder baankruisende gedeelte

Onder het baankruisende gedeelte zijn combiwanden toegepast (afb. 2a).
Het gewapend betonnen dak is er moment vast mee verbonden. De vloer
is verankerd aan trekpalen. Voor de combiwanden zijn voorzetwanden
geplaatst van prefab beton. De speciale New-Jerseyprofielen van beton
vormen een goede aansluiting van de vloer met de wand en fungeren
tevens als verhoogd voetpad (afb. 2b). Behalve de hoekaansluiting van
het dak aan de wand (par. 8.5.2.2) is ook de aansluiting van de vloer aan
de wand een speciale oplossing, die nog niet eerder was toegepast. De
vloer en de wand kunnen onafhankelijk van elkaar verticaal bewegen,
maar de aansluiting moest waterdicht zijn. De randstrook van de vloer
is met beugels aan de combiwand verankerd. Tussen deze randstrook
en de rest van de vloer is een dilatatievoeg aangebracht met een in het
beton opgenomen rubber -metaal voegprofiel.

Voor de bouw van het baankruisende gedeelte van ca. 300 m 1engte
waren slechts zeven weken beschikbaar, zij het dat de wanden en de
trekpalen van het gedeelte buiten de middelste 80 m in de periode
ervoor geYnstalleerdkonden worden. Bemaling van het grondwater was
niet toegestaan. Het oorspronkelijke plan was dan ook om van de wan-
dendakmethode uit te gaan. Een periode van zeven weken zou dan vol-
doende zijn om de wanden van de het middelste gedeelte van 80 m te
installeren en het gehele dak over 300 m aan te brengen op de wanden.
Daarna kon de baan weer hersteld en in gebruik genomen worden. De
ontgraving onder het dak en het maken van de vloer zouden dan onder
verhoogde luchtdruk in den droge plaatsvinden.

De uitvoerende aannemer is echter toch van de traditionele methode
uitgegaan, waarbij eerst onder water ontgraven wordt en een afdichting
van onderwaterbeton wordt gemaakt en vervolgens pas het dak wordt
aangebracht. Dit alles is in dezelfde zeer korte periode uitgevoerd. Pas
na het aanbrengen van het dak was het nodig om het water weg te pom-
pen zodat men met de constructievloer en de afwerking kon beginnen.
De oplossing bestond uit een zeer goed voorbereid werkschema en een
speciaal ontwerp van het dak en de momentvaste verbinding daarvan
met de combiwanden. Het dakontwerp is een verdere ontwikkeling van
het uitgevoerde ontwerp van de tweede Schipholtunnel met prefab
SNP-balken. Er is een momentvaste verbinding gemaakt met de
combiwanden. Deze bestaat uit op de wanden ingek1emde, ter plaatse
gestorte sloven waarop de balken en het ter plaatste gestorte dak rus-
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ten (afb. 2c). Bij de Kaagbaantunnel was er geen tijd om een dergelijke
verbinding te maken. Direct na installatie van de combiwanden werden
er aan de binnenkant ingenieuze stalen oplegstoelen gelast voor de opleg-
ging van de balken. Deze werden aan de uiteinden afgeschuind om een
goede momentvaste verbinding van de balk en de buis van de combi-
wand te maken met het ter plaatse gestorte beton van het dak.

8.5.2.2 Berekening hoekaansluiting van de wand aan het dak

Een vrije oplegging van het dak op de wanden heeft als bezwaar dat er
een beweegbare voeg is, die ook het grondwater moet afdichten. Een
duurzame oplossing daarvoor is praktisch niet uitvoerbaar. Daarom is
het beter het dak moment vast aan de wand te verbinden. De wand is
een door de grond ondersteunde constructie. het dak niet. De bereke-
ning van de aansluitkrachten is mogelijk met behulp van bijvoorbeeld
het programma M-sheet. Hierin is alleen de wand gemodelleerd. De
excentrische aansluiting van het dak in de fase van vrije oplegging
wordt in rekening gebracht door momenten. Voor de belastingen in de
fase dat het dak is ingeklemd aan de wand wordt voor het dak een rota-
tieveer ingevoerd. Hierbij valt op te merken dat de wand door de zijde-
lingse ondersteuning van de grond relatief zeer buigstijf is. Er ontstaan
dus relatief grote inklemmingsmomenten, die naar beneden in de wand
zeer snel afnemen en nauwelijks reductie geven van het veldmoment in
de wand, die wel zou optreden bij een scharnier aan de bovenkant.
Deze momenten zijn maatgevend voor de dimensionering van de wand.
Met een wand van standaarddamwandprofielen is deze verbinding
nauwelijks mogelijk, maar met een combiwand wel, omdat de buis
daarvan een groot weerstandsmoment heeft en ruimte biedt om de ver-
binding te maken.

Ajb.2c. Momentvaste verbinding tus-

sen dak en combiwanden.
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Ajb.3a. Bouw van een tunnel onder
een tijdelijke hulpbrug.

Ajb.3b. Inschuiven van de hulpbrug

onder de spoorbaan.

-------------------------------------------------------------------

----- .-------
8.5.3 Onderdoorgangen in her spoor

Ongelijkvloerse spoorkruisingen worden meestal tijdens de exploitatie
van het treinverkeer aangelegd. De voornaamste randvoorwaarde is dat
dit verkeer er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.

Het ontwerp en de uitvoeringsmethode van de spoorkruisende wegver-
keerstunnel zijn met name afuankelijk van:. de lengte van de buitendienststelling (treinvrije perioden). de bodemgesteldheid (i.v.m. de keuze voor een paalfundering of een

fundering op staal)
de grondwaterstand
de eventuele bemaling

Ter ondersteuning van de bereden sporen worden twee uitvoeringsme-
thoden gebruikt:

Bouwen onder hulpbruggen (afb. 3a).
Hierbij worden de sporen vooraf in hulpbruggen gelegd, waaronder
de onderdoorgang in een bouwkuip wordt gebouwd. De bodemge-
steldheid bepaalt het type oplegging van de hulpbruggen en de vorm
van de bouwkuip.
Bouwen zander hulpbruggen.
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Voor de in een bouwkuip te realiseren tunnelmoten kunnen de volgen-
de uitvoeringsmethoden worden toegepast:. Inschuiven van het spoorkruisende tunneldek (atb. 3b, c).

Bij deze methode wordt het spoorkruisende tunneldek op schuitbanen
naast de spoorbaan gebouwd. Tijdens een buitendienststelling van
circa 24 uur worden de schuitbanen ter plaatse van de spoorbaan
verlengd. Van te voren zijn tijdens korte treinvrije perioden in de
nacht de funderingspalen ingebracht (meestal Tubexpalen).
Vervolgens wordt het tunneldek op de juiste positie ingeschoven,
gefixeerd en het spoor weer teruggebouwd. Hierna wordt de spoor-
kruisende moot onder het ingeschoven dek verder voltooid (atb. 3d).
De waterdichte aansluiting van de buitenwanden en het ingeschoven
dek vragen hierbij speciale aandacht.
Het dek rust na het inschuiven op korte sta1en stelkolommen of op
betonopstorten met een oplegblok. De betonopstorten nemen de
horizontale krachten uit het spoor ter plaatse op; bij de stalen stel-
kolommen gebeurt dit via voorzieningen elders.
Het maken van de waterdichte aansluiting van de wanden met de
dakplaat kan op een van de volgende manieren gebeuren:

- aanbrengen van injectieslangen ter plaatse van de stortnaden en
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Ajb.3c. Doorsnede van heT ingescho-
ven Tunneldak.

Ajb.3d. Ajbouw TunnelconsTrucTie.
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deze na het storten van het aansluitende wanddeel injecteren:
- opnemen van een rubbervoegprofiel in het dek met een injectie

slang in het te storten aansluitende wanddeel; hierbij verdient het
de voorkeur een sparing in de wand te maken en deze na het in-
schuiven van het dek aan te gieten met krimpvrije mortel;

- opnemen van voegprofielen met klemprofielen aan de binnenzij
de van de tunnelwand; deze zijn gefixeerd met schroefuulzen, die
in de bekisting zijn opgenomen.. Inschuiven van de spoorkruisende tunnel moot.

Bij deze methode wordt de spoorkruisende tunnelmoot op schuifbanen
naast de spoorbaan gebouwd. Tijdens een buitendienststelling van
circa 48 uur wordt het bestaande spoor opgebroken en het baanli-
chaam afgegraven. De schuifbanen worden verlengd en de gehele
spoorkruisende tunnelmoot wordt ingeschoven.
Daama worden de schuifbanen verwijderd, het baanlichaam wordt
aangevuld en de sporen worden weer teruggebouwd. Bij de verdere
bouw van de onderdoorgang wordt het treinverkeer niet meer gehin-
derd. Deze methode wordt alleen toegepast als de ondergrond goed
draagkrachtig is en er eventueel een open bemaling mogelijk is.

Op andere technieken, zeals het door de baan persen of trekken en
inhijsen van de tunnel moten, wordt in dit kader niet ingegaan.

8.5.4 Passage Noordzuidlijn onder Amsterdam CS

De aanleg van de Noordzuidlijn van de metro in Amsterdam is een in het
oog springend project. In deze paragraaf worden de overwegingen
genoemd die moeten leiden tot een definitieve keuze voor de bouwkuip-
oplossing ter plaatse van de kruising met het Centraal Station.
Voor het ontwerp van de bouwkuip voor de af te zinken metrotunnel onder
de middentunnel van het Centraal Station in Amsterdam zijn diverse oplos-
singen bekeken. Gekozen is voor de natte bouwmethode waarbij de metro-
tunnel wordt afgezonken in een zinksleuf. De voegen van de af te zinken
tunnel komen daarbij ca. 5 m buiten de gevels van het stationsgebouw te
liggen. De constructies boven de bouwkuip worden vooraf ondervangen
door een betonconstructie die op de bouwkuipwanden is opgelegd.
De beschouwde bouwkuipoplossingen zijn:. On twerp 1 Cafb. 4a). De bouwkuipwanden bestaan uit diepwanden

die tot een diepte van NAP -65 m in de derde zandlaag reiken. De
middentunnel wordt als een samengestelde koker vrij op de diep-
wanden gelegd. De spoor- en perronbelastingen grijpen hierop aan.
In de koker komen de bestaande tunnelfuncties, zeals reizigers-
transfer en commerciele activiteiten, weer terug. Onder de koker
ontstaat door nat ontgraven de zinksleuf voor de metrotunnel.
Omdat de middentunnel in gebruik moet blijven is plaatselijk een
bredere bouwkuip vereist. Hierbij zijn omvangrijke hulpconstructies
nodig om de middentunnel en de aangrenzende stationsgedeelten te
ondervangen, met name omdat op de diepwanden grote verticale be-
lastingen aangrijpen en de zettingsverschillen beperkt moeten blijven.
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Ontwerp 2 (afb. 4b). De midden tunnel wordt gesloopt en herbouwd.
De kosten en risico's zijn beperkt. Omdat de diepwanden met
behulp van vijzels nagesteld kunnen worden, is een funderingsni-
veau van ca. NAP -36 m toereikend. Voorafgaand aan de metrobouw
worden de functies van de middentunnel verplaatst.
Ontwerp 3 (afb. 4c). Ter plaatse van het stationsgebouw wordt de
bouwkuipwand als sandwich wand uitgevoerd en tot in de Eemklei
gefundeerd (funderingsniveau van ca. NAP -26 m). De ca. 2,5 m
dikke wand bestaat uit twee rijen in de grond gedraaide Tubexpalen
en een met grout ge'injecteerd grondmassief. Het verticale draagver-
mogen van de samengestelde wanden is door een met groutinjectie
verzwaarde voet vergroot. Tijdens de bouw is de hinder voor het
treinverkeer hierdoor nihil, maar de kosten zijn zeer hoog. Met de
belastingafdracht uit de houten palen van het bestaande gebouw is
rekening gehouden; deze bedraagt 35 kN/m2 en grijpt aan op een
niveau van NAP -17,5 m. De te verwachten eindzetting van ca. 200 mrn
en de onzekerheid met betrekking tot de grondparameters stellen
een fundering van deze bouwkuipwand tot in de derde zandlaag ter
discussie. De optredende puntzakking is dan nog maar ca. 25 mm,
waarbij ca. 30 % van de stalen palen tot in de derde zandlaag wordt
gefundeerd. Voor de belastingafdracht van de wand is daarbij 20 %
aangehouden via de punt en 80 % via schachtwrijving. De palen
moeten daarbij tot een diepte van ca. NAP -65 m worden ingebracht.
Ontwerp 4. Uit de drie hiervoor besproken ontwerpen zijn de beste
elementen gecombineerd tot een nieuw ontwerp. Omdat bij de uit-
voering met diepwanden de te verwachten zettingen groot zijn, is
gekozen voor een afwisseling van lange en korte wandelementen,
een zgn. gestaffelde bouwkuipwand. De lange wandelementen reiken

I oostligging I

Afb.4a. Concept van de passage van
de Noord::.uidlijnmet Amsterdam CS:
onder de middentunnel wordt de ::.ink-
sleuf voor de metrotunnel gegraven.

Afb.4b (rechts). Situatie tijdens
sloop en herbouw van de midden-

tunnel.



350 Bouwen vanaf het maaiveld

11!

~ ill

III

ill

III

~

III

ill

III

~

III

ill ~~ I ;;;1I ~ III :/1 ""III «r-- ~ I
if II II II \\i(( I I \\:(( \\it \\i/ I

\ \i( I \\i( \\i((

!I ! ! !,! ! ! !

: :: :
I 1 I I 1 1 1 +3,180 I~ + ~ 7 I ~ 7 . " 7
I I 1 , i , ,

"
,~-

(
~ I. : I ~

)
-.

J( ~,A.P. 0
-

,J I,,;'!
! i! !

J l, GWS -0.40.1
I

> . -- -- o.

j I I I I
1 I

I
I I;

I

. ,
! - rm o~ - !

I I
21.33

mil
I

I I ->~ '- 1 1

j i T 1 I

i i

perron I perron I 1 ~
I I I-'--L..

!
-'--L.. - - .. I I -.SL+3,180

I i

'T ." . .':' -" I ,,:SL=
I

,

I
ll I r-

I'
"

~pnca-17,760

I"d rJl' -21.150'-
i

\ ~ / I I-.SL
groutinjectie I

1

~ ,

I

/ i... '
, . . .1--- groutinjectie

I I : I I, /
i

groutstempel d= 1,5 m I I, . , , -26,000
palooh.o.h.1,0m) I I '''d«;09,,,,,,te<l<;09 I I-'SLwanddlkte 12 mm -II II

II II
", ,'.:

,
': :

1

1:
II II
I I II

:
,

1: :
,
':

I I II
I I II
I I I I

:
,
': :

1

':"
I I I I
I I I I
III III

2,~

22,33 m

:!~1 op de 3 pale:,
:I: :I' doorzetten tot In: : : : de 3e zandlaag
:'

1

: :'
,

:
I I II
I I ,I

.',: :'::
1 ' 'I' -65,000IIII

~I I I I
III III

If IfI

middenligging
I

AjbAe. De bouwkuipwanden van de

::.inksieuf ::.ijnais sandwiehwanden
uitgevoerd.

tot in de derde zandlaag (een funderingsniveau van circa NAP -65 m)
en zorgen voor het verticale draagvermogen. De zettingen zijn daarbij
beperkt. De korte wandelementen rei ken tot circa NAP -30 m en
hebben s1echts een grondkerende functie.

8.5.5 Diepgelegen stations Noordzuidlijn Amsterdam

De Noordzuidlijn voor de metro van Amsterdam wordt voor een
belangrijk deel uitgevoerd als geboorde tunnel. Hiertoe worden in de
binnenstad vier diepe stations aangelegd (Centraal, Rokin, Vijzelgracht,
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Ferdinand Bolstraat). Het ontwerp van deze stations is in een aantal
opzichten bijzonder en vanwege de complexiteit voor Nederlandse
begrippen grensverleggend:. de stations worden aangelegd op zeer drukke locaties, waarbij het

stadsleven op het maaiveld zoveel mogelijk ongehinderd doorgang
kan vinden (afb. Sa):. de bouwkuipen met ontgravingsdiepten van ruim 30 m zijn de diep-

ste die ooit in Nederland zijn uitgevoerd;. de grondwaterstanden zijn hoog;. de bodemgesteldheid is matig;. op korte afstand van de bouwkuipen (soms minder dan 3 m) staan
monumentale gebouwen met kwetsbare houten paalfunderingen.

De combinatie van deze factoren maakt het ontwerp van deze stations,
ook wereldwijd gezien, uniek. De monumentale bebouwing en de
bebouwing van voor 1940 zijn vee1algefundeerd op de eerste zandlaag.
De nieuwe bebouwing is meestal gefundeerd op betonnen of stalen
palen op de dieper gelegen tweede zandlaag.

8.5.5.1 Station Amsterdam Centraal

Stationsdeel De Ruyterkade
Het stationsdeel De Ruyterkade wordt aangelegd in een open bouwkuip
met gestempelde combiwanden tot circa NAP-30 m tot in de afsluitende
laag Eemklei. Nadat de bouwkuipwanden zijn ge"installeerd worden de
boorpalen aangebracht voor de definitieve constructie. Deze reiken tot in
de derde zandlaag (circa NAP-60m). Nadat de bouwkuip op diepte is

. (circa NAP-19 m), wordt de gewapend-betonconstructie gemaakt. Het
verticale even wicht en de stabiliteit van de constructie worden verzekerd
door de bouwkuipwanden in de definitieve constructie op te nemen.

Ajb.5a-c). Metrostations resp. onder

Rokin. Ferdinand Bolstraat en
Vijzelgracht.
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Afb.5d. Fasen van ontgraven en
bouw van dak. wanden en vloer
voor metrostation onder
Vijzelgracht.

Stationsdeel Stationsplein/Voorplein
Het diepe deel van de bouwkuip van dit station, dat ook de centrale hal
omvat, bestaat uit gestempelde 1,2 m dikke diepwanden tot ca.NAP-30 m.
Gelijktijdig met de diepwanden wordt een op palen gefundeerde bouw-
kuipafdekking aangebracht, zodat het grootste gedeelte van de werk-
zaamheden buiten het zicht van de gebruikers van het plein plaatsvindt.
Om de hinder verder te beperken worden het plaatsen van de diep-
wanden en het aanbrengen van de bouwkuipafdekking sterk gefaseerd
uitgevoerd. Hierna wordt de bouwkuip tot NAP-19 m droog ontgraven
en de waterstand erin verlaagd. De waterstand buiten de bouwkuip wordt
daarbij niet beYnvloed doordat de diepwanden tot in de afsluitende
Eemklei zijn doorgezet. Voor de fundering van de centrale hal worden
twee boorpalenwanden of vrijstaande diepwandpanelen tot in de derde
zandlaag aangebracht (tot ca. NAP-58 m). De diepwanden maken later
deel uit van de definitieve betonconstructie. In de gebruiksfase wordt de
geringe opwaarts gerichte belasting opgenomen door het trekdraagver-
mogen van de bouwkuipwanden en de boorpalen of diepwandpanelen.

8.5.5.2 Station Ferdinand Bolstraat (ajb. 5b)

De ruimte is hier dermate beperkt, dat de tunnels voor de baanvakken niet
naast, maar boven elkaar worden geboord. Net als bij de overige stations
betreft het een afgedekte bouwkuip, bestaande uit gestempelde diepwan-
den, die tot in de afsluitende Eemklei reiken. De bouwkuip kan daardoor
droog worden ontgraven. Verticaal evenwicht van de bouwkuipbodem op
basis van alleen het gewicht van het afsluitende grondpakket is hier niet
zonder meer mogelijk. Door de relatief smalle bouwkuip in relatie tot de
dikte van het afsluitende pakket ontstaat er echter gewelfwerking. Hierdoor
is een ruime veiligheid tegen opbarsten van de kuipbodem gegarandeerd.

8.5.5.3 Station Vijzelgracht (ajb. 5c en d)

Het onder luchtdruk ontgraven van het diepe deel van de bouwkuip ver-
dient de voorkeur omdat dan nog steeds droog kan worden ontgraven.
Een bijkomend voordeel van de luchtdrukmethode is dat de grond tijdens
het ontgraven beter wordt gesteund. De bouwvolgorde is:. droog ontgraven onder de bouwkuipafdekking tot circa NAP-20 m;. aanbrengen van het tunneldak;
. droog ontgraven onder het tunneldak tot ca. NAP-26 m zonder

luchtoverdruk, zodat zoveel mogelijk materiaal naar binnen kan
worden gebracht zonder gebruik te maken van materiaalsluizen;. onder luchtdruk ontgraven tot NAP-30,S m bij een luchtoverdruk

van circa 1,0 tot 1,5 bar;
. storten van de tunnelvloer:. aflaten van de overdruk na verharding van de constructievloer.

Bij station Vijzelgracht, en ook bij station Rokin (afb. Sa), worden de
diepwanden volledig in de definitieve constructie ge'integreerd. Dit is
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nodig om in de gebruiksfase de opwaartse belastingen ten gevolge van
zwellende klei en de waterdruk tegen de tunnelvloer op te nemen. Het
verticale evenwicht in de gebruiksfase bestaat uit het eigen gewicht van
de constructie, de permanente belasting van de grondaanvulling en het
trekdraagvermogen van de diepwanden.

De stations moeten in ruwbouw gereed zijn, voordat de tunnelboorma-
chine passeert. Ze dienen dan voor de ontvangst en de herstart van de
tunnelboormachine. Na het transport naar het andere einde van de bouw-
kuip wordt het boorproces hervat.

8.5.5.4 Algemene ontwerpaspecten

Een van de belangrijkste factoren, waarmee bij het ontwerpen van de
diepe stations rekening moet worden gehouden is de invloed van de
aanleg op de bebouwde omgeving. Deze invloed dient nauwkeurig te
worden vastgesteld omdat langs een groot gedeelte van de bouwkuip op
korte afstand monumentale gebouwen aanwezig zijn. Het gaat hierbij
om de volgende aandachtspunten:. het graven voor de diepwand veroorzaakt ontspanning van de

ondergrond direct achter de wand;. het verticaal belasten van de diepwand uit het eigen gewicht en de
aangebrachte bouwkuipafdekking met gronddekking resulteert in
zettingen van de wand;. het ontgraven van de bouwkuip heeft uitbuigen van de diepwand tot
gevolg;
het ontlasten van de ondergrond door de ontgraving veroorzaakt
vervorming, met name van het diepe kleipakket.

De eindsituatie is niet zonder meer maatgevend; het gehele bouwpro-
ces dient in ogenschouw te worden genomen. In de huidige ontwerpen
zijn reeds op voorhand voorzieningen getroffen om de vervormingen te
beperken, zoals:
. stempel en van de bouwkuipwanden op zes tot zeven niveaus, waar-

bij voorzieningen worden getroffen om vijzels aan te brengen; de
vijzels dienen om de optredende initiele vervormingen te beperken;. afstemmen van de paneelbreedtes van de diepwanden op de afstand

van de bouwkuip tot de bebouwing; hoe korter de afstand, hoe kleiner
de paneelbreedte;. zo gelijkmatig mogelijk uitvoeren van de ontgraving van de bouw-
kuip, om torderende effecten op de bebouwing tegen te gaan;
aanbrengen van een stempel door middel van jetgrouten zo hoog moge-
lijk tegen de diepwand, voordat de bouwkuipafdekking wordt geplaatst.

8.5.6 Diepe persschacht leidingtunnel Moerdijk

De westelijke toegangsschacht naar de leidingentunnel te Moerdijk ligt op
een diepte van ca. 28 m onder het maaiveld. Voor het ontwerp en de uit-
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Ajb.6a. Persschachr voor leidingrun-
nel bij Moerdijk rijdens her boren.
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voering van de schacht zijn diverse mogelijkheden onderzocht, zoals het
toepassen van prefab ringen, diepwanden en combiwanden. Het ontwerp
is gebaseerd op een ter plaatse op het maaiveld gebouwde schacht, die met
een natte ontgraving tot op de vereiste diepte is gebracht. De bodemaf-
sluiting van onderwaterbeton is pas aangebracht, nadat de schacht op de
vereiste diepte was gekomen. Hierop is een constructievloer op een zand-
bed aangebracht (afb. 6a, b). De grondslag bestaat uit een ca. 3 m dikke
opgespoten zandlaag, een ca. 20 m dik pakket samendrukbare lagen en
pleistoceen zand. Om de zakking van de schacht tijdens de ontgraving te
beheersen, is de onderzijde van de 0,6 m dikke betonwand voorzien van
een snijrand. De aanwezige obstakels in de grond zijn tot een diepte van
circa 3,5 m onder het maaiveld door ontgraven verwijderd. Hiema is de
snijrand van de schacht gebouwd. Door het ontbreken van draagkrachtige
lagen in het bovenste grondpakket is voorafgaand aan de bouw van de
schacht rond en onder de snijrand een zand-cementstabilistatie aange-
bracht. Met behulp van een klimkist is de schacht in twee fasen gebouwd
en op diepte gebracht, omdat het risico van scheefzakken van de 30 m
hoge schacht te groot was. De schacht met een uitwendige diameter van
circa 10m is tijdens het afzakken zijdelings gesteund. In de eerste fase
zijn een 1,25 m hoge snijrand en zes opeenvolgende moten van elk 3 m
hoog gemaakt. In dit deel is een speciaal wandgedeelte uitgevoerd waar-
door later de tunnel kon worden geboord. Hiema is de schacht gefaseerd
op diepte gebracht door het wegcutteren van de binnen de doorsnede aan-
wezige grond. De dragende snijrand van de schacht vormde de basis tij-
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dens het wegcutteren. Hierbij is ter reductie van de wandwrijving gebruik
gemaakt van een bentonietmengsel. Om de krachten uit de vijzels van de
tunnelboormachine op te nemen, is in drie moten ringvoorspanning aan-
gebracht. Een, overigens te duur, altematief voor de voorspanning was een
dikkere wand over de volle hoogte van de schacht. Ter voorkoming van
schade aan de boorkop is de druksterkte van de wand beperkt gehouden
tot 10 N/mm2. Om de horizon tale grond- en waterdruk ter hoogte van de
tunnel op te nemen, is voor de sparing in de constructieve schachtWand
een stalen scherm geplaatst. Na het op diepte brengen van de schacht is de
bentoniet vervangen door grout. Door de gei"njecteerde grout vormt de
aanhechting met de omringende grond een extra veiligheid tegen opdrijven
c.g. verzakken van de schacht.

8.5.7 Ongeschoorde beronnen bouwkuip voor tunnel in Boston

In een tunnelproject in Boston (USA) was onder andere een af te zin-
ken tunnel en een daarop aan te sluiten ventilatiegebouw opgenomen.
Ten behoeve van het ventilatiegebouw diende een zeer diepe en brede
bouwkuip te worden gerealiseerd. De vele specificaties en beperkingen
maakten het uiterst moeilijk om tot een functioneel bouwkuipontwerp
te komen:. De wanden van de bouwkuip moesten tot op de 27 m diep liggende

rotsformatie worden gemaakt.. Direct boven de rotsformatie beyond zich een laag waterdoorlatende

verweerde rotssteen, die diende te worden afgesloten om vollopen

Ajb.6b. Persschacht voor leidingtun-
nel bij Moerdijk in de eindtoestand.
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Ajb.7. Ongeschoorde ringvonnige.

deels als diepwand uitgevoerde bouw-

kuip voor een tunnel in Boston (VS).

van de bouwkuip te voorkomen. Boven deze laag beyond zich een
dikke kleilaag.. Tot een diepte van ca. 12 m bevonden zich grote obstakels, zoals

stukken puin en resten van funderingspalen, oude kademuren, enz.
. De bouwkuip moest gedeeltelijk in de bestaande haven worden

gemaakt.. Voor de aansluitende af te zinken tunnel moest de grond met behulp
van explosieven vrij worden gemaakt van rots.. De bouwkuip voor het ventilatiegebouw diende v66r het afzinken
van het eerste tunnele1ement te worden opgeleverd.. De bouwkuip en het ventilatiegebouw hadden niet dezelfde aanne-
mers; de aannemer van de bouwkuip was verantwoordelijk voor het
drooghouden ervan.. Voor de fundatie van het ventilatiegebouw mochten geen stempels

in de weg zitten; eventuele stempels dienden tijdens de voortgang
van de bouw te worden verwijderd.. De aannemer van de bouwkuip moest de bouwkuipwand tussen het
ventilatiegebouw en de zinktunnel doorbreken en ervoor zorgen dat
deze plaats bereikbaar en droog bleef.

Een groot deel van de prob1emen kon worden voorkomen door te kie-
zen voor een stempelvrije cirkelvormige bouwkuip. Een groot voordeel
hierbij was dat de interacties tussen de activiteiten in de zinksleuf en de
uitvoering van het ventilatiegebouw beperkt bleven. De opdracht was
een tegen de gronddruk bestendige ring te maken en aan de buitenzijde
een tweede kleinere bouwkuip rond de kop van de af te zinken tunnel.
De diepte van de kuip moest 27 meter zijn en de diameter 74 m.
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Er restten nog twee belangrijke vragen:. Welke wanddikte van een ring met een diameter van ca. 74 m is haalbaar?

Hoe moet zo'n ring worden gebouwd?

Er waren twee basisvarianten:. Twee ringen van stalen buiswanden boren en heien, de tussenruim-

te ontgraven en een monoliete betonwand maken. Deze optie viel af
vanwege de lange bouwtijd, de hoge kosten i.v.m. het staalverbruik
en de risico's bij de uitvoering.

. Door de kleilaag tot aan de rots een diepwand maken die aan de bin-
nenzijde door een betonring wordt gesteund (afb. 7). Voor deze optie
is gekozen.

In eerste instantie werd gedacht aan een hoge monoliete ring uit een stuk.
Het bleek echter beter haalbaar om tien afzonderlijke ringen onder
elkaar te bouwen. Daarbij werden de ringen aan de diepwandpanelen
gekoppeld. am de diepwand door de puinlaag heen aan te kunnen
brengen, werd met een dieplepel een sleuf gegraven die met bentoniet
stabiel werd gehouden (vergelijkbaar met de diepwandtechniek). Na
verwijdering van het puin werd de bentoniet vervangen door een mengsel
van bentoniet, zand en cement. De harde toplaag van het bouwterrein
was zeer goed berijdbaar voor het diepwandmaterieel, terwijl de diep-
wandgrijper er zonder veel moeite doorheen kon komen. Tijdens het
ontgraven van de bouwkuip kon een symmetrische grondbelasting in
stand worden gehouden. Bij dit ideale ringprincipe is alleen sprake van
axiale vervormingen in de wand; daardoor zijn de vervormingen in
radiale richting beperkt. Omdat de onderkant van de diepwand vastzit
in de rots, ontstaat buiging in de wand in het verticale vlak. Bij het ont-

owerpen van de wand is met een volledige inklemming aan de onderzijde
rekening gehouden. Door een aan de zeezijde gebaggerde sleuf, ont-
stond een eenzijdige grondbelasting. Door deze asymmetrische belasting
onderging de bovenkant van de ringvormige wand een extra verplaatsing
in horizontale richting. Omdat deze belasting niet geheel door de diep-
wanden met steunringen kon worden opgenomen, werden aan de buiten-
kant twee steunberen toegevoegd (afb. 7). De onderste ringen tussen de
steunberen werden vervolgens gesloopt om het eerste af te zinken tunnel-
element met het ventilatiegebouw te kunnen verbinden. Hierdoor werd
de radiale krachtswerking van de ring onderbroken en gedeeltelijk
overgenomen door de steunberen. De bovenste ringen zonder onder-
steuning moesten daarbij een afstand van 25 m overbruggen. Hiertoe
werden de 0,9 m brede ringen boven de opening verbreed tot 2,4 m.

1

De voomaamste bouwstadia van de bouwkuip waren:. de eerste ontgraving tot ca. 4,5 m diep en het aanbrengen van de eer-

ste binnenring;. ontgravingen van telkens een ringhoogte van circa 2,5 m, in totaal
voor 10 ringen;. aanpassingen om in een later stadium een verbinding te kunnen

maken met de af te zinken tunnel;. verwijdering van een zijgedeelte voor de bovengrondse uitbouw van

het ventilatiegebouw.



Antwerpen caissonmuur 29 0,95 24 0,033 0,042 0,83

Boston bouwkuip (concept) 85 3,00 27 0,035 0,111 0,32

Boston bouwkuip (definitief) 74 1,80 27 0,024 0,067 0,36

Hachuko Oohashikuip (boven) 34 1,50 23 0,044 0,065 0,68

Hachuko Oohashikuip (onder) 30 3,50 83 0,117 0,042 2,70

Channel bouwkuip 55 2,50 65 0,045 0,038 1,18

Akashi Kaikyokuip 85 4,40 65 0,052 0,067 0,76
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Project diameter wanddikte hoogte
D t H tID tIH HID
(m) (m) (m)

Ajb.8. Een overzicht van ronde bouw-

kuipen voor de bouw van tunnels.
De diepwandpanelen werden gemiddeld tot 25 m diep uitgevoerd bij een
gemiddelde lengte van 7,3 m, in knikjes van 12°. Inclusief de steunberen
werden in totaal 42 panel en gemaakt. De binnenringen werden van
boven naar beneden aangebracht en door stekken met de diepwand ver-
bonden. De ringen zelf werden niet met elkaar verbonden. Door de
goede uitvoering waren zowel de diepwandpanelen als de voegen nage-
noeg waterdicht. Op slechts twee plaatsen was grouten noodzakelijk.
Een risico bij de aanleg van deze bouwkuip was eventuele lekkage door
de kuipbodem, veroorzaakt door mogelijke scheuren in de rots. In het
overzicht van afbeelding 8 is een aantal projecten vermeld die uitgevoerd
zijn als ronde bouwkuip zonder stempeling.
De verhouding tussen wand volume en theoretische inhoud wordt on-
gunstiger naarmate de bouwkuip dieper wordt. Wat het materiaalge-
bruik betreft, blijkt de bouwkuip in Boston zeer economisch.

8.5.8 Metrostation Wilhelminaplein Rotterdam

Het metrostation Wilhelminaplein te Rotterdam is in een relatief korte tijd
rondom de bestaande tunnelbuis van de Noordzuidlijn gerealiseerd.
Tijdens de bouw werd de dienstregeling niet of nauwelijks verstoord. Een
belangrijke eis was de bestaande en de nieuwe constructie zorgvuldig
waterdicht aan elkaar te koppel en. De kwetsbare bebouwing in de omge-
ving stelde zware eisen aan de bemaling van het grondwater. Gelijktijdig
is op dezelfde locatie een aantal gebouwen gerealiseerd die de bereik-
baarheid van de bouwkuip hebben beYnvloed. De totale lengte van het sta-
tion bedraagt 130 m, het diepste gedeelte is 28 m breed en het smalste en
tevens meest ondiepe gedeelte 17 m. Tot een diepte van ca. NAP -18 m
zijn holocene veen- en kleilagen aangetroffen en daaronder draagkrachtig
pleistoceen zand. Tussen de holocene en de pleistocene laag bevindt zich
een waterafsluitende kleilaag. Met behulp daarvan kon een droge bouw-
kuip worden gemaakt, waarin een waterdichte verbinding tussen de sta-
tionsvloer en de bestaande tunnel kon worden gerealiseerd. Gekozen werd
voor een open bouwkuip met bemaling van het pleistocene zand en een
retourbemaling. Bij het ontwerpen van de bouwkuipwanden zijn geheide
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damwanden en diepwanden als grondkerende constructie overwogen. De
be"invloeding van het draagvermogen van de funderingspalen onder de
bestaande tunnel bij het graven van de diepwandsleuven is daarbij een van
de belangrijkste argumenten geweest om te kiezen voor een geheid com-
biwandscherm, bestaande uit stalen buispalen en tussenplanken. In de
eindsituatie waren onder de stationsvloer trekpalen nodig voor het opne-
men van de opwaartse waterdruk. Veel aandacht werd besteed aan het
voorkomen van horizontale en vertic ale verplaatsingen als gevolg van de
werkzaarnheden aan het station. Om de verplaatsingen van de tunnel en
de gebouwen in de omgeving te controleren werd een monitoringsysteem
ge"installeerd. In het technische ontwerp is uitgegaan van de wandendak-
mehode. Eerst zijn de combiwanden geheid. Vervolgens is er een zware
betonnen dakplaat op gelegd. Daaronder hadden de overige werkzaarnhe-
den plaats. Na ontgraving tot de vereiste diepte is de vloer van het station
aangesloten op de vloer van de bestaande tunnel. Tussen de vloer en de
dakplaat zijn tegen de combiwanden betonnen voorzetwanden gestort.
Omdat de combiwand niet als een duurzame constructie werd beschouwd
zijn deze voorzetwanden zowel horizontaal als verticaal op de volledige
belasting gedimensioneerd (afb. 9). Om zettingsverschillen als gevolg van
nog te realiseren hoogbouw in de omgeving van het station te kunnen
beheersen, is een aparte aansluiting van de stationsvloer aan de tunnel
gemaakt. De bestaande tunnelbuis heeft daartoe een console gekregen,
waar de vloer van het station zowel horizontaal als verticaal vrij is opge-
legd. In de eindsituatie is de totale constructie belast door de opwaarts
gerichte waterdruk. De bestaande tunnelbuis draagt hierbij een deel van
deze belasting via de console over op de nieuwe vloer. Het andere deel
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Ajb.9a-d. Bouv.fasen in de realisering
van het station Wilhelminaplein in
Rotterck1m rondom een bestaande
metrolijn.
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van de belasting wordt via de tussenwand van de tunnelbuis en de V-vor-
mige kolommen naar de dakplaat overgebracht (afb. 9). De overige
opwaarts gerichte belasting wordt via de vloer van het station naar de
combiwand en de trekpalen naast de tunnel afgedragen. Het eigen gewicht
van de zware dakplaat is mede gebruikt voor het verticale evenwicht.
Hierbij is met behulp van vijzels onder de V-vormige kolommen enige
herverdeling van de vertic ale belasting verkregen. De vijzels zijn bij de
gemiddelde rivierwaterstand op de Nieuwe Maas op de gewenste kracht
ingesteld en geblokkeerd.
Kort samengevat zijn de werkzaamheden bij de uitvoering van de bouw-
kuip als voIgt verlopen:. heien van de combiwanden voor het formeren van de bouwkuip;. maken van een waterdicht kopscherm met behulp van jetgrouten; de

jetgroutkolommen zijn 's nachts en tijdens enkelsporige buiten-
dienststellingen in de weekeinden gemaakt; naast en boven de tunnel
gebeurde dat vanaf het maaiveld, onder de tunnel via geboorde gaten
in het tunneldak en de tunnelvloer;. uitvoeren van de eerste ontgraving tot ca. 2 m onder het maaiveld;. installeren van het monitoringsysteem;. installeren van het bemalingssysteem;. maken van de dakplaat met overspanningen, varierend van 18 tot 30 m;

deze bestaat uit een ondervloer, balken en een bovenplaat met een
totale dikte van 2,5 m;

. verbinden van de dakplaat met de combiwand; de dakplaat fungeert

in de bouwfase als stempel en in de eindfase als gewichtsconstructie;. droog ontgraven van de bouwkuip tot de bovenkant van de tunnel;. aanstorten van betonnen nokken op het tunneldak en aanbrengen

van verticale en horizontale stempels tussen de tunnel, resp. de dak-
plaat en de bouwkuipwanden; het tunneldak is verticaal op de dakvloer
afgestempeld om te voorkomen dat de tunnel bij uitval van de span-
ningsbemaling omhoog wordt gedrukt;. symmetrisch ontgraven tot aan de onderzijde van de tunnel onder
gelijktijdige bemaling van het pleistocene zand om een eenzijdige
belasting van de tunnel te voorkomen;. inbrengen van de Frankipalen met na-injectie als trekpalen;. maken van de stationsvloer en deze zowel met de bestaande tunnel-

buis als met de combiwanden verbinden; de verbinding tussen de
stationsvloer en de tunnel waterdicht maken;. opruwen van de wanden van de bestaande tunnel, gaten boren, stekken

inlijmen, consoles storten;
. instorten van de voegbanden ten behoeve van de waterafdichting met

de stationsvloer;. storten van de wanden van het station en verwijderen van de wanden

van de bestaande tunnel.

8.5.9 Start- en ontvangstschachten Botlek Spoortunnel

De start- en ontvangstschachten van de Botlek Spoortunnel zijn gereed.
Met de uitvoering van de 1850 m lange, dubbelsporige tunnel is in
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1999 begonnen. De ca. 800 m lange open en gesloten toeritten worden
in open bouwkuipen gebouwd. De tunnel, die onder meer de rivier de
Oude Maas kruist, wordt geboord met behulp van een zgn. gronddruk-
balansschild (EPB-schild of Earth-Pressure-BalanceschiId). De stabili-
teit van het boorfront wordt hierbij beheerst door de volledige vulling
van de ruimte achter het graafwiel met een geconditioneerd grond-
mengsei. Hierbij wordt de grond met een biologisch afbreekbaar
schuim vermengd, waardoor een kneedbare grondmassa ontstaat. Voor
de startprocedure en de beeindiging van het boorproces worden start-
en ontvangstschachten gemaakt, die hieronder zijn beschreven.

8.5.9.1 Startschacht

Bij de keuze van de bouwkuipoplossing voor de start- en ontvangst-
schachten ging het vooral om de afweging tussen combiwanden en
diepwanden. Gekozen is voor combiwanden, omdat deze goedkoper
zijn. Verder is er sprake van een grote stempelvrije hoogte, waardoor de
tunnelboormachine en de bekisting van de ter plaatse te storten tunnel-
moten moeten kunnen passeren. Op afbeelding lOa-d zijn de werk-
volgorde bij het bouwen en het inrichten van de ontvangstschacht en de
startprocedure van het boorproces aangegeven. Eerst zijn de combi-
wanden van de schacht geheid. Het kopscherm van de schacht is dubbel
uitgevoerd en bestaat uit een traditionele stalen damwand. Bij de start
van het boorproces wordt een gedeelte daarvan als verticale schuif
omhooggetrokken. Voor het formeren van een polderconstructie direct
achter de schacht zijn sta1en damwanden toegepast. Hierbinnen wordt
het grondwater tijdelijk verlaagd, zodat bij het passeren van het schild
via de zogenaamde brilwand geen waterbezwaar optreedt. Vervolgens
is gefaseerd droog ontgraven en zijn twee stempelramen aangebracht.
In het ontwerp van de stempelramen is in het horizontale vlak een ruimte
van 12x12 m2 vrijgehouden om de tunnelboormachine in te hijsen.

hoekstempel
I

1C stempel , 2C stempel ,kopscherm

:1:

mantel-
ring

buispaal combiwand vibro-combinatiepaal

- ------ -- --

Ajb.lOa. Startschacht Botlekspoor-
tunnel:doorsnedebij start van het
boorproces.
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Omdat de kuip lo diep is, zijn de stempels erg zwaar belast. Zelfs drie
boven elkaar gestapelde HE 1000 B-staalprofielen blijken niet toereikend
om de druk op de wand naar de stempels over te brengen. Daarom zijn
ter hoogte van de tweede stempellaag betonnen gordingen noodzakelijk.
Speciale aandacht diende te worden besteed aan het hoekdetail van de
betonnen gordingen. Deze zijn lokaal veel stijver dan stalen gordingen,
met name ter plaatse van de aansluiting met de stalen buisstempels.
Verder is het van belang, dat de stempelkrachten lOveel mogelijk cen-
trisch in de gording worden ingeleid. Hierbij kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan buisstempels met een zgn. potloodpunt voor de oplegging
in horizontale richting. Bij een excentrische aansluiting ontstaat extra
buiging in de stempels, die in combinatie met de normaalkracht tot
instabiliteit kan leiden. Bovendien lOuden de toch al zware stempels
nog zwaarder moeten worden uitgevoerd. Een betonnen gording reageert
qua torsie veel stijver dan een stalen gording. Bij een volledig mono-
liete hoekaansluiting ontstaan door geringe hoekverdraaiingen over de
as bij de einden ontoelaatbare spanningen, waardoor de gording wordt
gekraakt. Daarom zijn deze uiteinden van de betonnen gordingen lo
veel mogelijk vrij gehouden. Dit is bereikt door rubberoplegblokken
toe te passen, die lOrgen voor voldoende bewegingsvrijheid. Ook bij
het storten verdient een betonnen gording extra aandacht. Er moet reke-
ning worden gehouden met verkortingen ten gevolge van krimp en tem-
peratuur. Speling in het stempelraam kan hierbij plaatselijk tot grote
krachten leiden, met als gevolg instabiliteit van de stempeling.
Nadat het water in de kuip tot het bovenste stempelraam was opgezet,
werd de kuip vervolgens nat tot op de gewenste diepte ontgraven.
Daarna werden vibrocombinatiepalen voor de startschacht geheid en
Gewipalen voor de diepere ontvangstschacht. De keuze voor de Gewi-
palen is enerzijds gemaakt omdat het heien van vibro-combinatiepalen
tot een diepte van ca. NAP-42 m technisch niet goed meer mogelijk is.
Anderzijds was omwille van de planning een aanzienlijk kortere heitijd
gewenst. Omdat het inbrengen van de Gewipalen aanzienlijk sneller
verloopt dan van andere palen, is voor dit paalsysteem gekozen.
De bouwkuip werd vervolgens met behulp van duikers schoongemaakt.
Daarbij zijn de damwandkassen vrijgemaakt van grond en werd het slib
van de kuipbodem gezogen. De 1,25m dikke onderwaterbetonvloer is met
de hydroventielmethode gestort. Vanwege de grote diepte en de in de weg
zittende stempels en paalkoppen viel het Hopdobbersysteem af.
Na verharding van het onderwaterbeton is de schacht drooggepompt. Op
het onderwaterbeton is daarna een ca. 0,15 m dikke uitvullaag van zand
aangebracht. Vervolgens is daarop een werkvloer gemaakt en werden de
paalkoppen gesneld. Door deze maatregelen is ongewenste interactie tussen
de onderwaterbetonvloer en de constructievloer voor een belangrijk
deel voorkomen en daarmee scheurvorming bij verhinderde krimp.
Daarna werd de constructievloer tot tussen de damwandkassen gestort,
waardoor een vertanding met de combiwand ontstond, belangrijk voor
het horizontale evenwicht van de schacht. Hierop zijn de betonnen
wanden voor de beide langswanden van de schacht gestort. Deze zijn
eveneens tot in de damwandkassen van de combiwand doorgezet en
met behulp van stiftdeuvels met de buispalen verbonden. Deze voor-
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zetwanden zijn ook met het oog op de horizontale stabiliteit door een
vertanding van 30 mm schuifvast met de bovenliggende betonnen gording
verbonden. Daarna zijn de stalen ring in de brilwand en de stalen man-
chetring om het tunnelschild gemonteerd. Deze ringen zijn onder een
helling van I :40 met de verticaal geplaatst. Voor het uitvoeren van de
brilwand kon worden gekozen voor een ongewapende diepwand of een
stalen damwand met een aangestorte betonnen voorzetwand. Een stalen
damwand met betonnen voorzetwand bleek hier goedkoper. Bij het ont-
werpen van de brilwand is er rekening mee gehouden dat de hierop aan-
sluitende vloerconstructie het 800 ton wegende schild tijdelijk moet
dragen. De eerste damwand van het kopscherm wordt ter hoogte van
het schild doorgebrand. Het schildonderstel of schildzadel wordt op de
kuipbodem gesteld. Vervolgens wordt hierop het schild ge"installeerd.
Daarachter wordt een zevental zogenaamde blindringen aangebracht.
Deze blindringen vervangen bij de start van het boorproces tijdelijk een
stuk tunnelbuis. Aan de achterzijde daarvan wordt een stalen afzetcon-
structie gemonteerd. Dit zogenaamde afzetframe is via een console met
de constructievloer verbonden en met forse trekschoren aan de gordingen
van de bouwkuip gekoppeld. Het schild van de tunnelboormachine zet
zich met de vijzels via de betonnen blindringen af op het aan te boren
grondmassief. De krachten op de blindringen worden daarbij door het
stalen afzetframe opgevangen. Ze worden weer via de console en de
trekschoor naar het tweede stempelraam afgedragen. Vervolgens moet
tussen de tunnelboormachine en de mantelring een waterafdichting
worden gemaakt. De ruimte tussen de damwand en het graafwiel van
het schild moet worden gevuld met een grondmengsel. De damwand
wordt vervolgens getrokken en het boorproces wordt gestart. Bij het
trekken van de damwand moet erop worden toegezien, dat het boorfront
intact blijft. Op het moment dat het schild zich in het grondlichaam van
de bemalen polderconstructie boort, moet men er rekening mee houden
dat de opwaartse waterdruk ontbreekt. Daardoor verdient de verticale
stabiele ligging van het schild in het grondlichaam extra aandacht,
zodat bij de start van het boorproces de juiste koers wordt behouden.
Vervolgens worden de afdichtingen tussen de tunnelwand en de brilwand
ge"injecteerd en het waterniveau binnen de polderconstructie hersteld.
Daarna wordt de 25 m verderop zittende damwand van de polderwand
getrokken en wordt het boorproces vervolgd.

8.5.9.2 Ontvangstschacht

Tot en met het maken van de wanden en de bodem van de schacht met
voorzetwanden en brilwand, zijn de werkzaamheden voor de ont-
vangstschacht bijna dezelfde als die voor de startschacht. De werk-
zaamheden voor de ontvangstprocedure van de tunnelboormachine zijn
achtereenvolgens aangegeven op afbeelding 1la-c. Bij de ontvangst-
procedure wordt gebruikgemaakt van een zogenaamd dichtblok. Dit
dient om de beeindiging van het boorproces veilig te laten verlopen,
zonder dat het boorfront instort, het schild verzakt of het grondwater
vrij kan toestromen.
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Bet dichtblok achter het kopscherm van de ontvangstschacht bestaat uit
een ca. 8 m lang en 14 m breed afdichtend lichaam. Ten behoeve hier-
van wordt in een gestempelde bouwkuip van stalen damwanden eerst
nat ontgraven tot aan de draagkrachtige pleistocene zandlaag.
Vervolgens wordt hierop een laag onderwaterbeton aangebracht.
Daarna wordt tot 2 m boven het niveau van de bovenzijde van de tunnel
de ruimte gevuld met mortel van lage sterkte. De stempeling wordt ver-
wijderd en het blok wordt tenlotte aangevuld met zand. Aansluitend op
het dichtblok is een grondverbetering over ca. 125 m lengte gemaakt.
Deze is nodig voor de stabilisering van het boorproces en de tunnel-
constructie in de ter plaatse zeer slappe grond. De stalen damwand achter
de brilwand in de ontvangstschacht wordt doorgebrand en er wordt een
drukdeksel geplaatst, dat wordt afgeschoord op een betonconsole in de
constructievloer. Bet drukdeksel wordt gevuld met water en het schild
boort zich tot in het met water gevulde drukdeksel. Bet drukdeksel
wordt verwijderd, nadat de ruimte tussen de schildmantel en het afdich-
tend grondlichaam (de staartspleet) met verharde grout is gevuld. Bet
schild boort zich vervolgens verder tot in de schacht, waarbij gebruik
wordt gemaakt van een stalen schildzadel, dat op de vloer van de
schacht is gemonteerd.

8.5.9.3 Horizonraal evenwichr van de schachren

Bij de beschouwing van de verschillende bouwfasen van de schachten
waren de controle van de standzekerheid en met name het waarborgen
van de waterdichtheid van belang. Volgens CUR-publicatie 166 art. 4.6.5
moet ten behoeve van de horizontale stabiliteit van dergelijke constructies
in gebruikstoestand 2 een veiligheid worden aangetoond van y=1,5. Bet
horizontale evenwicht van de schachten was in twee stadia cruciaal, nl.:
. bij de startprocedurevan het boorproces;. bij het leegpompen van aansluitende compartimenten van de bouw-

kuip.

Een belangrijk uitgangspunt was de vraag of de ca. 45 m lange schacht
voor de Botlek Spoortunnel op zich voldoende stabiel moest zijn of dat
gebruik moest worden gemaakt van de langsgordingen in de aansluitende
compartimenten. Bet voordeel van een op zich stabiele schacht is, dat
in de bouwfasering geen rekening hoeft te worden gehouden met het
overnemen van evenwicht makende langskrachten in de gordingen. Bet
voordeel van de doorkoppeling via de langsgordingen is, dat de krachten
beter gecontroleerd worden afgevoerd en voor een belangrijk deel
evenwicht maken met de gronddruk op de achterwand van het laatste
compartiment. Bet verschil in normaalkracht aan de beide uiteinden
van de gording bepaalt hierbij het aandeel van de wrijvingskrachten via
de wandconstructie van de bouwkuip naar de grond. Aangetoond moet
worden, dat deze wrijvingskrachten daadwerkelijk opneembaar zijn. Ze
zijn afhankelijk van de actuele korreldruk achter de wand. lndien de
schacht op zich stabiel moet zijn, is een oplossing met diepwanden aan
te bevelen. Voor het evenwicht van de schachten van de Botlek



Literatuur/Literatuurver~\lijzinge1Z 367

Spoortunnel werd gebruikgemaakt van de volgende stabiliserende
maatregelen:. Doorkoppelen van de langsgordingen naar de achterliggende com-

partimenten.
Gebruikmaken van de schijfwerking vim de combiwanden en de
betonnen voorzetwanden. Hierbij is onderscheid te maken in een
vertic ale en een horizontale component:
- Mobiliseren van het verticale draagvermogen van de palen.

Voor het opnemen van verticale schuifkrachten zijn de voorzet-
wanden door stiftdeuvels aan de buispalen van de combiwand ver-
bonden, waardoor het verticale draagvermogen van de buispalen
wordt benut. De voorzetwanden zijn op de constructieve tunnelvloer
gestort, waardoor het verticale draagvermogen van de buitenste rijen
betonpalen onder de vloerconstructie wordt benut.

- Mobiliseren van de horizontale wandwrijving, waarbij de heersende
korreldrukken op de wand en de wandwrijvingshoek bepaJend zijn.
Hierbij wordt voor de wandwrijvingshoek in de damwandbereke-
ningen een percentage van a % aangehouden. Voor de schacht-
stabiliteit is dan nog een percentage van (I OO-a) % aan horizontale
wandwrijving beschikbaar. De waarde van a is afhankelijk van de
verhouding tussen de verticale en de horizontale verplaatsingen in
het vlak van de wand.

LITERATUURlLITERATUURVERWIJZINGEN

(1] Intern document Ballast Nedam Engineering. OnMerpaspecten van de schachten
van de Botlektunnel, 1997.

(2] Brassinga. H.E. en G. Hannink. Funderingstechnische aspecten metrostation
Wilhelminaplein Rotterdam. Cement (1997) nr. 3.

(3] Feijen. Th.A. Metrostation Wilhelminaplein Rotterdam. Cement (1995) nr. 11.
(4] Hakkaart. Ch.J.A. Een ongeschoorde beronnen bOUV.'PUl.Cement (1995) nr. 11.
(5] Heijmans. R.W.M.G. Stationspleintunnel Leiden. Cement (1997) nr. 11.
(6] Hutteman. M. en l.W.C.M. de Wit. Noord/Zuidlijn Amsterdam, bij:.ondere aspec-

ten van het voorontwerp van de diepgelegen stations in de binnenstad. Cement
(1998) nr. 10.

(7] Intern document Ballast Nedam Engineering. Altematief onMerp ruwbouw
Vrachttunnel onder de Kaagbaan. 1996.

(8] Kuiper. B. Passage Noord/Zuidlijn -Amsterdam CS: een complexe ondememing.

Cement (1997) nr. 7-8.
(9] Limbergen. R. van. Tunnel onder de Kaagbaan op Schiphol. Cement (1998) nr. 2.

(10] Littooy. A.N. Diepe persschacht voor leidingtunnel Moerdijk. Cement (1996)
nr. 7-8.

(11] Schuurman.H. De beste overwegis 'geenoverweg'. Cement (1997)nr. 7-8.
(12] Vahle. F. De invloed van heiafwijkingen op de sterkte en stijjheid van plank-

paalcombinaties. Rapport Holland Rail Consult over de combiwand. Utrecht.
1994.



369

9 Paalfunderingstechnieken

9.1 INLEIDING

De bouw van een constructie wordt meestal gestart met de aanleg van
een fundering. Deze moet ervoor zorgen dat de belastingen vanuit de
constructie aan de ondergrond worden overgedragen. Bij ondergronds
bouwen is ook de waterdruk tegen de onderkant van de constructie
dikwijls een grote belasting. De palen onder de constructie worden daar-
om vaak op trek belast.
De funderingswijze die gekozen wordt, is afhankelijk van de belastingen
op de constructie en de diepte van de draagkrachtige laag. Als deze zich
niet te diep onder het maaiveld bevindt en de belasting uitsluitend uit
druk bestaat, kan worden overwogen om de constructie op staal te fun-
deren. Hierbij wordt de grondslag tot de draagkrachtige laag verwijderd
en de constructie direct op de, meestal zandige, ondergrond aangelegd.
Door het gewicht van en de belastingen op de constructie zal de onder-
grond gaan zakken. Omdat de belasting meestal niet gelijkmatig is en
de ondergrond niet homogeen, zuBen ook zettingsverschillen ontstaan.
De fundering en de constructie moeten zodanig worden ontworpen dat,
ook na het ontstaan van zettingen en verschilzettingen, de constructie
voldoet aan vooraf gestelde eisen ten aanzien van veiligheid en gebruik.

In Nederland is een fundering op staal meestal niet mogelijk. Dit heeft
te maken met de typische aard van de grondgesteldheid in grote delen
van het land: onder het maaiveld worden vaak slappe toplagen aange-
troffen met een dikte van well 0 tot 20 meter. De grondwaterstand is
hoog en de variatie in deze slappe toplagen groot. Daarom worden op
grote schaal funderingen op palen toegepast. Deze palen brengen de
belastingen vanuit de constructie over naar de draagkrachtige zandlaag,
die zich onder de slappe toplagen bevindt. Vroeger werden op grote schaal
houten palen toegepast (afb. 1). Tegenwoordig worden voor zowel zware
als lichte constructies meestal voorgespannen prefab betonpalen gebruikt.
Daarnaast zijn er in de laatste decennia veel andere paaltypen ontwikkeld,
elk met zijn eigen specifieke kenmerken en toepassingen. In de literatuur [4]
worden meer dan vijftig paalsystemen onderscheiden. Deze systemen
kunnen op verschillende manieren in groepen worden ingedeeld. Veelal
wordt onderscheid gemaakt tussen grondverdringende palen, beperkt
grondverdringende palen en grondverwijderende palen (zie par. 9.2).
In dit hoofdstuk worden acht veel voorkomende paalsystemen behandeld.
Voor elk systeem wordt aangegeven onder welke omstandigheden de
palen goed kunnen worden toegepast. In de bijlage (blz.485) wordt van
de behandelde paalsystemen beschreven hoe ze worden vervaardigd en
in de grond worden gebracht. Hierbij zijn eveneens toepassingsmoge-
lijkheden en uitvoeringsaspecten opgenomen. In paragraaf 9.3 zijn de
regels vermeld voor het berekenen van de trek- en de drukdraagkracht
van de onderscheiden groepen paalsystemen. Voor de drukpalen is hierbij
gebruikgemaakt van de normen NEN 6740 en NEN 6743. Voor de trek-
palen is de rekenmethode beschreven die door de CUR-onderzoekcom-
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Afb. 1. Statistische gegevens over
houten paalfunderingen voor eenge-
zinswoningen voor 1975.

Paallengte:

D 5-7 m

D 8-10m- 11-13m

D 14-16m

D > 16 m

~~
../

.

(J"

~ percentage. gefundeerd op houten palen

~ gemiddelde paallengte in m

missie C 98 "Trekpalen" is ontwikkeld. Paragraaf 9.4 ten slone behandelt
enkele aspecten waarop bij de aan1eg van een fundering voor een onder-
grondse constructie speciaal moet worden gelet.

9.2 INDELING EN KEUZE VAN PAALSYSTEMEN

9.2.1 Indeling van paalsysremen

Zoals hierboven is vermeld kunnen de meer dan vijftig paalsystemen
op verschillende manieren in groepen worden ingedeeld. Hieronder
zijn ze ingedeeld naar de wijze waarop ze bij het inbrengen de oor-
spronkelijke bodemgesteldheid veranderen:. volledig grondverdringende paalsystemen. beperkte grondverdringende paalsystemen. grondverwijderende paalsystemen
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Voor deze indeling naar de wijze van inbrengen is gekozen omdat de
verandering die in de bodemgesteldheid teweeg wordt gebracht bepalend
is voor de draagkracht en het vervormingsgedrag van de paa1.

Onder volledige grondverdringing wordt verstaan dat tijdens het inbren-
gen van een paal een volume grond, gelijk aan het volume van de paal, zij-
delings wordt weggeperst. In de praktijk komt het erop neer dat alleen
ingeheide, ingetri1de of ingedrukte paalsystemen volledig grondver-
dringend kunnen zijn. Bij aIle geschroefde systemen zakt de paal minder
sne1 dan overeenkomt met de rotatiesnelheid maal de spoed. Deze
palen "schrapen", waarbij tijdens het ronddraaien grond in opwaartse
richting wordt verplaatst. De mate waarin dit gebeurt hangt af van:. de constructie van de paal e.g. de punt;. het toegepaste draaimoment, in relatie tot de lengte en de diameter

van de paal;. de vastheidvan de funderingslaag;. eventuele smeermiddelen, zoals grout;
. het vakmanschapvan de kraanmachinist.

Het schrapen heeft een ongunstige invloed op de draagkracht. Hiermee
wordt in de berekening van de draagkracht rekening gehouden. In het
algemeen is het verdringen van grond gunstig voor de draagkracht en
het last-zakkingsgedrag van de paa1. Vanuit deze overweging hebben
paalsystemen met volledige grondverdringing de voorkeur boven paal-
systemen met beperkte grondverdringing of grondverwijdering.
Veel grondverdringende palen worden heiend ingebnicht. Hierbij worden
trillingen en geluid geproduceerd, wat een reden kan zijn om een paal
te kiezen die schroevend wordt ingebracht. Ook kan een grondverwijde-
rende paal worden gekozen, waarbij dan het nadeel van de relatief lage
draagkracht moet worden geaccepteerd.
De categorieen kunnen nader worden onderverdeeld naar de wijze waar-
op de palen worden ingebracht.
Voor volledig grondverdringende of beperkt grondverdringende paal-
systemen zijn er vijf wijzen van inbrengen, n1.:
heien, triIlen, drukken, boren en schroeven.

Bij de grondverwijderende methoden zijn verschillende technieken
beschikbaar. Als voorbeelden kunnen worden genoemd:. Boorpalen die gemaakt worden door de grond te verwijderen met

een boorsysteem en het gat in de grond te steunen met behulp van
een bentonietsuspensie.. Mortelschroefpalen die worden gemaakt door een avegaar de grond in

te schroeven. Op diepte gekomen wordt door een centrale buis vloei-
bare betonmortel geperst. Tijdens het persen wordt de avegaar voor-
zichtig getrokken.

Er wordt onderscheid gemaakt in palen die van tevoren in zijn geheel of
in elementen in de fabriek zijn gemaakt (prefab) en palen die in het werk
gemaakt worden. Tot de eerste groep horen bijvoorbeeld de prefab
betonpaal en vrijwel aIle stalen palen. Tot de tweede groep horen beton-
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palen die in de grond worden gemaakt. Ook bestaan er palen die deels
geprefabriceerd zijn en deels in de grond gemaakt worden, zoals met
beton gevulde stalen buispalen en prefab palen die in de grond worden
omhuld met grout.
De stalen buispaal kan zowel volledig grondverdringend als beperkt
grondverdringend zijn. Ais de buispaal is voorzien van een bodemplaat,
kan deze als volledig grondverdringend worden beschouwd. Ontbreekt
de bodemplaat dan wordt de paal tot de beperkt grondverdringende
paalsystemen gerekend, indien geen plugvorming optreedt.

9.2.2 Keuze paalsystemen

De keuze van het toe te passen paalsysteem zal worden bepaald door de
eisen en de mogelijkheden die voortvloeien uit:. het bouwproject. de bouwplaats en de omgeving. de grondgesteldheid en de waterhuishouding. de kosten

Het ontwerp van de te bouwen constructie bepaalt, samen met de gekozen
veiligheidsklasse en de in rekening te brengen belastingen, welke
belastingen er op de fundering worden uitgeoefend. Het gaat hierbij
niet alleen om de eindsituatie, waarin vaak de verticale draagkracht
maatgevend is, maar ook om de belasting in de verschillende bouwfasen.
Bij ondergronds bouwen treedt in de bouwfase vaak een grote trek-
belasting op. In de eindfase resteren aanmerkelijk kleinere trek- en
drukbelastingen. De belasting tijdens de bouwfase is dan bijna altijd
maatgevend voor het ontwerp van de fundering.
Uit de omgeving van de bouwplaats vloeien vaak eisen met betrekking
tot trillingsoverlast en geluidshinder voort. Dit kan leiden tot de keuze
voor een paalsysteem waarbij geen of weinig trillingen en/of geluid
worden geproduceerd. Indien er op korte afstand van de uit te voeren
constructie bebouwing aanwezig is, dient de invloed van het inbrengen
van palen op deze bebouwing te worden beschouwd. Zowel het inbrengen
van grondverdringende palen als het maken van grondverwijderende
palen kan leiden tot verzakking van of schade aan de belending. Hier
kan de toepassing van een trillingsarm, beperkt grondverdringend sys-
teem uitkomst bieden.
De grootte van het werkterrein en de grondslag kunnen beperkingen op-
leggen aan de inzet van zwaar en omvangrijk materieel. De mogelijke
aanwezigheid van obstakels in de ondergrond of de bouwsnelheid kunnen
de keuze van het paalsysteem beYnvloeden.Uiteindelijkzal de ontwerper
op basis van de gegeven omstandigheden en de paalbelastingen tot een zo
economisch mogelijke oplossing moeten zien te komen. Omdat er veel fac-
toren zijn die de paalkeuze be"invloeden,en omdat er veel paalsystemen be-
staan, is voor het maken van een juiste keuze praktijkervaring vereist.

Om de ontwerper bij deze keuze te helpen worden hieronder de negen
paalsystemen behandeld, die regelmatig worden toegepast. Van elk sys-
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teem worden de belangrijkste voor- en nadelen gegeven. Voor een be-
schrijving van het systeem en de uitvoeringsaspecten wordt verwezen
naar de bijlage (blz.485).

9.2.2.1 Prefab betonpalen (afb. 2a en 2b)

Bij de bouw van ondergrondse constructies wordt de prefab betonpaal
het meest toegepast. De belangrijkste voordelen zijn:. De paal is grondverdringend en heeft daardoor een grote draag-

kracht en een stijf last-zakkingsgedrag.. De prijs is laag.. De schacht is geprefabriceerd. Hierdoor is de vereiste kwaliteit van

de paal in termen van druksterkte, voorspanning en duurzaamheid
verzekerd.. Door de voorgespannen schacht is de paal geschikt voor het opnemen

van trekspanningen (bijv. zwelkrachten of waterdruk) en horizontale
belastingen (bijv. zijdelingse gronddrukken).. In dichte paalgroepen komt het voor dat de palen worden opgeheid,
waardoor bij drukpalen (h.o.h. < 40) een veel minder stijf last-zak-
kingsgedrag ontstaat. Prefab betonpalen kunnen in het geval dat op-
heien optreedt gemakkelijk worden nageheid.. De kalendering tijdens het heien is een maat voor het bereiken van

Ajb. 2a. Heien prefab betonpaal voor

Mississippikademuur in Rotterdam.

Ajb. 2b. Veld van prefab betonpalen.

.~
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Afb. 3. Vervaardiging van een
vibro-combinatiepaal.

een geschikt funderingsniveau. Bij een zorgvuldige uitvoering is de
kans dat de palen niet of niet ver genoeg in de draagkrachtige laag
zijn geplaatst dan ook te verwaarlozen.

De belangrijkste nadelen zijn:. Het inbrengen veroorzaakt trillingen en geluid.. De palen moeten in een vroeg stadium besteld worden.. De palen moeten getransporteerd worden.. Tijdens het heiwerk kan scheurvorming in de paal en in het ergste
geval paalbreuk ontstaan. Zeer vaste tussenzandlagen, gevolgd door
extreem slappe lagen of de aanwezigheid van puin kunnen hiervan
de oorzaak zijn. In het algemeen bedraagt het percentage paalbreuk
minder dan 1%.

9.2.2.2 Vibro-combinatiepalen (afb 3, 4a en 4b)

Een vibro-combinatiepaal is een in de grond gevormde betonpaal met
een prefab kern. Eerst wordt een stalen hulpbuis met losse voetplaat
heiend op diepte gebracht. Hierin wordt de prefab kern neergelaten. De
ruimte tussen de kern en de casing wordt opgevuld met betonspecie,
waarna de hulpbuis wordt getrokken. Hierbij wordt de grond enigszins
opgespannen.
Vibro-combinatiepalen worden nogal eens toegepast bij de bouw van
spoortunnels. Bij spoorwegen kunnen namelijk zwerfstromen ontstaan
die tot corrosie van staalleiden. Toepassing van stalen palen is dan uit-
gesloten en betonpalen kunnen alleen worden gebruikt als er voldoen-
de zekerheid is over de bescherming van het staal. De prefab kern van
de vibro-combinatiepaal blijft onbeschadigd. Bij vibro-combinatie-
palen zijn het schachtwrijvingspercentage en dus mogelijk de trekdraag-
kracht, groter dan bij een prefab betonpaal met vergelijkbare afmetingen.
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De vibro-combinatiepaal heeft de volgende voordelen:. De prefab kern kan onbeschadigd worden aangebracht ook als er
harde tussenlagen of obstakels zijn.. De schacht is geprefabriceerd en heeft dus dezelfde voordelen als

die van de prefab betonpaal.. De draagkracht en het last-zakkingsgedrag zijn nog iets beter dan

die van de prefab betonpaal.. De schachtwrijving van de paal in het zand is groter dan bij een prefab
betonpaal.. Door het gebruik van een stalen hulpbuis is bij het heien vanaf het
maaiveld en het onder het maaiveld plaatsen van de paalkop geen
oplanger nodig.

De vibro-combinatiepaal heeft, als het om geluid en trillingen gaat,
dezelfde nadelen als de prefab betonpaal. Door de intensievere uit-
voeringsmethode is hij bovendien duurder. De hogere kosten per meter
kunnen enigszins gecompenseerd worden door een kleinere paallengte
vanwege de betere schachtwrijvingseigenschappen.

9.2.2.3 MV-palen (ajb. 5, 6, 7a tlm 7e)

De afkorting MV staat voor Miiller-Verfahren. De MV-paal is een
geheide stalen paal waarbij tijdens het heien grout van onderaf langs de
schacht wordt aangebracht. De groutkolom staat stil ten opzichte van
de grond. Door het injecteren van grout wordt een hoge schachtwrijving
bereikt.

Het paalsysteem heeft de volgende voordelen:. Door de hardheid en taaiheid van het staallevert het penetreren van
bodemlagen met een grote vastheid veelal geen problemen op. Zelfs

. bij de aanwezigheid van obstakels kan dit systeem vaak nog worden
toegepast.

".

Afb. 4a. Heien van een vibro-combi-
natiepaal voor Shell Chemie.

Afb. 4b (links). Uitgegraven vibro-
combinatiepaal bij OV/fietstunnel
Schiphol
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Afb. 5. Verv.aardiging van een MV-
paal.

Afb. 6 (rechts). Heien MV-paal voor
Mississippikademuur in Rotterdam.

Afb. 7a. Detail van een MV-paal.

groutinjectie
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. Vanwege de grote penetratiediepte, de groutinjectie en de grote schoor-
stand (tot circa 1:1) is de paal uitermate geschikt om grote trekbe-
lastingen op te nemen.. Bij een juiste keuze van het staalprofiel is de paal geschikt voor het
opnemen van hoge buigende momenten.

Een nadeel is dat er bij het inbrengen nogal wat geluids- en trillings-
hinder optreedt.
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9.2.2.4 Groutankerpalen (ajb. 8)

Een groutankerpaal is een in de grond vervaardigd verankeringsele-
ment waarvan het centrale stalen trekelement gedeeltelijk van een
groutschil is voorzien.

Het systeem heeft de volgende voordelen:. Vanwege de groutinjectie onder druk is het uitermate geschikt om
grote trekbelastingen op te nemen.. Het penetreren van bodemlagen met een grote vastheid levert veel-
al geen problemen op. Zelfs bij de aanwezigheid van obstakels is
toepassing vaak nog mogelijk.. De installatie van het slanke stalen element geschiedt met heien of

boren en spoelen. De trillingshinder is hierbij beperkt en de geluids-
hinder gering, zeker wanneer de paal geboord wordt.

Ajb. 7b en c. Details van een MV-paa/.

Ajb. 8. Vervaardiging van een grout-
ankerpaal.
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9.2.2.5 Vibropalen (ajb. 9)

Ajb. 9. Vervaardiging van een
vibropaal.

Een vibropaal is een in de grond gevormde, grondverdringende beton-
paal. Hij wordt vervaardigd met behulp van een stalen hulpbuis. Deze
wordt, voorzien van een losse voetplaat, heiend ingebracht. Na het op
diepte komen wordt de wapening geplaatst en de buis volgestort met
betonspecie. De buis wordt vervolgens heiend of trillend getrokken.
De vibropaal is een geduchte concurrent voor de prefab betonpaal wan-
neer er gewerkt wordt vanuit een droge bouwkuip. De meterprijs van
beide is ongeveer gelijk, maar vanwege betere' wrijvingseigenschappen
is de prijs van de vibropaal per kN draagkracht lager.
Andere voorde1en zijn:. De palen zijn, in verband met de eenvoudig aan te passen lengte, goed

toe te passen bij een variatie in de hoogteligging van de funderingslaag.. Omdat ze in de grond gemaakt worden, is de bouwer niet afhanke-
lijk van de levertijd en leveringsmogelijkheden van een betonfabriek.. Omdat ze op het werk gemaakt worden, wordt de betonmortel in

betonmixers aangevoerd. Dit kan, bijv. in steden, een voordeel zijn
ten opzichte van prefab betonpalen.

Ten aanzien van geluids- en trillingshinder zijn er vrijwel dezelfde
nadelen als bij de prefab betonpaal. De paal is niet toe te passen bij uit-
voering in den natte (combinatie met onderwaterbeton).
Een ander nadeel is dat er geen zekerheid kan worden verkregen over
de kwaliteit van de paalschacht. Onvolkomenheden die hierin kunnen
optreden betreffen insnoeringen, te weinig dekking op de wapening,
grindnesten en bleeding van het beton. Door het uitvoeren van akoesti-

~ I
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sche controlemetingen ("hamertje tik") kunnen alleen grove onvolko-
menheden worden gesignaleerd.
am de paal geschikt te maken als trekpaal moet voldoende wapening
en/of voorspanning worden aangebracht. Dit maakt de paal duurder.

9.2.2.6 Stalen palen (ajb. lOa en lOb)

Stalen palen worden regelmatig toegepast bij grote waterbouwkundige
werken. Veelal wordt voor ronde buisprofielen (stalen buispalen) gekozen,
in mindere mate voor andersoortige typen, zoals I-profielen. Omdat ze
een stuk duurder zijn dan betonpa1en moet er een bijzondere reden zijn
om ze toe te passen, bijv. in de volgende situaties:. Hoge paalbelastingen en een grote diepte van de funderingslaag.

De palen kunnen door middel van lassen worden verlengd.. Het opnemen van grote buigende momenten. Deze kunnen ontstaan

door horizon tale belastingen of zijdelingse gronddrukken.. Zeer zwaar heiwerk.

Evenals bij een prefab betonpaal wordt bij het heien van een stalen paal
trillings- en geluidshinder veroorzaakt.

basisniveau
-! 1.1..dI

Ajb. lOa. Opbouw stalen buispaal.

Ajb. lOb. Heien van een stalen buis-

paal.
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Jl

Ajb. iia. Vervaardiging van een

Fundexpaal.

Ajb. iib. Fundexpaal maxinwal3i m
lang in een topdrivestelling.

Ajb. i2a. Tubex-groutinjectiepalen

voor Breitnertoren Amsterdam.

9.2.2.7 Fundex- en Tubexpalen (ajb. lla-b en 12a-b)

Fundex- en Tubexpalen zijn in de grond gevormde palen, vervaardigd
met behulp van een schroevend ingebrachte stalen buis.
Bij de Fundexpaal wordt de buis getrokken, bij de Tubexpaal niet.
Fundexpalen worden toegepast als trillingen en/of geluid bij het inbren-
gen van de palen tot een minimum moeten worden beperkt. De
Tubexpaal wordt ook toegepast als de werkhoogte beperkt is of wan-
neer de toplagen dermate slap zijn, dat zonder grote deformaties geen
evenwicht met de betondruk kan worden verkregen. Beide palen zijn
grondverdringend. In vast zand treedt minder verdichting op dan bij
een geheide paal. Het zand wordt bij deze palen meer naar boven
getransporteerd. Hierdoor, en omdat de diameter van de schroefpunt
groter is dan die van de schacht, hebben beide palen een iets geringere
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maximale puntspanning dan de geheide paal. De schachtwrijvingvan
de Fundexpaal is iets minder dan die van de prefab betonpaal. De
Tubexpaal biedt vanwege de grote puntdiameter heel weinig schacht-
wrijving. Door tijdens het indraaien van de Tubexpaal vanuit de punt
met grout te injecteren kan de schachtwrijving vergelijkbaar worden
met die van de Fundexpaal. Het nadeel van beide palen is de prijs. Deze
is voor de Fundexpaal in een orde van 50% tot 100% en voor de
Tubexpaal 100 tot 200% hoger dan die van een prefab betonpaal. Ze
worden dus alleen toegepast als het produceren van trillingen/geluid
niet toelaatbaar is en/of (in het geval van een Tubexpaal) een beperkte
werkhoogte beschikbaar is.

I

ll.ill--,
ill 111---1

II

'A

~ 5

Afb. 12b. Vervaardiging van een
Tubexpaal.

Afb. 12c. Na her afbranden van de
paalkop wordr bij de Tubexpaal
wapening geplaarsr en beton gestor!.
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[ .-.... ---- ~
Ajb. 13a. Vervaardigillg vall eell

boorpaal.

9.2.2.8 Boorpalen

Een boorpaal is een in de grand gevormde betonpaal die gemaakt wordt
door een gat in de grond te boren, dat gesteund wordt met bentoniet-
spoeling. Met behulp van een stortpijp wordt het gat van onderaf
gevuld met beton.
Boorpalen worden nogal eens toegepast onder hoogbouw. De reden is
dat hierbij vaak grote, geconcentreerde drukbelastingen naar grote
diepten moeten worden afgevoerd. De palen zijn hiervoor uitermate
geschikt omdat grate diameters (bijv. 2 meter) en grote lengten (50 tot
80 meter) mogelijk zijn. De lengte is eenvoudig aan te passen aan de
bodemgesteldheid. Een ander voordeel is dat er nauwelijks trillings-
hinder en weinig geluidshinder veraorzaakt worden.
Een mogelijke belemmering voor het toepassen van boorpalen is de
aanwezigheid van verontreinigde grond. Deze grond moet dan worden

Ajb. 13b. Aallbrellgell vall eell boor-

paal voor NS-statioll Rijswijk.
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verwijderd en afgevoerd. Hoewel de boorpaal tot de grondverwijderende
paalsystemen behoort, kan met een relatief grote druk van de steun-
vloeistof vermeden worden dat de sterkte en stijfheid van het grond-
massief naast de paal aanzienlijk afnemen. Daardoor is toepassing ook
mogelijk bij een geringe afstand tot belendingen. Een nadeel van de
boorpaal is dat voor mobilisatie van de draagkracht een relatief grote
zetting nodig is (zie par. 9.3.1).

9.2.2.9 Keuzeaspecten

Bij de keuze van het type paalsysteem gaat het om kosten, uitvoerings-
gevoeligheid, trillings- en geluidshinder en draagkracht.
Projectspecifieke omstandigheden, zoals de belastingen op de paal en de
aard van de grondslag, spelen ook een belangrijke roI. Een hogere prijs
per meter paal kan gecompenseerd worden door een goedkopere
installatiewijze of een betere draagkracht. waardoor minder palen of palen
met een kleinere lengte kunnen worden toegepast.

9.3 BEREKENING DRAAGKRACHT

9.3.1 Drukdraagkracht

Voor de berekening van drukpalen wordt in Nederland de norm NEN
6743 gehanteerd [6]. In deze paragraaf wordt in het kort de bereke-
ningswijze van een op druk belaste paal volgens deze norm behandeld.

. Een paal ontleent zijn draagkracht in de funderingslaag aan de indring-
weerstand van de paalpunt en aan de opwaarts gerichte wrijving van de
grond langs de paalschacht. Op basis van de resultaten van een of meer
sonderingen kan de maximale paaldraagkracht worden berekend. am
te kunnen voorspellen wat de gevolgen van een ontgraving op de draag-
kracht van een paal zijn, moeten de conusweerstanden, verkregen uit
sonderingen v66r de ontgraving, worden gecorrigeerd. Dit gebeurt op
de volgende wijze:

d,..-
qc:::corr= --,-::. . q c::

Ov:::i

waarm:
qc:z:COIT= gecorrigeerde conusweerstand op diepte z onder het maaveld

na de ontgraving
= gemeten conusweerstand op diezelfde diepte voor de ontgraving

a/,,:z = effectieve verticale spanning op diepte z onder het maaiveld
na de ontgraving

a',,:z:i = initiele effectieve verticale spanning v66r de ontgraving op
dezelfde diepte

qC:z

De maximale paaldraagkracht is de sommatie van de maximale puntweer-
standskracht en de maximale paalschachtwrijvingskracht. Voor een
'alleenstaande paal ziet dit er in formulevorm als voigt uit (NEN 6743):



384 Bouwen vanaf het maaiveld

Deq

8Deq

II /0,7 a 4Deq

Afb. 14. Glijvlakken bij een paal-
punt.

Fr:max = Fr:max:punr + Fr:max:schachr

9.3.1.1 Maximale puntweerstandskracht (Fr:max:punr[kNJ)

De maximale puntweerstandskracht is de maximale puntweerstand ver-
menigvuldigd met de oppervlakte van de paalpunt (in m2):

Fr:max:punr = Pr:max:punr . Apunr

Bij het wegdrukken van een paal bezwijkt volgens Koppejan de grond
rond de paalpunt volgens een glijvlak in de vorm van een logaritmische
spiraal (afb. 14). Op grond van dergelijke glijvlakken is door Koppejan
de invloedszone vastgesteld, die de puntweerstand van de paal bepaalt.
Aangenomen wordt dat de invloedszone tot maximaal 4D (D= equiva-
lente paaldiameter) onder het paalpuntniveau en 8D boven de punt
reikt. Om de maximale puntweerstand (Pr:max:punt)te kunnen bepalen is
de logaritmische spiraal in drie trajecten verdeeld:

( qd'''''m
+ qC

'I/''' ''m )I
.

'':''-
. ',"

Pr-max' punr= /2 + qdll'''cm, ,

2 '
','

waann:

qc:I:gcm= gemiddelde waarde van de conusweerstanden over traject I
[kl'\T/m2].
Traject I loopt vanaf het paalpuntniveau tot een niveau dat
ten minste 0,7 D en ten hoogste 4 D dieper ligt. Dit laagste
punt van het traject dient zodanig gekozen te worden dat de
kleinste waarde voor de draagkracht verkregen wordt.

qc:II:gcm = gemiddelde waarde van de conusweerstanden over traject II
[kN/m2].
Traject II loopt van de onderkant van traject I naar het paal-
puntniveau, waarbij de in rekening te brengen waarde voor
de conusweerstand nooit hoger mag zijn dan de eronder lig-
gende waarde.

qc:III:gcm= gemiddelde waarde van de conusweerstanden over traject III
[kN/m2].
Traject III loopt van paalpuntniveau tot een niveau dat 8 D
hoger ligt, waarbij de evenals bij traject II in rekening te
brengen waarde voor de conusweerstand nooit hoger mag
zijn dan de eronder liggende waarde, te beginnen met de
laagste in rekening gebrachte waarde van de conusweerstand
over traject II.

De empirische relatie van Koppejan is gebaseerd op palen die onder
dezelfde omstandigheden als de sondeerconus worden ingebracht.
Feitelijk kunnen alleen de grondverdringende, gladde palen direct worden
vergeleken met de sondering. Bij afwijkende paalvormen of inbreng-
methoden dienen reducties te worden toegepast. De afwijking van een



1 0,012
1 0,01

1 0,012
0,9 0,012
0,9 0,012
0,8 0,009
0,8 0,006
1 0,004
1 0,004
0,8 0,006
0,5 0,006
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Typen funderingspalen
- -- --

Grondverdringende palen - tapse houten paal
- prefab betonpaal/
gesloten buispaal

Geheide, in de grond gevormde palen
Vibro-combinatiepaal
In de grond gevormde geschroefde palen
Geprefabriceerde in de grond geschroefde palen - met grouting

- zonder grouting
- staalprofielen
- open buispalen
- avegaarpaal
- boorpaal

Beperkt grondverdringende palen

Grondverwijderende palen

vierkante doorsnede ten opzichte van een cirkelvormige conus is ech-
ter zo gering, dat kan worden volstaan met het in rekening brengen van
de equivalente diameter (Dcq).

D -
NA

eq-- ;r

Hierin is A de oppervlakte van de vierkante doorsnede.

Voor de volgende afwijkingen dienen reductiefactoren te worden toe-
gepast:. paalklasse/type. verzwaarde punt. vorm van de dwarsdoorsnede

Paalklasse/type
De paalklassefactor ap brengt de wijze van inbrengen van de palen in
rekening. Een grondverwijderende paalinstallatie veroorzaakt ontspan-
ning in de grond. Dit leidt tot een lagere factor ap. De waarden voor ~
voor de diverse paaltypen zijn opgenomen in de tabel van afbeelding 15.

Verzwaarde punt
De paalvoetvormfactor /3brengt het effect van een verzwaarde of dik-
kere punt in rekening. Na het passeren van de verzwaarde punt zal de
grond ontspannen. De reductiefactor dient derhalve toe te nemen bij
een toenemende verhouding tussen de puntoppervlakte en de schacht-
oppervlakte (afb. 16). Tevens is de reductie afhankelijk van de hoogte
van de punt. Bij een toenemende hoogte van de punt neemt de reduc-
tiefactor af. Als de hoogte van het verzwaarde gedeelte gelijk is aan de
invloedssfeer (8D), is geen reductie nodig.

Vorm van de dwarsdoorsnede
De reductiefactor s brengt de invloed van de vorm van de dwarsdoor-
snede van de paalvoet in rekening (afb. 17).

Ajb. 15. Paalklassefactoren ap en a,-
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Afb. 16. Paalvoetvormfactor [3.

Afb. 17. Waarden van s.

i 2

H
Dcq I)= 0,9
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I
1)=0,7
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A, ~
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De maximale puntweerstandskracht van de paalpunt wordt ais voIgt
bepaaId:

F - f3 JI,(
qc:J:gem + qc:JJ:gem )r:max:punt - Qp . . s. h

2
+ qC:IlJ:gem Apunt

9.3.1.2 Maximale wrijvingskracht van paalschacht (Fr:max:schacht[kNj)

Schachtwrijving of kleef kan zowel negatief (naar beneden) als positief
werken. De negatieve kleef, die als extra belasting moet worden gezien,
kan aanzienlijke waarden aannemen. De gesommeerde positieve schacht-

t
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0
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--+a

a = kortste afmeting van de dwarsdoorsnede

b = langste afmeting van de dwarsdoorsnede
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wrijving, vermenigvuldigd met de schachtoppervlakte waaraan positie-
ve schachtwrijving mag worden ontleend, is de schachtwrijvingskracht.
In formulevorm:

Fr:max:schacht= 0 p:gem' ,1L . P r:max:schacht
waann:

°p:gcm =

LlL

gemiddelde omtrek van het gedeelte van de paalschacht
waarover schachtwrijving in rekening wordt gebracht [m].

= lengte van het stuk van de paal waarvoor de paalschachtwrij-
ving is aangenomen [m].

Een paal ondervindt positieve schachtwrijving, indien de schacht relatief
meer zakt dan de grond. Positieve schachtwrijving kan daarom in het
algemeen alleen aan zandlagen worden ontleend waaronder zich geen
samendrukbare (klei)lagen bevinden, of aan klei- en siltlagen met een
hoge vastheid (qc > 2MPa).

De maximale schachtwrijving die een paal in een zandlaag kan onder-
vinden is afhankelijk van het toegepaste paaltype (grondverdringend of
grondverwijderend) en van de schuifsterkte in het contactvlak tussen
paalschacht en zandlaag. De berekening van de maximale paalschacht-
wrijving is als voIgt:

Pr:max:schacht= as' qc:::a

waann:

as het gedeelte van de conusweerstand dat als schachtwrijving
in rekening mag worden gebracht. In deze factor komen het
paaltype en de schachtruwheid tot uitdrukking. De tabel van
afbeelding 15 geeft de waarden van as voor diverse paaltypen.
gemiddelde conusweerstand over LlL, waarbij de pieken in
het sondeerdiagram bij waarden van 15 MN/m2 of hoger zijn
afgesnoten als deze waarden over een traject van ten minste
I meter optreden en anders bij waarden van 12 MN/m2.

=

qc:z:a=

9.3.1.3 Rekenwaarde maxima Ie paaldraagkracht (Fr:max:d[kNj)

Toetsing van de verticale draagkracht van een paalfundering dient te
gebeuren met de rekenwaarde van de maximale draagkracht. De reken-
waarde van de maximale draagkracht wordt verkregen door de repre-
sentatieve waarde van de maximale draagkracht te delen door een par-
tiele materiaalfactor:

Fr:max:rep
F --Fr:max:d= r:d-

Ym:b

De partiele materiaalfactor Ym:bbrengt onzekerheden in belastingen en
materiaaleigenschappen, alsmede in rekenmodellen in rekening. De
partiele materiaalfactoren zijn voor de uiterste grenstoestand en voor de
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Ajb. 18. Relatie tussen puntzakking

en ontwikkelde puntweerstand en
schachtwrijving voor enkele paal-
systemen.

bruikbaarheidsgrenstoestand weergegeven in NEN 6740. Bij de bepa-
ling van de representatieve waarde van de maximale draagkracht wordt
rekening gehouden met de onzekerheidsfactor ~:

Fr:max:rep = ~ . Fr:max

De factor ~ geeft aan in welke mate de grond onder het bouwwerk is
onderzocht en in hoeverre het draagvermogen, dat door toevallige
afwijkingen in de ondergrond lokaallager is, wordt herverdeeld over de
rest van de fundering. De herverdelingscapaciteit van een fundering
wordt gekenmerkt door de typering slappe of stijve constructie. De
mate waarin de ondergrond is onderzocht hangt af van het aantal uit-
gevoerde sonderingen. Hoe dichter het meetraster met sonderingen is,
des te kleiner is de kans dat inhomogeniteiten in de grondopbouw over
het hoofd worden gezien.

9.3.1.4 Bepaling van de zakking

De rekenwaarde van de zakking, Wd [mm], van de bovenkant van een
funderingselement moet als voIgt worden bepaald:

Wd = w/:d +w2:d

W/:d = wpunr:d + We/:d

waarin:
Wd

Wpum:d

WeI:d

w2:d

= rekenwaardevan de zakking van een funderingselement
= rekenwaarde van de zakking van de paalpunt
= rekenwaarde van de elastische verkorting van de paal

= rekenwaarde van de zakking ten gevolge groepseffecten.

Als de hart-op-hartafstand van de palen groter is dan tienmaal de paal-
voetdoorsnede, mag w2:dovereenkomstig norm NEN 6743 worden ver-
waarloosd. Bij kleinere hart-op-hartafstanden moet de extra zakking als
gevolg van het groepseffect worden betrokken op de lagen beneden het
niveau van viermaal de kleinste dwarsafmeting van de paalpunt (4D)
onder het paalpuntniveau.

De zetting, voortkomend uit de lagen boven het niveau van viermaal de
kleinste dwarsafmeting van de paalpunt onder het paalpuntniveau,
wordt verdisconteerd in de berekening van wpunt:doDeze zetting is nood-
zakelijk voor de mobilisatie van de puntweerstand en de schachtwrij-
vmg.
Op afbeelding 18 is voor verschillende paalsystemen de relatie gegeven
tussen de paalpuntzakking en de ontwikkeling van respectievelijk de
puntweerstand en de schachtwrijving. Uit de figuur valt duidelijk af te
lezen dat bij gelijke geometrie een grondverdringend paaltype bij een
belasting naar verhouding minder vervorming vertoont dan een grond-
verwijderend paaltype.
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9.3.2 Berekeningsvoorbeeld op druk belaste paal

Yoor de bouw van een viaduct wordt op het bestaande maaiveld een 5 meter
dikke zandlaag aangebracht.
Yoor de sondering in afbeelding 19 wordt gevraagd om een geschikt
paalpuntniveau en een geschikte paalafmeting te bepalen voor een aan-
tal van de in paragraaf 9.2 beschreven paaltypen.
De grondwaterstand ter plaatse bedraagt NAP - 2 m.

De belasting op de paalkop in de gebruikstoestand (toestand 2)
bedraagt Fs:rep= 600 kN. In grenstoestand 1 is de belasting FS:d= 800 kN.
De onzekerheidsfactor ~ wordt gesteld op 0,75.

Door het aanbrengen van zand treedt zetting op, met als gevolg dat de
palen door negatieve kleef worden belast. De negatieve kleef langs de
paal wordt berekend vanaf het maaiveldniveau tot de onderkant van het
slappe-lagenpakket, in dit geval NAP - 10,8 m.

Yoor de berekening zijn de volgende paaltypen gekozen:. prefab betonpaal. vibropaal (met heiend getrokken buis). stalen buispaal met voetplaat. Tubexpaal met groutinjectie. boorpaal

De vibro-combinatiepaal, de MY-paal en de groutankerpaal zijn niet
berekend omdat deze meestal als trekpaal worden toegepast.

. Op afbeelding 20 is voor deze paaltypen het volgende aangegeven:. de gekozen paalafmeting. het benodigde paalpuntniveau. de belasting door negatieve kleef Fs:nk:rep[kt"J]. de maximale puntweerstandskracht Fr:ma.x:punt[kN]. de maximale schachtwrijvingskracht Fr:ma.x:schacht[kN]. de rekenwaarde van de maximale draagkracht Fr:max:d[kN]. de rekenwaarde van de zakking van de paalkop wd [mm]

Uit de berekeningen blijkt dat bij de gegeven belasting voor aIle paal-
typen een paalpuntniveau van NAP -17 m of NAP -17,5 m geschikt is.
De verwachte paalkopzakking is voor de eerste vier paaltypen circa 13mm

Paaltype Paalafmeting Paalpuntniveau III.
Ajb. 20. Berekeningsresultaat voor-
beeld.

F r;max;schacht 11111
1610

1390
1390
1420
1820

---.
12
13
13
13
39

. rekendiameter; de paal heeft een schacht van 355 mm,. een kern van 460 mm en een vleugel van 560 mm
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en bestaat uit circa 8 mm elastische verkorting en circa 5 mm puntzak-
king. Deze vier paaltypen zijn qua last-zakkingsgedrag en ook qua
volumeverbruik van het beton goed vergelijkbaar. Voor de boorpaal
geldt dat deze, om een draagkracht te krijgen die vergelijkbaar is met
de andere paaltypen, een circa anderhalfmaal zo grote diameter moet
worden toegepast. De zakking om deze draagkracht te mobiliseren is
circa driemaal zo groot als bij de andere paaltypen.
Op afbeelding 21 is een voorbeeld gegeven van de berekening van de
puntzakking van de prefab paal. De belasting bedraagt 600 kJ.'\Jpaal-
kopbelasting en 610 kN negatieve kleef. Deze totale belasting wordt
voor 650 kN opgenomen door de schacht en voor 560 kN door de punt.
De bijbehorende puntzakking bedraagt 5 mm.

9.3.3 Trekdraagkracht

De maximale trekdraagkracht van een funderingspaal wordt ontleend
aan de paalschachtwrijving langs de omtrek van de paal over aIle
(zand)lagen tussen de paalkop en het paalpuntniveau, waaraan kleef
ontleend kan worden, en aan het effectieve eigen gewicht van de paal.
De berekening van trekpalen wordt in de Nederlandse normen niet
omschreven. De in deze paragraaf opgenomen rekenregel is overgenomen
uit de PAO-cursus 'Trekpalen' [7]. De rekenregel geldt voor palen waar-
bij de draagkracht voor trekbelasting geheel wordt ont1eend aan zandla-
gen. De maximale trekdraagkracht wordt berekend aan de hand van de
conusweerstand die bij sonderingen wordt gemeten. lndien de ontgraving
plaatsvindt na het sonderen dienen de conusweerstanden eerst te worden
gecorrigeerd:

indien de palen worden geheid na het ontgraven

a',...
qc:::corr= ~ . qc::

a ,':::i

Ajb. 21. Zakkingsberekening prefab

betonpaal.
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Paalklasseltype
~-~ ....----- --- .------....--

Grondverdringende inbrengmethode:. ingeheide gladde prefab betonpaal en stalen buispaal met gesloten punt 2). in de grond gemaakte paal, waarbij de betonkolom direct tegen de grond drukt en
de buis terugheiend uit de grond wordt verwijderd 3)

. idem, de buis trillend verwijderd. heiend ingebrachte MV-palen. ingeschroefde palen: met groutinjectie of menging
Profielen met weinig grondverdringing:. geheide stalen profielen
Palen gemaakt met grondverwijdering:. boorpalen (niet voor avegaarpalen 4»

1) De waarden gelden voor zeer fijn tot grof zand: 105 !Am< Mz < 600 !Am.
Bij uiterst grof zand met Mz > 600 !Amen grind met Mg > 2 mm, moeten <x,reductie-
factoren zijn toegepast van respectievelijk 0,75 en 0,5.
De voetplaat van de buisplaat met gesloten voet mag niet meer dan 10 mm buiten
de buis uitsteken.
Bij vibropalen mag de diameter van de voetplaat in principe 30 mm groter zijn dan
de buitendiameter van de voetplaat.
Voor avegaarpalen ontbreken relevante proefbelastingen.

2)

3)

4)

0,007

0,012
0,010
0,012
0,009

0,004

0,005

waarin:

qc;z;corr= gecoITigeerde conusweerstand op diepte z onder de bode
van de ontgraving [MPa]

0' v;z = effectieveverticale spanningop diepte z onder de bodem van
de ontgraving [kPa]

O'v;z;i = initiele effectieve verticale spanning voor de ontgraving op
diepte z ten opzichte van de bodem van de ontgraving [kPa]

qc;z = de v66r ontgraven gemeten conusweerstand op diepte z [MPa]

Ajb. 22. Reductiefactor at betreffende

de invloed van uitvoering en paaltype.

. indien de palen worden geheid v66r het ontgraven

r;;,
v"

qc:::corr=-V ~ . qc::a v:::i

. indien de grond zodanig overgeconsolideerd is dat de horizontale
gronddrukcoefficient meer dan 3 bedraagt

~:)
qc:::corr=K. qc::

waarin:

at. qc::
K=,

n s:a >::. ta u

at =
horizontale gronddrukcoefficient op diepte z
reductiefactor, die de invloed van de uitvoering en het paal-
type in rekening brengt (afb.22).

K =
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Grondsoort Relatieve diepte zId

"""' ' -- ""'-----
kleilsilt qc < 1 MPa

klei/silt qc < 1 MPa

kleilsilt qc < 1 MPa

5 < zJd < 20

zJd > 20

0,02

0,025

0,035

D = wrijvingshoek van de paalschacht [°]
= 0,75 <p'voor prefab betonpalen
= <p'voor in de grond gevormde palen
= 20°voorstalenpalen

<p'kan worden vastgesteld aan de hand van tabel I van NEN 6740

Bij het bepalen van de maximale trekdraagkracht wordt onderscheid
gemaakt tussen een alleenstaande paal en een paalgroep.

9.3.3.1 Alleenstaande paal

De maximale trekdraagkracht van een op trek belaste alleenstaande
paal wordt bepaald met de volgende formule:

dL

Fr:max:trek = fOp:gem .
Pr:max:trek:: .dz

0
waarin:

Fr:max:trck = maximale trekdraagkracht van de paal [kN]
°p:gcm = gemiddelde omtrek van de paal [m)
~L = lengte waarover schachtwrijving wordt berekend [m]

Pr:max:trck:z= maximale schachtwrijving op diepte z [m]
Pr:max:trck:z= <X:. qc:z

a = reductiefactor, die de invloed van de uitvoering en het
paaltype in rekening brengt (afb. 22)

= conusweerstand op diepte z waarbij de maximale, voor de
bepaling van de schachtwrijving in rekening te brengen
waarde van qc:z 15 MPa bedraagt

qc:z

Voor afwijkende paaltypen moet at worden bepaald aan de. hand van
proefbelastingen.

Voor palen die uitsluitend in kIeilagen staan, zijn de hierboven gegeven
factoren niet van toepassing. In deze gevallen worden de waarden
gehanteerd, zoals gegeven op afbeelding 23.

Voor palen die het merendeel van de draagkracht ontlenen aan een
zandlaag mag het aandeel van kleilagen worden meegenomen. Daarbij
dient de waarde van at, zoals gegeven op afbeelding 23, te worden ver-
laagd tot 0,5 <X:.In geval van een ontgraving van of boven een kleilaag
dient tevens het zwelgedrag van deze laag te worden beschouwd.

Ajb. 23. Waarden van at in geval

van klei of silt.



waarin:
eo
e1 =
emax =
emin =
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9.3.3.2 Paalgroep

Er bestaan twee criteria voor het berekenen van de trekdraagkracht van
een paal in een paalgroep. Het eerste criterium gaat uit van de maxi-
male schachtwrijving tussen paalschacht en grond, zoals ook het geval
is bij de alleenstaande paal. Het tweede criterium gaat uit van het
gewicht van de beschikbare kluit grond die bij het belasten van de paal
in een paalgroep het uittrekken zal tegenwerken. De kleinste waarde
van de maximale trekdraagkracht, die wordt verkregen na berekening
volgens de bovenstaande criteria, is maatgevend.

9.3.3.3 Schachtwrijvingscriterium

Hierbij spelen twee aspecten een rol, waardoor de rekenregel afwijkt
van de rekenregel voor alleenstaande palen. Het gaat om het gunstige
effect van verdichting door installatie van de paalgroep en het ongunstige
effect van ontspanning door de trekbelasting op de paalgroep. Deze
twee effecten worden door de factoren fl en f2 in rekening gebracht.

De schachtwrijving wordt nu als voIgt bepaald:

Pr:max:trek:~= II . 12' at. qc:~

Door het heien van palen worden de zandlagen waarin de palen worden
geheid verdicht. Voor grondverdringende geheide palen mag deze ver-
dichting in rekening worden gebracht. Dit gebeurt door middel van de
factor fl, Om aan te kunnen tonen dat de verhoging van de conus weer-
stand na installatie van het palenveld ook inderdaad is opgetreden is
controle d.m. v. nasonderen verplicht.

I - qc:~:1 - e2.94.Me1- -
qc:~:O

waann:

qc;z;l

qc;z;o
ilRe

conusweerstand na installatie
conusweerstand'voor installatie
toename van de relatieve dichtheid

=
=
=

,1R - (eo - e )
c -

I
/

em - e .ax mm

poriengetal v66r het installeren van het palenveld
poriengetal na het installeren van het palenveld
maximale dichtheid
minimale dichtheid

eo, emax en emin moeten met laboratoriumproeven worden bepaald.
Aangezien de invloed van deze factoren beperkt is, kan worden vol-
staan met een globale schatting van eo op basis van de conusweerstand
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volgens afbeelding 24 en door (em:!x- emin)op 0,4 te stellen.

eI = eo - :L; /).e

waann:
n = aantal palen binnen een afstand van r = 6Dcq

Lle=
(r - 6). (1 + eo)

5,5' 70

r =

(J'v=

h.o.h.- afstand uitgedrukt in Dcq van een paal tot de te beschou-
wen paal met een maximum van r =6. lndien r > 6 wordt geen
verdichtingseffect verondersteld.
vertic ale korrelspanning

lndien de palen worden geheid v66r het ontgraven, wordt het effect van
de ontgraving op de conusweerstand in rekening gebracht,. nadat het
effect van de verdichting is verdisconteerd. lndien de palen worden
geheid na het ontgraven, dient het effect van de verdichting te worden
berekend op basis van de conusweerstand na correctie voor het ontgraven.

Door het belasten van de paalgroep treedt een afname van de korrel-
spanning op in de lagen waaraan de paal zijn trekkracht ontleent. Deze
afname wordt eveneens op de conusweerstand in rekening gebracht en
wel door middel van een factor f2.

q...,",
f , -- qc:::I

qc= 2
qc= 5
qc= 10
qc= 15
qc= 20
qc= 25

200 250 30

Afb. 24. Schatting eo op basis van de

conusweerstand.
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Voor de berekening van f2 wordt de grond opgedeeld in lagen met een
constante conusweerstand qc:z:i, elk met een dikte van ten hoogste I m.
Vervolgens wordt f2 per laag i berekend volgens:

-M,+
l

""
,./

'M, +}; (2a',,:::o:j+ y'd)(2a,,:::o:j+ y'd, - 2~n=O Tn)

(2a''':::O:j+ y'd)
12:::,=

waann:

M
O..' a . q d

i =
p.l I c:::i. i

A

T, = M, . 1/ . 12:,

av:z:O:j -
°p:gcm:i=
qc:z:i -
d. =I
A =

initiele verticale korrelspanning in laagscheiding j
gemiddelde omtrek van de paal in laag i
gemiddelde conusweerstand in laag i
laagdikte i
meewerkend oppervlak dat de paal beslaat
XY voor palen in het veld (X en Y = h.o.h.-afstanden
in beide richtingen x en y)
(O,5X + 3Dcq)Yof (O,5Y + 3Dcq)Xvoor de randpalen
(O,5X + 3Dcq)(O,5Y+ 3Deq)voor de hoekpalen
effectief volumegewicht

=

=
=

y' =

De maximale trekkracht van een op trek belaste paal in een paalgroep
wordt nu als voIgt berekend:

M

Fr:max:trek=
J

0 p:gem . Pr:max:trek:: dz

0

9.3.3.4 lrluircrirerium

Uitgaande van de maximale kluit grond die een paal in een paalgroep
kan mobiliseren, bedraagt de maximale trekkracht:

Fr:max:trek= A . :L;= 0 y'd,

Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden dat aan de onderzijde
van een paalgroep niet het volledige gewicht van het zand om de paal
kan worden gemobiliseerd. Vanaf de paalpunt ontstaat namelijk een
kegelvormig breukvlak. De halve tophoek van de kegel is aangenomen
op 45 graden. Dit effect wordt verdisconteerd door de in rekening te
brengen diepte van de paal die deel uitmaakt van een paalgroep, te ver-
minderen met de lengte ~L1.



waann:

Ym;trck =
Yvar =

=

<- ~=
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M1 = 1/3(rgem- 1). Deq
waann:
rgem gemiddelde h.o.h.- afstand van de palen.=

9.3.3.5 Rekenwaarde paa!draagkracht

De kleinste waarde van de maximale trekkracht is nu maatgevend. De
rekenwaarde van de draagkracht wordt berekend volgens:

~
Fr:1TlllX:d= - . Fr:trek:1TlllX

Ym:trek

1,4.y=
1,0 voor quasi statisch belaste constructies
1,5 bij wisselende trek- en drukbelasting van gelijke
orde grootte
volgens NEN 6743, tabel I

De rekenwaarde van de trekdraagkracht mag worden verhoogd met de
rekenwaarde van het effectieve eigen gewicht van de paal, waarbij een
belastingsfactor van 0,9 is gehanteerd.

9.3.4 Berekeningsvoorbee!d op trek be!aste paa!

Voor de bouw van een spoorlijn dient in het bestaande terrein met een
maaiveldniveau van circa NAP + 6 m, een ingraving te worden gemaakt
tot een niveau van NAP - 2 m. De ontgraving geschiedt binnen dam-
wanden en heeft een breedte van 30 meter. De grondwaterstand ter
plaatse bedraagt NAP. De palen worden geplaatst in een stramien van
3 x 3 m2 Cafb.25). Bij de bouw wordt onderwaterbeton gebruikt. Ais
gevolg van het ontgraven treedt zwel van de bouwkuipbodem op. Na
het inbrengen van de palen en het storten van de onderwaterbetonvloer
wordt de zwel verhinderd. Daardoor ontstaan omhooggerichte schuif-
spanningen langs de palen en zweldrukken tegen de onderwaterbeton-
vloer. Dit leidt tot een trekkracht in de palen.
Deze wordt als voigt berekend :

. Er wordt 8 meter zand, d.w.z. 6 meter droog zand en 2 meter nat zand

ontgraven. Dit levert een reductie van de verticale korrelspanning op
van 6 x 17 + 2x 10 = 122 kPa. Deze vermindering van de korrelspan-
ning leidt tot een wateronderspanning van 0,3 x122 kPa =36,6 kPa.
De factor 0,3 is aan de hand van laboratoriumproeven vastgesteld.
De wateronderspanning zal in de loop der tijd verdwijnen.. Op het moment dat de palen worden ingebracht is volgens een bere-
kening de wateronderspanning afgenomen tot 50% van de oorspron-
kelijke waarde, dus 18,5 kPa geworden. Omdat de palen vanaf dit
moment de vrije zwel van de ondergrond verhinderen, ontstaat een
trekkracht in de palen van 18,5 x 3 x 3 = 166,5 kN per paal.
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Afb. 25. Berekeningsvoorbeeld van
een trekpaal (schets constructie).
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Door de waterdruk tegen de vloer treedt een trekkracht in de palen op
van 20 x3 x3 = 180 kN per paa!. Het eigen gewicht van het onderwa-
terbeton bedraagt 0,5 x22 x3 x3 =99 kN per paal.
Deze belastingen leiden tot een trekkracht van (166,5+ 180-99) =247,5 k...N

per paa!.

Gevraagd wordt om voor enkele paaltypen een geschikt funderingsni-
veau te bepa1en. Hierbij kan worden uitgegaan van de sondering in
afbeelding 26. Door het ontgraven treedt een reductie van de conus-
weerstand op. Dit is eveneens weergegeven in afbeelding 26.

De volgende paaltypen zijn voor de berekening gekozen:

. prefab betonpaal

. vibro-combinatiepaal, buis heiend getrokken

. MV-paal

. stalen buispaal, met voetplaat

. Tubexpaal met groutinjectie. boorpaal
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Afb. 26. Sonderingsdiagram voor
trekpaal in rekenvoorbeeld.
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Ajb. 27. Berekeningsresultaat voor-
beeld. Paaltype Paalafmeting

I .Paalpuntniveau
in m t.o.V. NAP

"Prefa!)beton
"Vibro-combinatiepaal
MV-paal
~talen buispaal
TubexP?al
Boorpaal

~ 450 mm
0 456 mm

HEB 400 mm
0 456 mm
0510 mm
0 750 mm

-l8~5
-18,0
-18,5
-20,0
-19,0
-18,5

256
265
265
260
265
275

Op atbeelding 27 is voor deze geselecteerde paaltypen het volgende
vermeld:

. gekozen paalafmeting. benodigd paalpuntniveau. maximale trekkracht van de paal Fr:max:trck

Uit de tabel blijkt dat voor aile paaltypen een geschikt paalpuntniveau
tussen NAP -18 m en NAP -20 m gevonden kan worden om de trek-
belasting op te nemen.

9.4 SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

9.4.1 Uitvoeringsfasering

Bij ondergronds bouwen wordt veelal gewerkt vanuit een bouwput of
een bouwkuip. Bij het werken vanuit een bouwkuip wordt meestal
gestart met het inbrengen van verticale grondkeringen. Deze dienen
tevens om de horizontale toestroming van water naar de bouwkuip te
verhinderen.

Er is een aantal mogelijkheden om de verticale toestroming van grond-
water te voorkomen. Indien op geschikte diepte een waterremmende
laag aanwezig is, worden de grondkeringen tot minimaal in deze laag
aangebracht. De geringe hoeveelheid water die door deze laag omhoog-
stroomt kan, samen met het regenwater en het lekwater door de grond-
kering, met behulp van een eenvoudige bemaling worden afgevoerd.
Als de waterremmende laag ontbreekt, kan overwogen worden om een
bemaling met onderwaterpompen toe te passen. Vanwege de invloed op
de omgeving is dit vaak niet toegestaan. Daarom wordt in zulke gevallen
dikwijls een vloer van onderwaterbeton toegepast.
Na het inbrengen van de grondkeringen vindt meestal een beperkte ont-
graving plaats om de stempels of ankers aan te brengen. Uit praktische
overwegingen gebeurt dit boven de grondwaterstand. Daama wordt de
grond verder ontgraven. In de situatie dat een vloer van onderwaterbeton
wordt toegepast gebeurt dit altijd in den natte, dat wil zeggen dat de
grondwaterspiegel tijdens het ontgraven niet veriaagd wordt. Als er
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sprake is van een spanningsbemaling of een van nature aanwezige
waterremmende laag kan ook worden gekozen voor het in den droge
ontgraven. Hierna worden de palen geheid. Ais in den natte wordt ont-
graven, gebeurt het heien meestal vanaf een traverse of een ponton. Bij
ontgraven in den droge kan het ook vanaf de bouwkuipbodem.
Het heien van palen kan tot vervelende situaties leiden. Door het heien
ontstaan namelijk wateroverspanningen in de lagen onder de bouw-
kuipbodem.
Hierdoor neemt de passieve weerstand, die de grondkeringen aan dit pak-
ket ontlenen, tijdelijk af. Dit kan verplaatsing van de damwanden tot
gevolg hebben. Het gebeurt met name bij grondkeringen die niet
gestempeld of verankerd zijn. Verplaatsing van de wand leidt tot ver-
plaatsing van de grond in en buiten de bouwkuip. De reeds geheide
palen in de bouwkuip worden hierdoor opzij gedrukt waarbij in deze
palen buigende momenten ontstaan. Wandverplaatsingen als gevolg
van het heien zijn kleiner wanneer de palen vanaf een hoger niveau
worden ingebracht. Op het moment van heien is er namelijk meer pas-
sieve weerstand aanwezig, zodat ontstaan van wateroverspanningen
niet direct leidt tot grote damwandverplaatsingen.

Bij het heien van palen vanaf een hoger niveau wordt vaak gewerkt met
een aan de makelaar bevestigde oplanger. Hiermee kan de paalkop wel
tot 10 m onder het maaiveld worden weggeheid. Bij gebruik van een
lange oplanger kan eventueel optredende schade aan de paalkop tijdens
het heien echter niet visueel worden vastgesteld. Gewoonlijk gebruikt
men in die gevallen een hoge kwaliteit beton waardoor de kans op schade
geringer wordt. Een ander nadeel van het onder het maaiveld wegheien
van de palen is dat de grond tussen de palen ontgraven moet worden.
Als gevolg van de ontgraving gaat de ondergrond zwellen en ontstaan
er trekkrachten in de paal.
lndien in den natte ontgraven is, wordt er na het heien van de palen een
onderwaterbetonvloer gestort. Omdat vanuit het onderwaterbeton een
trekkracht op de palen wordt uitgeoefend, worden de paalkoppen vaak
voorzien van ribbels, zodat er een goede aanhechting tussen de paalkop
en het onderwaterbeton ontstaat.
Na het leegpompen van de bouwkuip worden de paalkoppen gesneld en
de wapeningsstaven omgebogen, zodat deze kunnen worden opgenomen
in de constructieve betonvloer.
Ook bij een bouwput dient de fasering van de uitvoering weloverwogen
te zijn. Hier is de fase van het heien van palen eveneens van belang.
lndien eerst ontgraven is en daarna de palen vanaf de bouwputbodem
worden geheid, kunnen de taluds van de bouwput instabiel worden.
Hierdoor is afschuiving mogelijk met gevaar voor aanzienlijke grond-
deformaties.
De palen kunnen deze deformaties enigszins beperken, maar worden
daarbij belast door horizon tale gronddrukken. Bij enkele decimeters
verplaatsing worden de buigende momenten in de paal vaak aanzienlijk
en kunnen er te grote scheuren ontstaan. Zulke palen zijn dan vaak niet
meer te gebruiken. Bij een geringe stabiliteit van de taluds is het dus
verstandig om de palen vanaf een hoger niveau in te brengen.
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9.4.2 Opheien

Bij het heien van volledig grondverdringende palen in dichte paalgroe-
pen wordt de grond tussen de palen omhooggeperst. Oit effect treedt
vooral in stijve kleilagen op.
Oit verschijnsel is eveneens geconstateerd bij een hoofdzakelijk uit zand
bestaande ondergrond. Uit waterpassingen is gebleken dat enkele palen
uit een groep tijdens het heien van de overige palen circa 0,05 meter kun-
nen opgeheien. Uit het kalenderen tijdens het naheien van de opgehei-
de palen bleek echter dat deze gemakkelijk tot het oorspronkelijke
niveau terug te heien waren. Oit duidt op een slapper last-zakkingsge-
drag dan dat van niet-opgeheide palen.
Een zorgvuldige begeleiding van de uitvoering van het heiwerk en het
kiezen van een geschikte heivolgorde is dus noodzakelijk. Meerdere
malen zijn binnen een paalgroep maaiveldrijzingen van 0,2 tot 0,3 m
gemeten. Zulke rijzingen leiden tot aanzienlijke trekkrachten. Voor
dichte paalgroepen is de prefab betonpaal het meest geschikt omdat
deze goed op trek en buiging te wapenen is en zonodig kan worden
nageheid.
Na het opheien vindt reconsolidatie plaats, waarbij het gewicht van de
opgeheide grond aan de palen gaat hangen. Oit gewicht moet in de
vorm van een belasting door negatieve kleef over de palen in de groep
worden verdeeld.

9.4.3 Zwel

Bij het uitvoeren van een ontgraving, bijvoorbeeld voor een bouwkuip,
neemt de bovenbelasting op de lagen onder het ontgravingsniveau af.
Hierdoor zullen deze lagen gaan zwellen en komt de bodem van de
bouwkuip omhoog.
Bij ontlasten gedraagt de ondergrond zich veel stijver dan wanneer er
voor de eerste maal belast wordt. Oaardoor blijft de grootte van de zwel
beperkt. Over het algemeen treedt zwel vrij snel op, in elk geval veel
sneller dan samendrukking.
In sommige gevallen kan zwelleiden tot aanzienlijke belastingen op de
constructie en de palen. Ais het gewicht van de hoeveelheid ontgraven
grond groot is en er een behoorlijke dikte aan slechtdoorlatende lagen
overblijft, kan de rijzing van de grond enkele decimeters bedragen en
verloopt het zwelproces langzaam. Oit kan wel een jaar duren. Omdat
de palen meestal snel na het ontgraven worden ingebracht, direct
gevolgd door de betonvloer, is de zwelwerking nog volop gaande. Oe
palen en de betonvloer verhinderen deze werking, waardoor er zwel-
drukken tegen de betonvloer ontstaan en er trekkrachten in de palen
optreden. In de berekening van de vloer en de palen moeten deze worden
meegenomen.
Bij het heien van palen treedt in de slappe lagen wateroverspanning op,
die de wateronderspanning door zwel vermindert of zelfs geheel teniet-
doet. Hiermee wordt ook het zwelproces verstoord. Niet-grondverdrin-
gende palen bieden dit voordeel niet.
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Palenworden belastop buiging door bijvoorbeeldhorizontalekrachten
vanuit de constructie. Een voorbeeld is een op palen gebouwde tunnel.
Indien aan een zijde van de tunnel een ontgraving plaatsvindt, ver-
plaatst de tunnel zich in horizontale richting. Deze beweging wordt
gedeeltelijk verhinderd door de palen, waardoor er buigende momenten
in optreden.
Buigende momenten in palen ontstaan ook door het optreden van zij-
delingse gronddrukken. Deze kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden
door een grondophoging die naast de tunnel wordt aangebracht. Het
gewicht van de ophoging leidt tot samendrukking van de slappe lagen,
waarbij ook horizontale grondverplaatsingen ontstaan. Doordat de
palen deze verplaatsing gedeeltelijk verhinderen, worden ze op buiging
belast. Een ander geval van zijdelingse belasting door gronddrukken
treedt op wanneer tijdelijke damwanden na de bouw van de constructie
worden getrokken.
Als de gronddruk aan weerszijden van de wand verschillend is (bij tun-
nels is dat per definitie het geval omdat de gronddruk eronder gering
is), zal tijdens en na het trekken van de wand een horizontale deforma-
tie ontstaan in de richting van de lagegronddrukken.Dit leidt tot hori-
zontale drukken op de randpalen onder de tunnel.
Voorgespannen betonpalen kunnen een behoorlijk groot buigend
moment opnemen. Voor een paal met een afmeting van a450 mm is dit
minimaal 100 ki'Jm. In de meeste gevallen is dit voldoende. Eventueel
kan de paal voorzien worden van een extra voorspanning of wapening.
Als dit niet voldoende is, moet een ander paaltype, bijvoorbeeld een
stalen buispaal worden toegepast of moeten de belastingen die aanlei-
ding geven tot de buigende momenten worden beperkt. De verplaatsing
van een tunnelvloer kan worden tegengegaan met behulp van een ver-
ankering, bijvoorbeeld groutankers. De zijdelingse gronddruk op palen
kan worden beperkt door ze te beschermen met een damwand. Dat
moet dan wel een zware, verankerde wand zijn. In de meeste gevallen
zijn zulke kostbare maatregelen echter niet nodig.

Palen onder ondergrondse constructies worden vaak belast op trek.
Deze wordt veroorzaakt door de meestal hoge grondwaterstand die een
opwaartse kracht op de constructie veroorzaakt. Vaak treedt de grootste
trek op in de bouwfase omdat het eigen gewicht van de constructie dan
nog niet aanwezig is. Trek op de palen kan ook een gevolg zijn van het
opheien van grond tussen de palen of van zwel van de grond tussen de
palen. In de meeste gevallen kan deze trek worden opgenomen door
voorgespannen betonpalen. In speciale gevallen kunnen stalen palen of
palen met stalen elementen worden gebruikt.

9.4.5 Groepseffecten

Bij ondergronds bouwen worden de palen vaak dicht bij elkaar inge-
bracht. Hierdoor treden effecten op die zich bij een alleenstaande paal
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niet voordoen. Bij grondverdringende palen worden, indien ze op een
kleine afstand van elkaar staan (minder dan 4D), de slappe lagen naar
boven weggeperst, waardoor het maaiveld omhoogkomt. Geheide
palen veroorzaken een verdichting van het zandpakket. Deze wordt
merkbaar als de palen dichter dan zesmaal de paaldiameter van elkaar
staan. Hoe dichter de paalgroep is, hoe groter de verdichting. Bij een
stramienmaat van 3D bij 4D is in Rotterdam een verhoging van de
conusweerstand van 15 MPa naar 45 MPa gemeten. Een voordeel van
de verdichting is dat de draagkracht van de paal toeneemt; een nadeel
is echter dat het heiwerk naast of tussen reeds geheide palen steeds
zwaarder wordt. Bij geschroefde palen treedt verdichting van het zand-
pakket veel minder op. Het zand wordt meer naar boven getrans-
porteerd. De voordelen maar ook de nadelen van verdichting zijn bij
geschroefde palen dus niet aanwezig. Bij palen die door middel van
grondverwijdering in de grond worden gemaakt, zoals boorpalen, treden
vanwege het ontbreken van verdichting voornoemde groepseffecten
niet op. Wel moet er tijdens de uitvoering voor worden gezorgd dat niet
direct naast een zojuist gemaakte paal een nieuw gat wordt gemaakt..
Bij palen die dicht bij elkaar staan en aan trekbelasting onderhevig zijn,
treedt als gevolg van deze belasting een reductie van de vertic ale kor-
relspanning tussen de palen op. Hierdoor neemt de trekdraagkracht van
de palen af. Het is van tevoren niet te zeggen wat de optimale onder-
linge paalafstand moet zijn. De ontwerper van de constructie kan deze
afstand in overleg met de geotechnisch adviseur bepalen door de trek-
draagkracht van de palen voor diverse afstanden te laten berekenen. Bij
een op druk belaste paalgroep is het gebied onder de paalpunten waarin
een spanningsverhoging optreedt veel groter dan bij een alleenstaande
paal. Daarom zakt zo'n paalgroep veel meer dan een alleenstaande
paal. Bij hoogbouw zijn in zandpakketten zettingen van meerdere centi-
meters gemeten. Een dergelijk groepseffect treedt ook op bij op trek
belaste palen. Zo zal bij het leegpompen van een bouwkuip met een
vloer van onderwaterbeton een groep trekpalen een veel grotere rijzing
ondergaan dan het geval is bij een enkele paal die aan eenzelfde trek-
belasting wordt onderworpen. Bij circa 10 m diepe tunnels zijn in het
midden van de tunnel rijzingen gemeten van 1a 2 cm.

9.4.6 Verstoring van waterremmende lagen

Bij het werken vanuit een bouwkuip wordt de horizontale toestroming
van grondwater verhinderd door de grondkeringen. lndien er op
geschikte diepte een waterremmende laag aanwezig is, kan hiervan
gebruik worden gemaakt om ook de verticale toestroming van grond-
water te verhinderen. De grondkeringen moeten dan minimaal tot in
deze waterremmende laag reiken.
Om de bouwkuip droog te houden wordt de grondwaterstand in de kuip
verlaagd tot 0,5 a I meter onder de bouwkuipbodem. Hierdoor ontstaat
een stijghoogteverschil over de dieper gelegen waterremmende laag.
AIs in deze situatie palen worden ingebracht die door de waterrem-
mende laag heengaan, kan er langs de palen een kwelweg ontstaan van-
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uit de funderingslaag. waardoor de waterremmendheid afneemt. Als
zich in de waterremmende laag zand afzet. ontstaat een permanente
kwelweg. Een grote watertoevoer kan ook tot problemen leiden bij het
drooghouden van de bouwkuip. Het gevaar van een permanente kwelweg
is het grootst bij een dunne waterremmende laag en een groot stijg-
hoogteverschil. In deze situatie moet het inbrengen van palen met een
vergrote punt worden vermeden.
Dit probleem doet zich ook voor bij in de grond gemaakte palen, voor-
zien van een casing met voetplaat of van een punt waarvan de diameter
groter is dan die van de casing. Het probleem is niet te verhelpen, ook al
wordt de casing nadien getrokken en zal de verse betonspecie een deel
van de kwelweg in de waterremmende weg hebben afgedicht. Het is
daarom beter om in zulke gevallen lOwel de palen als de grondkeringen
in te brengen voordat over de waterremmende laag het stijghoogteverschil
aanwezig is. In dat geval zal bij het doorsnijden van de waterremmende
laag geen opwaartse stroming ontstaan. Als in een later stadium bemalen
wordt, kan theoretisch alsnog een kwelweg ontstaan. Bij een groot aantal
projecten is deze werkwijze echter lOnder problemen toegepast.

9.4.7 C7orrosie

Sterke corrosie van staal kan optreden als het staaloppervlak in contact
komt met stromend lOut water en zuurstof, bijvoorbeeld bij kademuren
langs de Nederlandse kust. Ook door het optreden van zwerfstromen, die
kunnen voorkomen in de nabijheid van spoorwegen waarbij gelijkstroom
wordt gebruikt, kan aanzienlijke corrosie ontstaan. Voor zover bekend is
de aantasting van staal in de bodem bij stilstaand water en bij afwezigheid
van zwerfstromen minimaal. Voor stalen palen die geheel in de grond
staan, zijn dan ook geen speciale corrosiewerende maatregelen nodig.
Van betonpalen is bekend dat ze goed bestand zijn tegen agressieve
omgevingsinvloeden. Uit metingen aan getrokken palen, waarvan som-
mige jarenlang in zwaar gescheurde toestand in de grond aanwezig zijn
geweest, blijkt dat lOwel beton als betonstaal niet of nauwelijks wordt
aangetast. Daarom zijn ook voor betonpalen geen speciale maatregelen
nodig om ze tegen corrosie te beschermen. Wel worden eisen gesteld
aan de toelaatbare scheurwijdte. Volgens de laatste inzichten mag de
scheurwijdte 0,3 mm bedragen zonder dat er gevaar voor aantasting van
het betonstaal ontstaat.

9.4.8 Kwaliteit

Voorafgaande aan de funderingswerkzaamheden moet er overeenstem-
ming bereikt worden over de aanpak en de volgorde waarin deze die-
nen te gebeuren. Het moet duidelijk zijn wat de aannemer wel en niet
mag doen. De volgorde en de aard van de werkzaamheden op de bouw-
plaats kunnen namelijk van grote invloed zijn op het gedrag van de
palen. In par. 9.4.1 (Uitvoeringsfasering) zijn hiervan verschillende
voorbeelden gegeven.
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Bij het kiezen van de leverancier voor funderingswerken moet worden
gekeken naar de bestekeisen ten aanzien van kwaliteit en certificering.
In de Kwaliteitsverklaringsgids van de Stichting Bouw Kwaliteit is te
vinden welke bedrijven paalsystemen leveren en wat het bijbehorende
certificaat inhoudt. Er bestaan ook beoordelingsrichtlijnen voor
funderingswerken, lOwel voor geprefabriceerde betonpalen als voor
verschillende in de grond gevormde paalsystemen.
Het voordeel van geprefabriceerde betonpalen en stalen buispalen is dat
de kwaliteitscontrole plaatsvindt voordat de paal de grond ingaat. Bij
de in de grond gevormde palen is geen directe controle van de paal-
schacht mogelijk. De controle bestaat in dat geval uit het registreren
van de werkzaamheden en van een aantal relevante gegevens zoals de
samenstelling van de specie, het specieverbruik en de bereikte diepte.
Vaak wordt akoestisch onderzoek uitgevoerd om eventuele grote onre-
gelmatigheden in de paalschacht op te sporen. Maar zekerheid over de
paalschacht, lOals bij prefab betonpalen of stalen palen, wordt nooit
verkregen.
Bij heipalen wordt via het bijhouden van kalendergegevens een perma-
nente controle uitgeoefend op de ligging en vastheid van de laag, waarin
gefundeerd wordt. Ook bij geschroefde palen is er door middel van
registratie van het draaimoment een controle op de vastheid van de fun-
deringslaag. Deze controle geeft evenwel minder zekerheid dan die bij
heipalen, omdat de relatie tussen het draaimoment en de vastheid van
de funderingslaag minder duidelijk is dan de relatie tussen de kalen-
derwaarde en de vastheid van de funderingslaag.
Voor groutankerpalen geldt in principe de procedure dat v66r het aan-
brengen van groutankers geschiktheidproeven worden uitgevoerd op
een aantal ter plaatse aangebrachte proefankers. Deze dienen om de
uiterste houdkracht en het kruipgedrag van de ankers vast te stellen. Op
elk anker dat geen geschiktheidproef heeft ondergaan wordt een con-
troleproef uitgevoerd. De controle- en geschiktheidproeven geschieden
volgens vastgestelde procedures overeenkomstig de DIN-norm.
Een andere kwaliteitscontrole betreft de grond. Na het inbrengen van
de palen worden vaak controlesonderingen uitgevoerd. Hiermee wordt
de conusweerstand gemeten die na het installeren van de palen aanwezig
is. Bij heipalen die in dichte groepen worden geplaatst wordt in het ont-
werp soms gerekend op een bepaalde verdichting van het zandpakket.
Met controlesonderingen kan dan worden nagegaan of deze verdichting
daadwerkelijk is opgetreden.

9.4.9 Proejbelastingen

Groutankers en schroefinjectieankers worden gewoonlijk onderworpen
aan een proefbelasting. Hieruit worden de trekdraagkracht en de kruip-
maat rechtstreeks afgeleid. Voor aIle andere paalsystemen geldt dat de
draagkracht aan de hand van sondeergegevens wordt berekend. Palen
worden alleen beproefd als er een speciale reden voor is, bijvoorbeeld
wanneer het een relatief nieuw paalsysteem betreft waarop nog geen of
weinig proefbelastingen gedaan zijn. Door het uitvoeren van een stati-
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sche proetbelasting komt informatie beschikbaar over de schacht- en de
puntweerstand. Deze informatie vormt de basis voor het opstellen van
een rekenregel voor het betreffende paalsysteem.

Ook voor een specifiek project kunnen statische proetbelastingen wor-
den uitgevoerd. Dit gebeurt dan om de draagkracht van verschillende
systemen met elkaar te vergelijken zodat een optimale keuze gemaakt
kan worden. Daarnaast is het mogelijk met een proetbelasting aan te
tonen dat de draagkracht van een bepaald paalsysteem groter is dan de
draagkracht die voIgt uit de berekening op basis van conusweerstanden.
Deze informatie is dan in het project te benutten om de paalfundering
te optimaliseren.

De nadelen van statisch proetbelasten zijn de omvang van de uitvoering
en de hoge kosten. Bovendien is er een tendens om de paaldraagkracht
steeds groter te maken; daarmee wordt een praktische grens bereikt van
het statisch proetbelasten.
Alternatieve methoden zijn dynamisch proetbelasten en pseudo-sta-
tisch proetbelasten.

Dynamisch proefbelasten
Dynamisch proetbelasten wordt wereldwijd toegepast [8]. Hierbij wor-
den rek- en versnellingsopnemers op de paalschacht gemonteerd op enige
afstand van de bovenzijde van de paal. Met deze opnemers worden de
kracht en snelheid als functie van de tijd in de paal vastgelegd gedurende
de klap van een heihamer of valgewicht. De weerstand van de grond
wordt dan berekend op basis van de meetsignalen. waarbij onderscheid
kan worden gemaakt tussen de dynarnische en de statische component van
de weerstand. Een van de beschikbare methoden is de Casemethode [8].
De nauwkeurigheid van de Casemethode is afhankelijk van de aanwe-
zigheid van correlaties met statische proetbelastingen en ervaring met
vergelijkbare bodemstructuren.

Pseudo-statisch proefbelasten
Pseudo-statische proetbelastingen hebben een belastingsduur van mini-
maal tienmaal de golfdoorlooptijd in de paal. Voorbeelden hiervan zijn
de Dynatest, de Pseudo Static Pile Load Tester en de Statnamic [9]. Bij
een belastingsduur groter dan tienmaal de golfdoorlooptijd beweegt de
paal als een starre massa en er hoeft geen rekening gehouden te worden
met golfvoortplantingseffecten in de paal zoals bij de dynamische proef-
belasting. Onderzoek van de bodembeweging tijdens heien geeft aan
dat dit niet altijd voor in de grond geldt [10].
Een recente en inmiddels wereldwijd toegepaste pseudo statische
proetbelastingsmethode is de Statnamic. Bij deze methode wordt een
massa op de paal geplaatst. Tussen paal en massa is een verbrandings-
kamer en een drukdoos aanwezig. In de verbrandingskamer wordt een
brandstof tot ontbranding gebracht. De ontbranding zorgt voor de op-
bouw van een hoge druk waardoor de reactiemassa wordt versneld. In
deze fase vindt het eigenlijke belasten van de paal plaats. De reactie-
kracht door het versnellen van de reactiemassa oefent een gelijkmatige
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drukkracht uit op de paalkop en duwt de paal de grond in. De kosten
van quasi-statisch proefbelasten zijn, vanwege de veel kleinere massa
en daardoor kleinere omvang van de uitvoering ongeveer 20-30% lager
dan van een statische proefbelasting.
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10 Verankeringen

10.1 INLEIDING

Bij ondergronds bouwen wordt veelal gewerkt vanuit een bouwput of
een bouwkuip. Een bouwput is een ontgraving die door taluds begrensd
wordt. Taluds vergen een groot ruimtebeslag. Als er niet genoeg ruimte
beschikbaar is, wordt gewerkt vanuit een bouwkuip. Hierbij wordt de
ontgraving begrensd door verticale wanden. Deze dienen als grondke-
ring en verhinderen de toestroming van water. Vaak worden ze gestem-
peld of verankerd om de buigende momenten en de verplaatsing te
beperken. Bij verankeringen moet een horizontale trekkracht op de
grond worden overgebracht. Hiervoor kunnen de volgende systemen
worden toegepast:. ankerschotten of ankerwanden. schroefankers. schroefinjectieankers. groutankers. ankerpalen

10.2 KENMERKEN EN KEUZE VERANKERINGSSYSTEMEN

Ankerschotten of ankerwanden
Ankerschotten zijn platen of wanden waaraan een ankerstaaf is bevestigd.
Ze zijn van hout, beton of staal. Sommige typen damplanken kunnen
als ankerschot fungeren. Ankerschotten worden meestal op een geringe
diepte geplaatst. Ze leveren een horizontale weerstand door een pas sieve
korreldruk op te bouwen.

Ankers
Ankers kunnen worden onderscheiden naar verschil in gebruik:. tijdelijke ankers (geen of enkele corrosiebescherming). definitieve ankers (enkele of dubbele corrosiebescherming). verwijderbare ankers (enkele corrosiebescherming)

maar ook naar de vorm en het type materiaal:. enkelstaafs normaal staal (bijv. St 52). enkelstaafs hoogwaardig staal (bijv. Dywidagstaven, FeP 1030-1230)
. strengen hoogwaardig staal (FeP 1770 - 1860)

Er zijn verschillende typen ankersystemen op de markt verkrijgbaar. In
dit hoofdstuk worden uitsluitend de meest gangbare typen besproken,
nl. de schroefankers, schroefinjectieankers en groutankers.

Schroefankers
Schroefankers zijn ankerstaven met aan het einde een opgelast schroef-
blad. De diameter van het schroefblad ligt meestal tussen 0,3 en 0,5 m.
Het schroefblad is een spoed lang en levert de horizontale weerstand
door een passieve korreldruk op te bouwen. Schroefankers zijn meestal
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Afb.]. Aanbrengen van een schroef-
injectieanker in bouwkuip Epon te

Eemshaven.

Afb.2. Schroefinjectieankers.

tijdelijke ankers zonder corrosiebescherming van enkelstaafs normaal
staal. Voor beschoeiingen wordt het schroefbladanker ook wel als
definitief anker ingezet.

Schroefinjectieankers
Schroefinjectieankers (afb.1-2) zijn dikwandige buizen met aan het
eind een schroefblad over een lengte van ongeveer een meter. Ze
bestaan uit enkelstaafs normaal staal en worden zowel voor tijdelijke
als defintieve toepassingen gebruikt. De enkele corrosiebescherming
bestaat uit geYnjecteerde grout vermengd met grond. Deze corrosiebe-
scherming is niet volledig betrouwbaar omdat het niet zeker is dat de
ankerstaaf over de gehele doorsnede en de volle lengte met grout
omhuld is.
Over het traject waar de kracht van het anker moet worden overgedra-
gen aan de omliggende grond wordt de grout onder verhoogde druk
geYnjecteerd, zodat daarmee het groutlichaam ontstaat. De lengte van
het groutlichaam bedraagt tussen de vier en tien meter. De resterende
1engte van de buis wordt onder een kleinere druk met grout geYnjecteerd
als corrosiebescherming. Het schroefanker levert de horizontale weer-
stand door wrijving langs de schacht van het groutlichaam.

Groutankers
Ook groutankers worden zowel voor tijdelijk als definitief werk inge-
zet. Groutankers kunnen als staven of strengen met een enkele of dub-
bele corrosiebescherming worden uitgevoerd. Hierbij wordt een enkele
buis met een verwijderbare gesloten punt of een dubbele buis met een
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open punt (spoe1boring) in de grond aangebracht. De spoe1boring heeft
p1aats met behulp van een binnen- en een buitenbuis waarbij de spoe1-
vloeistof door de binnenbuis wordt gelnjecteerd en de retourspoe1ing
(bestaande uit een mengse1 van grond en spoelv1oeistof) via de tussen-
ruimte van de binnen- en buitenbuis wordt afgevoerd. Na het aanbrengen
op de vereiste diepte wordt de binnenbuis verwijderd, de buitenbuis
schoongespoeld en het anker aangebracht.
Tege1ijkertijd met het terugtrekken van de buis wordt onder een ver-
hoogde druk grout gelnjecteerd over de 1engte van het te vormen grout-
1ichaam, waarna wordt overgegaan op een k1einere injectiedruk.

~
T

Ajb.4. Voorgespannen groutanker

(met dywidagstaafJ.

Ajb.3 (links). Voorgespannen grout-

anker (met strengen).

Ajb.5. Voorgespannen groutanker

(met DywidagstaafJ van een grotere

lengte tijdens het inbrengen.
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open punt (spoelboring) in de grond aangebracht. De spoelboring heeft
plaats met behulp van een binnen- en een buitenbuis waarbij de spoel-
vloeistof door de binnenbuis wordt geYnjecteerd en de retourspoeling
(bestaande uit een mengsel van grond en spoelvloeistof) via de tussen-
ruimte van de binnen- en buitenbuis wordt afgevoerd" Na het aanbrengen
op de vereiste diepte wordt de binnenbuis verwijderd, de buitenbuis
schoongespoeld en het anker aangebracht.
Tegelijkertijd met het terugtrekken van de buis wordt onder een ver-
hoogde druk grout ge"injecteerdover de lengte van het te vormen grout-
lichaam, waarna wordt overgegaan op een kleinere injectiedruk.

Afb.4. Voorgespannen groutanker
(mer dywidagstaaf).

Afb.3 (links). Voorgespannen grour-
anker (mer srrengen).

Afb.5. Voorgespannen groutanker
(mer Dyv.lidagstaaf) van een grorere

lengre rijdens her inbrengen.
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Ajb.6. Gewiankers (7500) in bouw-

kuip voor Lehrter Bahnhof. Berlijn.

Een dubbele corrosiebescherming wordt verkregen door het anker. voor
het plaatsen van een kunststofribbelbuis gevuld met grout te voorzien en
deze vervolgens in de geboorde buis aan te brengen, waarna bovenstaan-
de procedure zich kan herhalen. De wrijving langs de schacht van het
groutlichaammoet de horizontaleweerstand leveren (zie ook afb. 14).

Ankerpalen
Ankerpalen zijn gewone op trek belaste palen. Door ze schoor te zetten
kunnen ze een horizontale kracht op een draagkrachtige grondlaag
overbrengen. De palen ontlenen hun trekkracht aan de schachtwrijving
over de effectieve 1engte van de paal. De effectieve lengte is de afstand
van de paalpunt tot het snijpunt met het actieve glijvlak.
Voorbeelden zijn de MV-paal, de prefab betonpaal, de vibro-combinatie-
paal en de Gewiankers (afb.6). Al deze paaltypen kunnen zowel op trek
als op druk worden belast.

10.3 DIMENSIONERING VAN DE ANKERS

10.3.1 Ankerschotten of ankelYvanden

Indien de afstand tussen het ankerschot en de damwand zo groot is dat
het actieve glijvlak achter de damwand en het passieve glijvlak voor het
ankerschot elkaar niet snijden (afb. 7), kunnen de ankerschotten wor-
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'" rotatiepunt van de damwand

-- --- -
den berekend met behulp van een passieve gronddruk voor het schot en
een actieve gronddruk erachter. Als de glijvlakken elkaar wel snijden,
geldt een reductie van de ankerkracht volgens de methode Kranz. Deze
berekeningsmethode is onder stabiliteitscontrole beschreven in para-
graaf 10.3.7.
Het aangrijpingspunt van de kracht op het ankerschot hoort op het
zwaartepunt van de spanningen te Jiggen. Bij damwanden in homogene
grond die tot aan het maaiveld doorlopen, grijpt de kracht op een derde
van de hoogte aan. Bij zeer diep geplaatste schotten zal het aangrij-
pingspunt naar het midden van het ankerschot verschuiven.

10.3.2 Schroefankers

De bezwijkvorm die optreedt bij het overschrijden van de maximum-
trekkracht is afhankelijk van de verhouding tussen de schroetbladdia-
meter D en de aanlegdiepte H. Bij een verhouding van HID <5 bereiken
de glijlijnen van het bezwijkpatroon het maaiveld. Bij een verhouding
van HID> 5 ontstaat een axiaalsymmetrisch bezwijkpatroon zoals aan-
gegeven op atbeelding 8.

Fa;max

Afb.7. Aerief glijvlak damwand en

passief glijvlak ankersehol.

Afb.S. Bezwijl vorm van een diep

aangebraehrsehroefanker.
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Schroefankers dienen daarom bij voorkeur op een diepte onder het
maaiveld te worden aangebracht die minimaal vijfmaal de diameter is
van het schroefblad. Voor diepgelegen schroefankers in zand heeft men
een empirische formule ontwikkeld:

Fa:max= 0,4 AQc

waarin:
Fa;max = maximaal door de grond op te nemen ankerkracht

(bezwijkkracht)

=oppervlakte schroefblad
=gemiddelde conusweerstand in het invloedsgebied

A = 1/4.j(.D2

qc

De rekenwaarde van de op te nemen ankerkracht Fa;rrox:dis uit de maximale
waarde af te leiden met behulp van de geotechnische norm NEN 6743.

10.3.3 Schroefinjectieankers

Het anker gedraagt zich stijf, omdat een dikke holle ankerstang wordt
gebruikt. Voor de berekening wordt verwezen naar de volgende paragraaf.

10.3.4 Groutankers

De berekening van groutankers is niet eenduidig. Er zijn enkele vuist-
regels voor het ontwerp:. Het groutlichaam moet in zand worden aangebracht.. Het groutlichaam moet minimaal 5 men maximaal 10 m lang zijn.

De reden hiervan is dat de toename van de sterkte vermindert met het
langer worden van het groutlichaam.. De kop van het groutlichaam moet minimaal 4 m onder maaiveld-

niveau liggen.. De kop van het groutlichaam moet minimaal 1 m onder een eventu-

eel aanwezige slappe laag liggen.. Vergroting van de diameter heeft nauwelijks effect op de sterkte.

Meestal wordt een diameter aangehouden van 0,10 tot 0,15 m.
. De minimale hart-op-hartafstand van de ankers moet groter zijn dan

1,5 m om onderlinge bei"nvloedingte voorkomen.. De hoeken van naast elkaar aangebrachte ankers moeten 3 a 5° van

elkaar verschillen; een alternatief is het gebruik van wisselend korte
en lange ankers.. Bij zeer grote ankerkrachten kunnen de ankers in meerdere lagen

aangebracht worden.. Het gebruik van meerdere lichtbelaste ankers v~rdient de voorkeur

boven het gebruik van een kleiner aantal zwaarbelaste ankers.. Indien groutankers onder bestaande paalfunderingen uitkomen, is

het verstandig om een afstand van tenminste 3 meter tussen de man-
telbuis en de paalpunt aan te houden. Het is tevens aan te bevelen om
in dit soort situaties de mantelbuis te heien. Als er toch wordt
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zeer dicht D grind, zandig

D matig/ grot zand

matig dicht
matig dicht

Jos

D tijn zand

8 102 4 6

.. verankeringslengte (m)

gespoeld, dient erop te worden toegezien dat dit niet voor de punt uit

gebeurt, om ontlasting van de grond te voorkomen.. Er moet een stabiliteitscontrole worden uitgevoerd.

De berekening van groutankers is niet genormeerd. In de praktijk wordt
vaak de sterkteberekening uit CUR-publicatie 166 gehanteerd, op basis
van de gepaktheid van het zand en de verankeringslengte (afb. 9).

Fa;max:gr= maximaal door de grond op te nemen kracht [kl\J']

10.3.5 Ankerpalen

Yerschillende paaltypen kunnen als ankerpaal worden gebruikt. De trek-
draagkracht wordt ontleend aande schachtwrijving over de effectieve ver-
ankeringslengte. Yoor de berekening wordt verwezen naar hoofstuk 9.

10.3.6 Vrije ankerlengte

Onder de vrije ankerlengte L wordt verstaan het gedeelte van de anker-
staaf dat theoretisch vrij kan vervormen. De onderzijde van de vrije anker-
lengte is het fictieve ankerpunt, het aangrijpingspunt van de resultante van
de schuifspanningen tussen de grout en de grond.
am vast te stellen of de schuifspanning op de gewenste diepte wordt
overgedragen moet de plaats van het fictieve ankerpunt worden bepaald.
De verlenging s van de ankerstaaf wordt vastgesteld uit de gemeten ver-
plaatsingvandeankerkopbij respectievelijkde belastingen 1,5Fw en Fj

waarin:
Fw= ankerkracht bij voorlast
Fj =maxima1e gebruikskracht

De theoretische vrije ankerlengte L'1 bedraagt dan:

Ajb.9. Sterkteberekening van grout-

ankers,
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Ajb.lOa. b. Bepaling vrije ankerlengte.
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LV( = s.E.A/( 1,5 Fw -F; )
waann:
E = elasticiteitsmodulusstaal
A =doorsnede ankerstaaf

Voor ankers waarbij de trekkracht van het staal op de kop van het grout-
lichaam wordt overgedragen, moet worden voldaan aan de voorwaarde:

0,8. L,.< L..[«L..+La 12) (afb.lOa)

waarin:

Lv = lengte van het vrije ankerdeel tot het aangrijpingspunt van de kracht
La = lengte van het ankerlichaam

Voor ankers waarbij de krachtsoverdracht naar het groutlichaam aan het
uiteinde plaatsvindt, moet de vrije ankerlengte voldoen aan de voor-
waarde:

(t... +La /2) < LV(< (t... +La) (afb.lOb)

10.3.7 Stabiliteit

In de voorgaande paragrafen is aangegeven hoe de uittrekkracht van de
verschiIIende ankers kan worden berekend. Daarnaast dienen zowel de
stabiliteit van het diepgelegen glijvlak en het diepgelegen veranker-
ingsmassief als de totale stabiliteit te worden gecontroleerd.

De stabiliteitsberekening voor het diepgelegen glijvlak wordt vaak aan-
geduid met de methode Kranz. Deze beschouwt de stabiliteit van de
moot grond die begrensd wordt door het maaiveld, de damwand en de
lijn vanuit het dwarskrachtennulpunt in de damwand naar het anker en
vanaf het anker verticaal omhoog (afb. 11).

Ea = de kracht die voIgt uit de somma tie van de korreldrukken
op het vlak AB
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Fa;opn

E1

G

= de kracht die voigt uit de sommatie van de korreldrukken op
het vlak CD

= de kracht die voigt uit de sommatie van de korreldrukken op
het schuifvlak BC

G = het gewicht van het grondlichaam ABCD
Fa:opn= door de grond opneembare ankerkracht
Fa = de ankerkracht

EI

QI

Voor de bepaling van deze krachten moeten representatieve gemiddelde
waarden van de grondparameters worden ingevuld. Voor de veilig-
heidsanalyse wordt verwezen naar CUR-publicatie 166.

Controle van de stabiliteit, berekend volgens de methode Kranz, is niet
nodig als het ankerschot zover van de damwand wordt geplaatst dat het
passieve vlak van het ankerschot en het actieve vlak van de wand elkaar
niet snijden.

Voor een diepgelegen verankeringsmassief is de stabiliteit van de
'kluit' die aan het groutlichaam hangt maatgevend. Dit mechanisme is
weergegeven op afbeelding 12.

G1 = gewicht van het gerasterde grondmassief
G2 = gewicht van het grondmassief op het gerasterde massief
E1, R1, R2 = krachten door korreldrukkentegen het gerasterde grond-

massief
= door de grond opneembare krachtAm

Behalve de controle op de stabiliteit van het verankeringsmassief dient
ook de totale stabiliteit te worden gecontroleerd.
Hieronder wordt verstaan de stabiliteit van het grondmassief dat
begrensd wordt door het maaiveld, de damwand en het cirkelvormig
glijvlak onder de damwand (afb. 13).

Afb.J J. Stabilireirsberekening vol-
gens merhode Kranz.
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NAPAjb.l2. Stabiliteit van een veranke-

ringsmassiej

Ajb.l3. Cirkelvormig glijvlak waar-
langs een verankeringsmassief kan
afschuiven.
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10.4 UITVOERING

2':0.

G,+G2

10.4.1 Ankerschotten of ankerwanden

Ankerschotten bestaan uit houten, betonnen of stalen wanden. De hou-
ten wanden moeten zo worden geplaatst dat ze zich permanent onder
het grondwatemiveau bevinden. Als ankerstangen kunnen gewone voor-
spanstaven of voorspanstrengen worden toegepast. Deze moeten van een
bescherming tegen corrosie worden voorzien. Vooral bij voorspanstrengen
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aan een permanent anker dient hieraan zorg te worden besteed. Het anker
moet in een grondlaag worden geplaatst die voldoende passieve gronddruk
kan opbouwen, bij voorkeur in zand. Na het aanbrengen en het monteren
van de ankerplaat moet het aanvulzand goed verdicht worden.
Als er een zettingsverschil tussen het anker en de construe tie kan optreden
moet hiermee rekening worden gehouden. bijvoorbeeld door de anker-
stang in een koker te leggen.

10.4.2 Schroefankers

Schroefankers worden met behulp van een motor ingebracht. Bij het
inbrengen in een losgepakt korrelskelet kan enige verdichting optreden,
waardoor de grond sterker wordt. Omgekeerd kan dichtgepakt zand een
lossere pakking krijgen. Als een groot indraaimoment nodig is, kan
vooraf over de ankerstang een hulpbuis worden gemonteerd, waardoor
torderen van de ankerstang wordt voorkomen.
Om bij damwanden ankers te kunnen plaatsen wordt de grond achter de
wand verwijderd en naderhand weer aangevuld. Bij deze werkwijze hoeft
in de damp lank geen groot gat gemaakt te worden.

10.4.3 Schroefinjectieankers

Schroefinjectieankers worden op dezelfde wijze ingebracht als schroef-
ankers. Over de he1e lengte van het te realiseren groutlichaam wordt
grout gei"njecteerd. Door de boorsnelheid te beperken (zie par. 10.2.1)
wordt de grout goed met de grond gemengd. Dit wordt doorgezet tot de
lengte van het groutlichaam bereikt is.

10.4.4 Groutankers

Groutankers kunnen op twee verschillende manieren worden ingebracht.
nl. door:. het indrijven van de mantelbuis met een snelslaghamer. het inbrengen van de mantelbuis na het spoelboren

In het algemeen wordt de mantelbuis heiend ingebracht met behulp van
een snelslaghamer. Het voordeel van indrijven met een hamer is dat de
grond wordt opgespannen. Het anker verdringt de grond, waardoor de
korrelspanning toeneemt. Indien met heien niet de gewenste diepte
wordt bereikt, wordt overgegaan op de spoelboormethode. Door het
spoelboren wordt er grond verwijderd zodat de korrelspanning
afneemt. Met deze methode kunnen ankers ook in vastgepakt zand wor-
den aangebracht.

Nadat de mantelbuis op diepte gebracht is. wordt deze van binnen gerei-
nigd en gevuld met grout. Daama wordt de ankerstang in de mantelbuis
geplaatst. Vervolgens wordt deze buis getrokken en de grout tegelijkertijd
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onder hoge druk ge.injecteerd. Dit wordt primaire injectie genoemd.
Als de mantelbuis tot de ontwerplengte van het groutlichaam getrokken
is, wordt de druk verlaagd. Over het traject van de vrije ankerlengte
wordt de grout met een geringe overdruk gei"njecteerd. Dit wordt
secundaire injectie genoemd.

Bij het bezwijken van groutankers zal de verankerde constructie gaan
vervormen waardoor, bijvoorbeeld bij damwanden, een herverdeling
van de krachtsafdracht ontstaat. Ofschoon het groutanker niet zijn vol-
ledige draagkracht verliest, houdt dit wel een waarschuwing in.
Bij het voorspannen van groutankers moet rekening worden gehouden
met de afname van de voorspankracht door kruip.

10.4.5 Ankerpalen

Ankerpalen worden aangebracht op de voor dit paaltype geeigende manier.
Zie hiervoor hoofdstuk 9.

10.5 KWALITEIT

10.5.1 Pro even

am het gedrag van ankers op een bepaalde locatie te kunnen beoorde1en
worden geschiktheidsproeven uitgevoerd. Aanbevolen wordt om dit in
een zo vroeg mogelijk stadium op een aantal ankers te doen, zodat bij
tegenvaIlend resu1taat het ontwerp tijdig kan worden aangepast.
De trekcapaciteit van ankers is sterk afhanke1ijk van de wijze van uit-
voering. Daarom is het gebruike1ijk om aIle ankers aan contro1eproeven
te onderwerpen.

10.5.1.1 Geschikrheidsproef

De geschiktheidsproef dient te worden uitgevoerd tijdens de ontwerp-
fase van het bouwproject. Hij is bedoe1d om de geschiktheid van het
ankertype in de grondslag op de bewuste locatie te onderzoeken. Het
aanta1 proeven is onder meer afhanke1ijk van de volgende factoren:. aanta1 te instaIleren ankers. spreiding van de ankers over de bouwplaats. inhomogeniteit van de gronds1ag. gevolgen van het bezwijken van een anker

In de praktijk wordt minimaa1 1,5% van het aantal te instaIleren ankers
aan een geschiktheidsproef onderworpen.

A1s wordt uitgegaan van een rekenwaarde van de belasting Fa:max:gr:d'
dienen de ankers te worden beproefd tot ten minste 1,2 Fa:max:gr:d'Het
opvoeren van de kracht dient in enke1e stappen te gebeuren. Men begint
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met een kracht van 10% van Fa:max:gr:dmet een maximum van 50 kN aan
te brengen. Dit is nodig om eventuele speling uit het meetsysteem te
halen. De kracht wordt in stappen van 0,2 Fa:max:gr:dopgevoerd en vervol-
gens telkens voor een periode van 30 minuten constant gehouden. Vanaf
de stap van 0,8 Fa:max:gr:dwordt een belastingsduur van 60 minuten aan-
gehouden. Na elke stap wordt de belasting teruggebracht tot de initiele
kracht. Het opvoeren en terugbrengen van de belasting mag niet met
grotere stappen gebeuren dan 20 kN/s.
De verplaatsingen van het anker moeten ten opzichte van een vast punt
worden gemeten, dus niet aan de damwand. De tijdstippen van aflezen
zijn op 0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. 25 en 30 minuten na het begin van elke
belastingsstap, na 0,8 Fa:max:gr:dook op 45 en 60 minuten.
Bij voorgespannen groutankers dient er rekening mee te worden gehou-
den dat de belasting niet hoger mag worden dan 90% van de breuksterkte
van het voorspanelement.

10.5.1.2 Controleproef

Bij de controleproef wordt de belasting in stapp en van 0,2 Fa:max:gr:d
opgevoerd vanaf de initiele kracht tot Fa:max:gr:d'Het opvoeren van de be-
lasting gebeurt in stappen van 20 kN/min. Na het bereiken van de
maximale belasting wordt deze gedurende minstens vijf minuten constant
gehouden en vervolgens teruggebracht tot Fj. Na het bereiken van Fa:max:gr.d
en vervolgens na elke minuut dient de verplaatsing te worden gemeten.

De representatieve waarde van de ankerkracht Fa:max:rcpwordt afgeleid
uit de laagste waarde van de volgende criteria:. rekenwaarde ankerstaaf:

Fbr:st:rep=Fbr:st:d /y

. rekenwaarde ankerelement in de grond:
Fa:max:rcp = !; Fa:m"x:gcmvoor N~3
Fa:max:rcp = !; Fa:max:minvoor N<3
Fa:max:gcm = gemiddelde van F":m,,xuit N proeven
Fa:m"x:min = minimum uit N proeven

de factor!; wordt ontleend aan tabel 2 van NEN 6743: 1991

rekenwaarde kruip:

k = (uru,) / (logtrlogt,)

1
2
3

M= aantal ankers dat samenwerkt
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waann :
k =kruipfactor [mm]
ui =verplaatsing op het tijdstip tj [mm]

Bij de controleproef mag de kruipfactor bij de belasting van 100% van

Fa:max:gr:dten hoogste LO mm bedragen. Ais dit niet binnen 5 minuten
kan worden aangetoond, moet de dum van de belasting tot ten minste
IS minuten worden verlengd.
Ligt de kruipfactor tussen I en 2 mm dan wordt het resultaat vergeleken
met de resultaten van de geschiktheidsproeven. Op grond hiervan wordt
het anker goedgekeurd dan wel afgekeurd. Ais de kruipfactor groter is
dan 2 mm wordt het anker in ieder geval afgekeurd. Er moet dan een
nieuw anker worden geplaatst.

10.5.2 Corrosie

Stalen elementen in de grond kunnen corroderen. Daarom wordt meestal
een bescherming tegen corrosie aangebracht. De mate waarin maatrege-
len noodzakelijk zijn, hangt af van de vereiste levensduur van de con-
structie en de agressiviteit van het milieu.
De volgende omstandigheden kunnen als agressief worden aangemerkt:. combinaties van chloriden en zuurstof in zout of brak water. een anaeroob milieu in sulfaathoudende grond

zwerfstromen in de grond, bijvoorbeeld bij spoorbanen en elektri-
sche centrales

Ankerschotten of ankervvanden

Houten en stalen ankerschotten dienen altijd onder het grondwaterpeil
te staan. Ze moeten bovendien, evenals de ankerstangen, goed tegen
corrosie en rot worden beschermd. Indien voor de verankering voor-
spankabels worden toegepast. kunnen deze worden omhuld door een
laag bitumen en van een dubbele staalbandomwikkeling worden voor-
zien. De kabel kan ook in een polyethyleenbuis worden geplaatst, waar-
bij de ruimte tussen de buis en de kabel met een corrosiewerende pasta
wordt gevuld. Hiervoor kan teerepoxy of denso-jetcompound worden
gebruikt.

Schroefanke rs

Schroefankers kunnen alleen worden toegepast in een niet-agressief
milieu. Door het indraaien van de schroef slijt namelijk de corrosiebe-
scherming om het staal. De ankerstangen dienen van een lichte corrosie-
bescherming te worden voorzien.

Schroefinjectieankers
Schroefinjectieankers worden in de grond gedraaid, waardoor een
eventuele coating op het schroetblad eraf slijt. De schroef wordt
beschermd door gei"njecteerde grout. Corrosie van de ankerstaaf wordt
voorkomen door een coating en/of een mantelbuis met corrosiewerende
pasta aan te brengen.
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Groutankers
Groutankers worden meestal geheel tegen corrosie beschermd. Soms
wordt ter plaatse van het groutlichaam een kunststofribbelbuis aange-
bracht die ervoor zorgt dat bij een grote scheur het staal niet kan roesten
(afb. 14). De geribbelde vorm zorgt voor de krachtsoverdracht.
Permanente ankers worden vaak voorzien van een dubbele bescher-
ming of van een mantel, waarbij de ruimte tussen de mantel en de stang
wordt opgevuld met een corrosiewerende pasta.

Ankerpalen
Ankerpalen zijn met uitzondering van stalen profielen en buizen niet
gevoelig voor corrosie zolang de scheurwijdte beperkt blijft.
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11 Integrale bouwmethoden

ILl INLEIDING

Binnen de categorie "bouwen vanaf het maaiveld" kan onderscheid
worden gemaakt tussen open ontgravingsmethoden en methoden waarbij
niet open ontgraven wordt. De laatste zijn in dit hoofdstuk bijeenge-
bracht onder de naam integrale bouwmethoden. Hieronder vallen:. Wandendakmethode. Open caissons. Pneumatische caissons. Afgezonken tunnels. Folieconstructies. Moderne sleufmethoden

Weliswaar is bij het aanbrengen van folieconstructies sprake van een
beperkte open ontgraving, maar gezien de aard van de bouwwijze kan
deze tot de integrale methoden worden gerekend.

Bij de beschrijving van de integrale bouwmethoden wordt de nadruk
gelegd op de algemene kenmerken, de voor- en nadelen van de methoden
en de onderlinge beoinvloeding van de samenstellende componenten
zoals wanden, dak, bodemafdichting, fundering en verankeringen. Op
deze componenten zelf wordt slechts terloops ingegaan. Er wordt vooral
aandacht besteed aan de specifieke aspecten die betrekking hebben op
het ontwerpen en uitvoeren van het gei"ntegreerde geheel.

11.2 WANDENDAKMETHODE

De wandendakmethode wordt gekenmerkt door een bouwvolgorde
waarbij eerst het tunneldak wordt gemaakt en pas daarna wordt ontgra-
yen (afb. 1). Deze bouwmethode wordt toegepast als het maaiveld niet
gedurende de heIe bouwtijd ter beschikking staat. Recente en sprekende
voorbeelden zijn de situatie die zich voordeed bij de bouw van de
ondertunneling van de Kaagbaan op Schiphol en bij de uitvoering van
het tramtunnelproject Souterrain te Den Haag.

Ook komen er met name in stedelijke gebieden situaties voor waar het
maaiveld in het geheel niet beschikbaar is. Er moeten dan ondergrondse
technieken toegepast worden die overeenkomst vertonen met de wan-
dendakmethode, zoals het persen van buizen of het grouten van hori-
zontale, naast elkaar gesitueerde kolommen die samen een gewelf vor-
men [47] (afb. 2). Deze bouwmethoden vallen echter buiten de scope
van dit boek.

De bouwvolgorde van de wandendakmethode is:. Het ontgraven tot een geringe diepte, afhankelijk van de dieptelig-
ging van het dak.
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Het maken van wanden vanaf het maaiveld. AIle typen grondkerende
wanden zijn in principe mogelijk; ze kunnen eventueel onderdeel
uitmaken van de permanente constructie.
Het storten van het dak op de wanden. In de meeste gevallen zal
deze aansluiting waterdicht moeten worden uitgevoerd. Afhankelijk
van het statische systeem kan de aansluiting als een momentvaste
verbinding of schamierend worden uitgevoerd. In de tunnelbouw
wordt doorgaans een momentvaste verbinding gemaakt.

.
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Het verder ontgraven wanneer het dak gereed is en de maaiveld-
functie is hersteld. Dit moet feitelijk in den droge gebeuren. Het kan
bij voldoende vrije hoogte boven het grondwaterpeil (theoretisch)
ook met behulp van drijvend materieel.

Bij een hoge grondwaterstand is ontgraven in den droge alleen mogelijk
als er bemalen wordt of als er gewerkt wordt onder verhoogde lucht-
druk. In het laatste geval moet men rekening houden met een opwaartse
dakbelasting en is afdichting aan de kopse zijden van de bouwkuip
noodzakelijk. Men moet er tijdens de uitvoering op bedacht zijn dat er
extra drukverlies ten gevolge van lekkage kan optreden. Werken onder
verhoogde luchtdruk brengt ook beperkingen met zich mee (zie par.
11.4). Daarom wordt deze werkwijze waar mogelijk vermeden.
Doorgaans w°.rdt er dus een bemaling toegepast.

Een variant op de wandendakmethode is de methode waarbij na het
maken van de wanden achtereenvolgens van bovenaf (in den natte)
wordt ontgraven, een onderwaterbetonvloer wordt gestort en het (pre-
fab) dak op de wanden wordt aangebracht. Vervolgens kan de bouw-
kuip worden drooggezet (afb. 3 en 4). In feite is er sprake van een
mengvorm, nl. een versnelde open bouwkuip/wandendakmethode,
waarbij de voordelen van een omgraving vanaf het maaiveld gecombi-

wanden

ontgraven

bodem
(onder waterb!;ton)

dak
(prefab) -

Afb.3. Variant van de wandendakme-
thode.

AjbA. Bouwl uipdak van prefab beton-

balken: tunnel onder de Kaagbaan op
Schiphol.
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neerd worden met het voordeel dat de functies van het maaiveld maar
een korte periode buiten gebruik zijn, en waarbij geen bemaling nodig
is. Deze mengvorm is toegepast bij de bouw van de Vrachttunnel onder
de Kaagbaan op Schiphol (afb. 4 en 5).

Bij de wandendakmethode dragen de wanden de verticale belasting van
het dak en eventueel in de eindfase de opwaartse belasting op de vloer.
Welk type gekozen wordt, is mede afhankelijk van deze functie. Om die
reden kunnen zeer diepe wanden tot in een voldoende draagkrachtige
laag nodig zijn.

In een van de ontwerpvarianten voor de passage van de toekomstige
Noordzuidlijn van de Amsterdamse metro met het Centraal Station
worden vanwege de grote verticale belasting en de geringe draagkracht
van de ondergrond als wanden brede kistdammen toegepast. Deze
bestaan uit twee rijen schroefboorpalen met een grondverbetering
ertussen. Andere wandtypen die veel worden toegepast zijn betonnen
diepwanden en wanden die zijn opgebouwd uit stalen buispalen.

Een belangrijke reden om voor de wandendakmethode te kiezen is dat
gedurende de bouw de maaiveldfunctie boven het dak slechts korte tijd
buiten gebruik is. Voor bijvoorbeeld de bouw van de Vrachttunnel
onder de Kaagbaan op Schiphol bedroeg de periode van buiten gebruik-
stelling slechts zeven weken.

11.3 OPEN CAISSONS

De bouwmethode waarbij een open caisson of putring toegepast wordt,
is een zinkmethode. De constructie wordt door middel van ontgraving
op diepte gebracht. De schachten of putten kunnen voor verschillende
doeleinden worden gebruikt, Om het productieproces te versnellen
kunnen de wanden geprefabriceerd worden. De schachten kunnen echter
ook worden uitgevoerd als monoliete betonconstructie, waarbij een
klimbekisting of een glijbekisting wordt toegepast.
Open caissons hebben doorgaans een cirkelvormige doorsnede. Zo'n
doorsnede laat tijdens het afzinken een verdraaiing in het horizontale
vlak toe, terwijl de symmetrische horizontale grond- en waterdruk kan
worden opgenomen als drukkracht in de ring. Bovendien kan een caisson
met een cirkelvormige doorsnede door middel van voorboren op diepte
worden gebracht,

Recente voorbeelden van dergelijke putten zijn een persput (31 meter
diep) op het terrein van Shell te Moerdijk (afb. 6a en b) en een diepe
schacht (38 m) in de offshoretank voor het maritiem onderzoeksinstituut
Marin te Wageningen (afb. 7). Bij het project Marin reikt de schacht
van 38 tot 16 m onder het maaiveld maar wordt vanaf het maaiveld
gemaakt. Nadat ten behoeve van het bassin tot 16 m onder het maaiveld
ontgraven is, wordt de schacht aangesloten op de bodem van dit bassin.
Vanaf het maaiveld tot de bodem van het bassin wordt de put gereali-
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seerd met opzetstukken in de vorm van prefab betonnen ringen, die met
verticale voorspanning gekoppeld zijn. Deze ringen worden na het ont-
graven en droogleggen van het bassin verwijderd.

De bouwmethode is bij uitstek geschikt voor putten met een grote diep-
te/diameterverhouding (in genoemde voorbeelden is hID = 6 a 7). De
methode is relatief goedkoop en in feite een van de weinige technische
mogelijkheden voor het bouwen van dergelijke schachten. In principe
zijn diepten tot ca. 60 meter haalbaar. De methode is trillingsarm en een
verlaging van de grondwaterstand is niet nodig. Door deze wijze van
ontgraven is de grondontspanning beperkt en treedt er praktisch geen
zetting van de omgeving op.

De caisson of de putring wordt op diepte gebracht door de put te ont-
graven en de ring door zijn eigen gewicht naar beneden te laten zakken.
De wanden van de put kunnen gesmeerd worden om de wandwrijving
te minimaliseren.

De onderkant van de wanden is uitgevoerd als snijrand. De ontgraving
kan worden uitgevoerd met behulp van een boorkop, die zich verticaal
naar beneden graaft. In de literatuur [39] is deze techniek beschreven
en is ook een vergelijking gemaakt met oudere uitvoeringstechnieken
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een boorkop. De putringen en
caissons kunnen aan de onderzijde waterdicht worden afgesloten met
een bodem van onderwaterbeton. Krachtsoverdracht naar de wand kan
plaatsvinden via de aan de binnenzijde naar beneden taps toelopende
snijrand. Afhankelijk van de functie van de schacht kan de onderwater-
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betonbodem als permanent constructie-onderdeel of als tijdelijke
afdichting worden toegepast. In het laatste geval dient nog een con-
structievloer van gewapend beton te worden gemaakt.

Bij het ontwerpen van putringen en open caissons dient bijzondere aan-
dacht te worden besteed aan:

De detaillering van de snijrand en de voorzieningen ter beperking
van de wandwrijving. Een voorbeeld hiervan wordt getoond op
afbeelding 8.
De berekening van langs- en omtreksmomenten in de ringvormige
wand (doorsnede-dikteverhouding = ca. 16), die gebaseerd moet
zijn op de theorie van dunwandige buizen. Excentrische belastingen
kunnen resulteren in grote tangentiele momenten, waardoor voor-
spanning in omtreksrichting nodig kan zijn.
Een effectieve onderlinge koppeling van de prefab ringen eventueel
door toepassing van verticale voorspanning.. Een goede afstemming van de boor- en ontgravingstechniek op de
aanwezige bodemopbouw. Reactiekrachten uit de booraandrijving
moeten in de constructie opgenomen kunnen worden.. De mate waarin de wandwrijving voor het evenwicht in de defini-
tieve toestand (veiligheidsbeschouwing) kan worden meegerekend.

Bijzondere uitvoeringsaspecten bij de open-caissonmethode zijn het
beheersen en het controleren van verticale afwijkingen en het voorkomen
van het vastlopen van de caisson.

Hoewel een slanke cilinder een ideale vorm is voor verticaal afzinken,
blijkt een correctie van eventuele scheefloop niet eenvoudig. Het is zeer
belangrijk dat de schacht voldoende hoogte boven het maaiveld heeft
en gesteund wordt door een frame dat voldoende stijf is. Ook is het
mogelijk de put te sturen met behulp van tuidraden.
Bij de persschacht van de leidingtunnel bij Moerdijk zijn de geeiste
maximale plaatsafwijkingen van 50 mm horizontaal, 50 mm verticaal
en 0,20 scheefstand niet overschreden. Als er gefaseerd gestort worde
kan de scheefstand ook gecorrigeerd worden door de schachtvorm aan
te passen.

Om de caissons op diepte te kunnen brengen is een bentonietsmering
nodig. Het is van belang dat deze smering zo gelijkmatig mogelijk is
om het zinken zonder problemen in verticale richting te laten verlopen.
Overontgraving en ongecontroleerde toestroming van grond naar het
boorfront kunnen leiden tot doorlekken van bentoniet naar de binnen-
zijde van de schacht. Dit resulteert in bentonietverlies waardoor de
schacht vast kan lopeno
In slappe veenlagen kan de bentonietdruk afnemen door het weglekken
van bentoniet in de bodem. Om dit te voorkomen is bijv. bij de put voor
het project Marin een hulpdamwand rondom de te maken put aange-
bracht. Bij oudere ontwerpen werd de ruimte rondom de omtrek opge-
deeld in kamers tussen verticale ribben zodat het weglekken van ben-
toniet beperkt bleef tot een of enkele van deze kamers.

kleefbreker bentoniettoevoer

kb1T

Afb.S. Kleefbreker aan snijrand ler
beperking van de wandwrijving.
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Ajb.9. Toepassing van duikerklokken

bij onder...:ater.verken.
Yoorbeelden van geschikte toepassingen van open caissons zijn:. startschachten voor geboorde leidingen. diepe ontwateringsputten van waaruit horizon tale drainage in een

bepaalde laag aangelegd kan worden. ondergrondse vloeistofopslag
. zware, diepe funderingen onder brugpijlers of hoogbouw

11.4 PNEUMATISCHE CAISSONS

Pneumatisch afzinken is een bouwmethode die al sinds de vorige eeuw
wordt toegepast. De literatuur [38] geeft een historisch overzicht. De
methode is geevolueerd vanuit het onderwater werken in duikerklokken
(afb. 9). Bij het pneumatisch afzinken van een bouwwerk functioneert
het bouwwerk als duikerklok. Het verplaatst zich naar beneden omdat
de grond eronder weggegraven wordt en drukt een luchtbel voor zich
uit die de toetreding van water in het onderste compartiment voorkomt.
Daardoor kan er in deze ruimte droog gewerkt worden. Als de diepte
onder de waterspiegel toeneemt, moet het water met verhoogde lucht-
druk verdreven worden.
De overdruk van de lucht maakt evenwicht met de waterdruk aan de
buitenzijde van de luchtbel en het gewicht van de constructie die afge-
zonken wordt.

Regelgeving met betrekking tot het werken in caissons

Een projectvoorbereiding tot in de details en een goede discipline tij-
dens de uitvoering zijn in hoge mate bepalend voor het resultaat. De
strikte wettelijke reglementering is een extra controle-instrument en
vormt een garantie dat de risico's beperkt blijven. De oude Caisson wet
is vervallen; daarvoor is P 194 Caissonarbeid (1994) in de plaats geko-
men. Er wordt nu gewerkt aan een vervanging van dit P-blad.
Bijzondere aandachtspunten bij het werken onder verhoogde luchtdruk
zijn onder andere:
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Door de overdruk tijdens het afzinkproces moet men bedacht zijn op
het gevaar van caissonziekte. Bij overdrukken groter dan 0,15 MPa
leidt dit tot een reductie van de effectieve inzet van het personeel. Er
moet hierbij strikt de hand worden gehouden aan de uitschuttijden
en aan de maximumwerktijden. Afhankelijk van de grootte van de
overdruk worden beperkingen gesteld aan de maximale werktijd en
de minimale verblijftijd in de schutsluis. Een optimale personeels-
planning en de inzet van geautomatiseerde systemen kunnen de
nadelen van deze beperking minimaliseren.. Het personeel moet de juiste (veiligheids)opleiding hebben en zal
een keuring moeten ondergaan. Het afvalpercentage tijdens de keu-
ringsprocedure kan tot 80% oplopen. Afhankelijk van de grootte van
de overdruk kan ook de leeftijd een keuringscriterium zijn.. Er moeten veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn, zoals water-

dichte en explosiebestendige communicatielijnen op verschillende
plaatsen, een ziekensluis enz.

. Om de kans op ongelukken, zoals brand en explosie, bij het werken

onder verhoogde luchtdruk zo klein mogelijk te houden. worden in
de werkkamers alleen zwakstroominstallaties (42 V) toegelaten.. De lucht in de werkkamers moet regelmatig worden gecontroleerd
op hoeveelheden CO, CO2, CH4 en H2S.

. Vanwegeexplosie-en brandgevaarmoet de uiterste voorzichtigheid
in acht"worden genomen bij het lassen en branden in de werkkamers.
Indien deze werkzaamheden worden uitgevoerd moet dit van te
voren worden gemeld bij de arbeidsinspectie.

Bij pneumatisch afzinken wordt de ondergrondse constructie op het
maaiveld gemaakt loodrecht boven de plek waar ze uiteindelijk moet
komen.
Een bijzondere caisson is de rivierpijler van de Erasmusbrug te
Rotterdam, die elders werd geprefabriceerd, over water naar de plaats
van bestemming werd gevaren en daar pneumatisch werd afgezonken.

De constructie wordt vanaf het maaiveld of vanaf een bepaalde hoogte
erboven naar beneden gebracht door de grond onder de bodem weg te
graven waardoor de constructie door de zwaartekracht naar beneden
zakt. Het weggraven gebeurt in een werkkamer onder de bodem van de
caisson. Deze kamer is toegankelijk via een hydraulische luchtsluis.
waardoor ook de afgegraven grond naar boven getransporteerd wordt.
De werkkamer heeft wanden die naar beneden taps toelopen naar een
snijrand.
Tijdens het zakken staat de caisson (voor zover niet op de luchtbel) op
de snijranden [8] [1]. Deze penetreren de grond en sluiten de kamer af
van de grond buiten de wanden. De grond buiten de constructie mag ten
gevolge van het ontgraven niet ontspannen. De snijranden vormen aan
de buitenzijde de aanzet van de wand. Deze aanzet is verticaal en vlak
en steekt enkele centimeters verder naar buiten. Dit dient om de wrijving
over de rest van de wand tot een minimum te beperken. Om te veel
wandwrijving tegen te gaan kan er bentoniet boven de snijrand via lei-
dingen in de sleuf tussen de caissonwand en de grond worden gepompt
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Afb.lO. Pneumatisch af:inken van
een ondergrondse constructie.
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(afb. 10). Tijde1ijke wanden, zoa1s die bijvoorbee1d voorkomen bij
sluishoofden en waterkrachtcentra1es vormen een speciaal aandachtspunt
tijdens het afzinken. De kopse kanten van deze constructies dienen in
de uiteinde1ijke toestand open te zijn. Tijdens het afzinken moeten ze
echter gesloten zijn. De tijde1ijke kopschotten hebben door de wand-
wrijving de neiging om boven te b1ijven. Ze moeten met trekvaste ver-
bindingen aan de bodem of aan de langswanden bevestigd worden.
Het ontgraven in de werkkamer gebeurt met kleine graafmachines of
met behu1p van spuitlansen en pompen. A1sde constructie op diepte is,
wordt de werkkamer gevuld met (ongewapend) beton.

Pneumatisch afgezonken caissons kunnen met een redelijke mate van
nauwkeurigheid gep1aatst worden. Een nauwkeurigheid waarbij de
afwijking niet grater is dan 5 cm is goed haalbaar. Het corrigeren van
scheefstand is tijdens het afzinken beperkt mogelijk. Bij een van de pij-
lers van de Erasmusbrug is een aanvankelijke scheefstand van 20 cm
gehee1 weggewerkt.

Pneumatisch afgezonken caissons zijn onder andere toegepast bij de
bouw van de metro te Amsterdam (enke1e stations en tunnelbuizen) de
waterkrachtcentrale Linne, de ke1derconstructies voor de Gasunie te
Groningen (atoomvrij besturingscentrum), het Ministerie van Defensie
te Den Haag [1], de sluishoofden te Lith en de rivierpijlers voor de
Willemsbrug en de Erasmusbrug te Rotterdam [32].
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Yoordelen van pneumatisch afzinken zijn onder meer:. De invloed op de omgeving is gering. In de jaren zestig werd deze

techniek veelal toegepast om bij ondergronds bouwen waterstands-
verlaging te voorkomen. Bij de waterkrachtcentrale Linne en de
sluis bij Lith werd voor deze methode gekozen om de fundering van
en de gronddruk tegen de zeer nabij gelegen, oude stuwconstructies
niet te verstoren. Bij de bouw van de kelders voor de energiecentrales
aan de Maas zijn pneumatisch afgezonken constructies toegepast in
verband met de aanwezigheid van grindlagen met een hoge water-
doorlatendheid.. Ontspanning van de grond en zettingen in de nabije omgeving kunnen

worden voorkomen.. Het ruimtebeslag van de bouwput is minimaal.. De caisson methode kan in aIle in Nederland voorkomende bodem-
omstandigheden worden toegepast.. Yergeleken met andere bouwmethoden is de bouwtijd kort.

Nadelen en beperkingen:. De (betonnen) constructie moet zwaarder worden gedimensioneerd

dan noodzakelijk is voor de gebruiksfase. De krachten en vervor-
mingen in de afzinkfase zijn vaak maatgevend.. De vaste kosten zijn hoog. In de praktijk wordt pneumatisch afzinken

pas economisch interessant bij afzinkdiepten van minimaal 10m.
Bij grotere diepten en strengere bemalingseisen wordt de toepassing
van pneumatische caissons meer concuITerendten opzichte van andere
technieken.. Cohesieve grondlagen vormen een belemmering voor de voortgang
en het beheersen van het afzinkproces, vooral als ze diepgelegen en
meer dan 2 m dik zijn.

In de ontwerpfase is het van belang zich te realiseren dat deze uitvoe-
ringsmethode kan resulteren in moeilijk voorspelbare krachten in de
constructie (afb. II). Indien er ten behoeve van het afzinken (af en toe)
gewerkt wordt met aflaten van luchtdruk, om de constructie schoksge-

Ajb.ff. Moeilijk voorspelbare krach-
ten bij het af:.inken van een caisson.

Ajb.f2. Platte caisson t.b.~: water-

krachtcentrale Linne.
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Ajb.f3. Caisson te Linne: uitvoering

van de snijrand.

wijs naar beneden te helpen, kan een groot deel van het gewicht van de
caisson op willekeurige (hoek)punten komen te staan. De caissons
moeten op deze afzinkbelasting berekend worden. Incidentele overbe-
lasting waardoor lokale scheurvorming kan optreden, is niet altijd te
voorkomen. Hoge cilindrische caissons, zoals brugpijlers, zijn hier
relatief beter tegen bestand dan platte caissons, zoals de waterkracht-
centrale Linne (lengte x breedte x hoogte = 40 x 40 x 12 m3, zander
doorgaande constructieve dwarswanden) (afb. 12 en afb. 13). Van de
kelder van het Ministerie van Defensie is de onderste verdieping uitge-
voerd met een grid van wanden in twee richtingen om scheurvorming
ten gevolge van overbelasting te voorkomen [38].

Een speciaal aandachtspunt bij caissons is de aansluiting op andere
ondergrondse constructies. Voorbeelden hiervan zijn de aansluiting op
de na het afzinken te maken diepwanden zoals bij de tweede sluis bij
Lith of op andere caissons zoals bij de metro te Amsterdam. Andere
aansluitingen zijn de verbinding met achteraf geheide stalen damwan-
den (Linne), onderwaterbeton en stortsteen.



Afgezonken tunnels 439

11.5 AFGEZONKEN TUNNELS

11.5.1 Inleiding

Afgezonken tunnels zijn een economisch aantrekkelijke optie voor het
kruisen van waterwegen en soms van wegen en spoorwegen.
Vergeleken met geboorde tunnels hebben ze het voordeel dat boven de
kruin ten behoeve van het evenwicht geen gronddekking nodig is en dat
vanwege de rechthoekige doorsnede de rijbaan minder diep onder de
kruin ligt. Daardoor kan een afgezonken tunnel korter zijn dan een
geboorde tunnel. Bovendien veroorzaakt de bouw van afgezonken tun-
nels aanzienlijk minder hinder voor de waterweg dan de aanleg van
tunnels in tijdelijke bouwkuipen. Door gebruik te maken van drijvend
transport is het mogelijk dat geprefabriceerde tunnelelementen van
grote lengten, tot zelfs 200 m, naar de plaats van bestemming worden
vervoerd waar ze in een keer kunnen worden afgezonken. Een voor-
waarde is wel dat men over een bouwdok kan beschikken, van waaruit
drijvend transport met relatief grote diepgang naar de afzinklocatie
mogelijk is, en dat er een oplossing is voor de milieuproblemen die het
baggerwerk voor de tijdelijke afzinksleuf met zich meebrengt.

Een algemene beschijving van afgezonken tunnels staat in deel I van het
Handboek Ondergronds Bouwen.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwerpaspecten van afgezonken
tunnels van gewapend beton. Deze ontwerpaspecten hebben betrekking
op de belangrijkste functionele eisen ten aanzien van:. veiligheid tegen opdrijven. waterdichtheid. voegen

fundering
fabric age van tunnelelementen
transporteren en afzinken

.

.
Met de aanduiding "afgezonken tunnel" wordt dikwijls de hele tunnel-
verbinding bedoeld, inclusief de inritten (afb. 14). In deze paragraaf
gaat het echter uitsluitend om het afgezonken deel van de tunnel. Dit
bestaat uit tunnelelementen, die een voor een naast elkaar worden afge-
zonken, te beginnen bij een van de twee landhoofden. De tunnelele-
menten worden door zinkvoegen met elkaar verbonden. Het laatst af te

Ajb.14. Met 'afge:.onken tunnel"
wordt de gehele tunnelverbinding
aangeduid. incl. de inritten.
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kunststoffolie optrekpalen
afgezonken tunnelelementen
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in open bouwput
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zinken element kan maar aan een kant direct aansluiten tegen een vorig
element: aan de andere kant is dan een sluitvoeg nodig.

11.5.2 Veiligheid regen opdrijven

Om een tunnelelement (van een stalen of een betonnen tunnel) te kunnen
afzinken moet het gewicht van het lege element, zonder ballast, onge-
veer gelijk zijn aan dat van het verplaatste water. Onder die voorwaarde
is drijvend transport nog mogelijk en kan ten behoeve van de tijdelijke
stabiliteit op de bodem van de sleuf met een eenvoudig aan te voeren
hoeveelheid ballastwater volstaan worden. Voor de blijvende stabiliteit
wordt het ballastwater vervangen door ballastbeton. Bij de doosvormige
tunnels van gewapend beton, lOals die in Nederland gebruikelijk zijn,
komen de voor het gewicht benodigde dak- en vloerdikten goed overeen
met de dikte die nodig is voor de sterkte. Bij stalen tunnels wordt min-
stens evenveel beton gebruikt, maar dan voor het grootste deel als van
te voren uitwendig aangebracht ballastbeton. Door het geringe effectieve
gewicht van afgezonken tunnels is de funderingsdruk klein. Er moet
voldoende marge zijn tegen opdrijven. De veiligheidsfactor (y) tegen
opdrijven is gedefinieerd als het gewicht van het verplaatste water
gedeeld door het gewicht van de lege tunnelconstructie en het ballast-
beton. In de praktijk wordt het volgende aangehouden:. Bij het ontwerpen wordt deterministich gerekend. Voor de soortelijke

massa van het beton neemt men een ondergrens, voor die van het
water een bovengrens, afhankelijk van de zoutconcentratie.. De wrijving tussen de grond en de wanden wordt niet meegerekend.. In de tijdelijkesituatiedie voorafgaataan het aanvullenvan de sleuf
wordt voor de lege constructie, verzwaard met ballastwater, meestal
y = 1,025 aangehouden. Indien een tunnelelement in deze fase bloot-
gesteld wordt aan hydraulische krachten door het passeren van sche-
pen is voor de tijdelijke stabiliteit meer ballast nodig.. Voor de permanente situatie waarin de sleuf is aangevuld, is vaak
y =1,075 vereist [25]. Daarin mag men de steenbescherming op het
dak meerekenen of de aanvulgrond boven het dak, indien de aan-
vulling permanent stabiel is.. Om op de uitwendige hoogte van de tunnel te besparen laat men

soms de vloer aan beide zijden over ca. 1 m breedte buiten de bui-
tenwanden uitsteken. Het gewicht van de aanvulgrond die zich tot
aan het dak recht boven deze 'oren' bevindt, kan meegenomen worden
in de berekening van de ondergrens van de netto soortelijke massa
(los gestort). Indien lO'n tunnel geheel vrijgegraven lOu worden
moet de lege constructie, maar inclusief het vaste ballastbeton,
minimaal y = 1,01zijn.

11.5.3 Warerdichrheid

De buitenmantel van een afgelOnken tunnel moet over de hele lengte
en breedte waterdicht zijn. Bij de Amerikaanse stalen tunnels wordt
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daarin voorzien door de stalen huid, die een integraal deel uitmaakt van
de cylindrische tunnelbuis van staalbeton. Door de grote rekcapaciteit
van het staal kunnen lange continue tunnels gemaakt worden zonder
flexibele voegconstructies tussen de tunnelelementen. De stalen huid
wordt in de zinkvoegen doorgelast.

Bij betonnen tunnels werd vroeger ook gestreefd naar continue con-
structies van grote lengte. Om problemen met de waterdichtheid te
voorkomen werd de constructie ommanteld met een stalen membraan.
Ook was het mogelijk het membraan alleen onder de vloer toe te passen;
in dat geval werden de wanden en het dak voorzien van een bitumineuze
bekleding, die dan weer met betonpanelen beschermd werd. De per-
fectie die voor zo'n bekleding vereist was, bleek in de praktijk niet
realiseerbaar. Daarom is men er in Nederland van afgestapt. Het bui-
tenland is later gevolgd. Ook al is beton van ca. I m dik niet 100 %
waterdicht. voor de praktijk is dat voldoende, zolang er maar geen
doorgaande scheuren ontstaan.

In Japan worden afgezonken tunnels van beton gemaakt met dezelfde
doosvormige constructie als in Nederland, maar meestal met een stalen
huid als extra zekerheid vanwege het aardbevingsgevaar. Om die reden
wordt langsvoorspanning toegepast en wordt de ruimte onder de tun-
nelelementen gegrout. De zinkvoegen worden voorgespannen met
kabels zonder aanhechting om in geval van een aardbeving samenhang
en flexibiliteit te houden.

Bij een doosvormige tunnelconstructie veroorzaakt de uitwendige
belasting, vooral de alzijdige waterdruk, buiging en druk in dwarsrich-
ting. Hoewel dit scheurvorming in het gewapend beton tot gevolg heeft,
blijft er altijd voldoende drukzone over om de waterdichtheid te garan-
deren. Met betrekking tot de dimensionering van de dwarswapening
worden er dan ook geen eisen aan de waterdichtheid gesteld. wel aan
de duurzaamheid. De uitwendige drukken hebben geen effect op het
gedrag in de langsrichting van de tunnel, met uitzondering van de
hydrostatische druk die tijdens de installatie optreedt. Deze veroorzaakt
slechts een initiele langsdrukspanning in de orde van 0,2 N/mm2. De
trekspanningen die optreden door liggerwerking van de tunnel in het
geval van ongelijke zettingen en door de verhinderde vervorming ten
gevolge van temperatuurinvloeden kunnen groter zijn. Door deze trek-
spanningen kunnen doorgaande scheuren in de vloer of het dak ont-
staan. Het is dus zaak om spanningen in langsrichting te voorkomen.

Daarom wordt een tunnelelement in niet al te lange segmenten opge-
deeld, die geen trek in langsrichting op elkaar kunnen overdragen. Dan
ontstaat er binnen zo' n segment immers ook geen trek van betekenis.
Men noemt zo'n segment een tunnelmoot. De lengte ervan is meestal
ca. 20 m en komt overeen met een praktische stortlengte. De voeg tussen
twee moten is dus een verticale stortvoeg, die als dilatatievoeg wordt
uitgevoerd met een in het beton ingebed staal-rubbervoegprofiel. Op
deze manier ontstaat een tunnelelement uit een aaneenschakeling van
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Ajb.i5. Dilatatievoeg tussen Mee tun-
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homogene moten, die zich min of meer vrij kunnen voegen naar de
bodem waarop ze rusten. De tussen twee tunnelelementen te maken
zinkvoeg is eveneens flexibel (zie par. 11.5.4). Uiteraard moet er bij de
bouw van de tunnelmoten voor gewaakt worden, dat er in de dikke
wanden geen scheuren ontstaan door het fabricageproces.

In plaats van de trekspanningen te elimineren zou men ze ook zonder
gevaar voor doorgaande scheuren kunnen opnemen door de tunnelele-
menten blijvend voor te spannen. Ondanks het feit dat er maar een
betrekkelijk laag spanningsniveau voor nodig is, kost het desondanks
heel veel voorspanning omdat de betondoorsnede zo groot is. Bij flexi-
bele dilatatievoegen is wat de langsspanningen betreft het probleem
van ongelijke zetting geelimineerd. Bij het ontwerpen van de voor-
spanning moeten de kwantitatieve effecten van ongelijke zettingen aan
de veilige kant worden ingeschat.

11.5.4 Voegen

11.5.4. I Dilatatievoeg

Het gebruikelijkeW9UI-profielkan een voegopeningtot 25 mm over-
bruggen (afb. 15). Oat is zeker voldoende voor de te verwachten voeg-
rotaties. In de praktijk is de voegopening namelijk beduidend minder.
De beweging als gevolg van temperatuurvariatie is klein, gezien de
dikke wanden en het feit dat die variatie praktisch aIIeen bepaald wordt
door het verschil in zomer- en wintertemperatuur. Het grootste deel van
de door temperatuursverschil optredende vervorming wordt in de zink-
voeg opgenomen. De toepassing van dilatatievoegen houdt in dat voor
de transport- en afzinkfase van een tunnelelement tijdelijke voorspan-
ning nodig is.

Indien de bedding van de ondergrond ongelijkmatig is, kan er een zet-
tingsverschil over een dilatatievoeg ontstaan. Dit zettingsverschil mag
niet te groot worden om de werking van het W9UI-profiel niet in gevaar
te brengen. Er wordt niet van uitgegaan dat de moten elkaar vasthou-
den door de wrijving ten gevolge van de ingebouwde hydrostatische

voegvlak glad. 'uit de kist
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druk. De dwarskracht moet dus op een andere manier door de dilatatie-
voeg overgebracht worden. De grootte van die kracht is in te schatten
door varierende beddingsstijfueden aan te nemen. Bij de meeste in
Nederland afgezonken tunnels zijn de dilatatievoegen als vaar- en
moereind uitgevoerd. De overdracht van de dwarskracht vindt dan,
afuankelijk van de richting van de kracht, plaats via het dakgedeelte of
via het vloergedeelte bij de wanden. Omdat het doorlopende voegprofiel
zich in de buitenste helft van de wand bevindt is er aan de binnenkant
voldoende ruimte voor tanden of deuvels. Dit is toegepast bij de Piet
Heintunnel in verband met het optreden van grote dwarskrachten door
golfbelasting bij het zeetransport. Bij de WiIlemsspoortunnel in
Rotterdam zijn de voegen vlak uitgevoerd, maar zijn de wanden voor-
zien van een stompe visbek met enige speling. Dwarskrachtoverdracht
vindt daarbij plaats doordat de visbek zich vastwigt. maar pas nadat het
zettingsverschil de speling heeft overwonnen.

I 1.5.4.2 ZinJ...'voeg

De koprand van het te installeren tunnelelement is rondom voorzien
van een speciaal rubberprofieL dat de flexibele afdichting en tegelijk de
mechanische drukkoppeling tussen de tunnelelementen verzorgt. Dit is
het Gina-profiel (afb. 16). Bij het afzinken wordt de kop van een tunnel-
element (het primaire einde) tegen de staart (het secundaire einde) van
het vorige element gepositioneerd. De tunnelelementen zijn uitgerust
met tijdelijke kopschotten, die ten opzichte van de koprand iets terug-
liggen en waarop de hydrostatische druk van het water staat. AIs de
rubberafdichting goed aansluit, is het water binnen de afdichtingsring,
die rondom de kop loopt (kopschotkamer), gescheiden van het buiten-
water. Het oefent echter wel dezelfde hydrostatische druk uit op de
twee tegenover elkaar staande kopschotten. Door het openen van een
afsluiter in het staartkopschot van het reeds ge.installeerde element
loopt dit water door het drukverschil vanzelf dat element in, waar het

\~ .

'"
<? hydrostatische druk

\ ---

~~~~

Ajb.f6.Gina-profiel als fiexibele pri-

maire afdichting van een :.in/..:voeg.

Ajb.f7. De ::inkvoeg vorml een
walerdichle verbinding tussen Mee
tunnelelemenlen.
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Ajb.IS. Gina-profiel in ingedrukte
roestand.

Ajb.19a (rechts). Eindframe waarmee

het Gina- en het Omega-profiel zijn

verbonden. De door het eindframe

en/of de staalplaat stekende bouten
eindigen in gelaste dopmoeren en/of

platen waarmee een waterdichte ver-

binding aan het frame wordt verkre-

gen. De plaat ter bevestiging van

het Gina-profiel wordt met het oog op

eventuele correctie in de vlakheid en

de positionering pas vastgelast na
opmeting van het eindframe. De

ruimte tussen de staalplaat en het

eindframe wordt geinjecteerd met

krimparme cementmonel.

lnjectiesponsjes in het eindframe maken

het injecteren van eventuele krimp-

scheuren tussen het eindframe en het

beron mogelijk. Het Gina-profiel

wordt uitsluitend op de staalplaat ge-

klemd. De klembouten dienen bere-

kend te zijn op de spatkrachten die op-

treden tijdens het indrukken van het

profiel (ajb.19b). Ook het Omega-pro-

fiel wordt d.m.~: klemkracht aan het

frame bevestigd. Om deze klemkracht

te vergroten kan het oplegvlak van het

Omega-profiel worden voorzien van

een profile ring. De klemkracht wordt

gemobiliseerd door een op rondstaal

opgelegde strip (ajb.19c).

in een tank wordt opgevangen. Het tunnelelement werd v66r het legen
van de kopschotkamer in evenwicht gehouden door de kracht van de
hydrostatische druk op het kopschot. Na het legen moet ten behoeve
van het evenwicht diezelfde kracht geleverd worden door het Gina-pro-
fiel (afb. 17). Door het ovememen van de drukkracht wordt het aan-
zienlijk ingedrukt (afb. 18). De richting van de kracht die door het
Gina-profiel wordt doorgegeven, staat altijd loodrecht op het kopvlak
van het element. Als dat niet zo is, treedt er afschuiving op. De afschuif-
capaciteit van het Gina-profiel is beperkt.

Voor een goede afdichting is bij een bepaalde druk van het buitenwater
een minimale indrukking van het Gina-profiel nodig. Hierbij moeten de
maatafwijkingentussen de koprandvlakken en de te verwachten ver-
vorming van de voeg door rotatie en verkorting van de aangrenzende
tunnelelementen in acht genomen worden. Aan de hand van de aldus
bepaalde minimale indrukking en de op te nemen drukkracht kan het
juiste profiel gekozen worden. Rotatie in het verticale vlak kan ontstaan
door zettingsverschillen, maar kan ook het gevolg zijn van het feit dat
de twee koprandvlakken niet evenwijdig lopeno In horizontale richting
wIlen de kopvlakken vanzelf evenwijdig aan elkaar komen te liggen,
maar bij een afwijking in de geometrie van de elementen kan er een
knik in het horizontaal alignement ontstaan.
Door correctie van zo' n knik ontstaat dan alsnog horizontale rotatie van
de voeg. Zo'n correctie wordt gedaan door de voeg aan een kant uit te
drukken met behulp van kwispelvijzels en hem vervolgens te blokkeren.
Bij de tunnels in Nederland is dit meestal niet nodig. Vanwege de ver-
eiste nauwkeurigheid worden hier de staalplaten waar het Gina-profiel
tussen moet komen in een later stadium in de zinkvoegomranding vast-
gelast (afb. 19a-c). Bij de 0resundtunnel, die uit 24 tunnelelementen
bestaat, paste dat niet in het productieproces.Men ging ervanuit dat er

constructie afhankelijk van
tweede afdichtingsprofiel
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constructie afhankelijk van
tweede afdichtingsprofiel

+-- stalen plaat

injecteren met een krimparme
cementgebonden mortel
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systematisch kwispelcorrecties aangebracht moesten worden en ge-
bruikte om die reden een extra zacht Gina-profiel.

Men houdt rekening met de mogelijkheid dat het Gina-profiel niet per-
manent als afdichting werkt. Daarom wordt een tweede afdichtings-
profiel aan de binnenkant aangebracht, het zgn. Omega-profiel (afu. 20-
waarvan de zijkanten met stalen strippen tegen de binnenkant van de
kopranden worden geklemd. De waterdruk wordt opgenomen door trek
in het gebogen gedeelte. Door de kromming zijn grote variaties in de
voegwijdte mogelijk.

Om in de permanente situatie zetingsverschillen ter plaatse van een
zinkvoeg te voorkomen moet deze dwarskracht over kunnen brengen.
De grootste zettingsverschillen zijn meestal te verwachten bij het land-
hoofd. Het overbrengen van dwarskracht door de zinkvoeg is op ver-
schillende manieren te realiseren. In de sponning van de vloer bij de
voeg is genoeg ruimte om in het nog te storten beton telescopische deu-
vels op te nemen of een tandvorm aan te brengen. Dit is met name het
geval als de voor het ballastbeton gereserveerde hoogte ook daarvoor
aangewend wordt. Het is ook mogelijk tandverbindingen in de wanden
te maken aan de binnenkant van de afdichtingen. Oat laatste past men
toe in Japan, in combinatie met voorspanning zonder aanhechting over
de voeg om bij een aardbeving naast de flexibilitieit van de rubberaf-
dichting ook de samenhang te behouden (afu. 22-23).

groutvulling

anker

\
gina-profiel omega-profiel

na installatie en het aanbrengen van het omegaprofiel

tapeind met moer

staaf :i

hoge dopmoer aan
staalplaat vastlassen

maat y is afhankelijk van het
tweede afdichtingsprofiel

gat afdichten met plaat

r

- schroefdraad tappen

/ moer

~

-

I
tapeind

...

I
afhankelijk van het eerste
afdichtingsprofiel

Ajb. J9b-c.

Ajb.20 (linksboven). Omega-profiel

als Meede afdichting van een =-ink-

voeg.

Ajb.21. Zinkvoeg met de beide

afdichtingen.
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Afb.22. Zinkvoeg ter plaatse van de

vloer incl. de afwerking. Het Gina-

projiel wordt gev,!oonlijk geplaatst aan

de kopzijde van het eerste element. Na

plaatsen en testen van het Omega-

projiel wordt tijdens de afbouw t.p. v.

het dak steenwol en spuitbeton aange-

bracht. in de wanden worden de ont-
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11.5.4.3 Sluitvoeg

De sluitvoeg is een complete tunnelmoot met een lengte van ca. 1 m.
Hij wordt meestal geplaatst tussen het laatste en een na laatste tunnel-
element. Bij het landhoofd zou het gemakkelijker uitvoerbaar zijn,
maar dan moet het laatste tunnel element over het voorgaande heen naar
zijn positie gebracht worden, wat meestal niet mogelijk is. Men zou om
de sluitvoeg heen een bouwkuip kunnen maken die boven water uit-
komt maar meestal wordt voor een speciale bekisting gekozen die de
sluitvoeg afdicht ter plaatse van de vloer, de wanden en het dak. De
sluitvoegruimte wordt verder afgesloten door de kopschotten van de
twee tunnelelementen.

Yoordat men het water uit de sluitvoegruimte laat weglopen. worden
blokkeringswiggen aangebracht tussen de tegenover elkaar liggende
wanden. Die nemen dan de hydrostatische druk in de sluitvoeg over en
blokkeren daardoor ook de druk in de andere zinkvoegen. Het maken
van een gewapend betonnen voeg in de beperkte ruimte is uiteraard niet
gemakkelijk. Tegenwoordig worden aan de uiteinden van de tunnelele-
menten kragen aangebracht ter plaatse van het dak en de wanden. om
over meer ruimte te beschikken voor de inbouw van de blokkerings-
wiggen en voor het betonneren.

Het ontwerp van de waterdichte voegoplossing in de sluitvoeg heeft in
de loop der tijd veranderingen ondergaan. Yroeger werden beide kanten

asfall en thorma joint
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Ajb.25. Sluitvoeg t.p.~: het dak.

van een Omega-profiel voorzien. Later paste men aan de ene zijde een
in het beton ingebed voegprofiel toe en aan de ander zijde een Omega-
profiel. Tegenwoordig wordt meestal aan beide zijden een ingebed
voegprofiel toegepast (afb. 24 en 25).

11.5.5 Fundering

Tussen de onderkant van de tunnel en de gebaggerde bodem van de
tunnelsleuf is een interface nodig. De eerste afgezonken tunnels ( USA)
kwamen op van te voren gemaakte grindbedden te liggen. Het maken
van een vlak grindbed onder water is geen sinecure. Daar komt nog bij
dat het erg moeilijk is onder water diepte nauwkeurig te meten. De eerste
afgezonken tunnel in Nederland, de Maastunnel in Rotterdam, is met
zand onderspoeld.
Daarvoor moesten de tunnelelementen eerst op tijdelijke opleggingen
geplaatst worden, met de onderkant van het element ca. 0,6 m boven de
bodem. Bij het aldaar gebruikte systeem van Christiani en Nielsen
wordt via een onder het tunnelelement te bewegen horizontale telesco-
pische pijp hydraulisch getransporteerd zand afgezet. Dit systeem wordt
nog steeds wereldwijd toegepast. Men noemt het sandjetting (afb. 27).

In Nederland wordt al heellang onderspoeld door vaste openingen in
de betonnen vloer (afb. 28). Men noemt dit sandftow. Er ontstaat dan
een soort pannenkoek met radiale gootjes. Het zand wordt daar afgezet
waar de stroomsnelheid van het transportwater klein genoeg is geworden,
dus aan de randen. Daardoor breidt de pannenkoek zich steeds verder
uit. De onderspoelopeningen bevinden zich op onderlinge afstanden
van ca.15 m. De tijdelijke opleggingen zijn voorzien van vijzels met
manometers. Als de vijzeldruk tijdens het onderspoelen begint af te
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pneumatisch profiel
tussen frontwand en
landhoofd (boven
waterlijn afsluiten)

pneumatisch profiel
tussen tunnelelemen
en landhoofd

ballastbeton

ITUNNELELEMENT I

kraanprofiel verwijderen l._~
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Afb.26. Aansluiting zinkelement op

landhoofd m.b..: een opblaasbaar

rubberprofiel: een bijzondere vorm

van een sluitvoeg voor aquaducten

die meestal uit een afgezonken ele-

ment bestaan.

,

L werkvloer

frontwand
(onderdeel
tunnel-
element)

landhoofd

tunnelelement

L pneumatisch-
profiel
max. ca. 150 mm

ILANDHOOFD I

alveolith dik 50 mm

hout 150 x110
met betonplex
dik 18 mm

tweede
afdichtingsprofiel

alveolith
dik 100 mm
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Afb.27. Onderspoelen van een tunnel-
element met zand via een horizon tale
telescopische pijp. zgn. sandjetting.

Afb.28. Onderspoelen door vaste
openingen in de tunnelvloer. zgn.
sandfio>,<,:

Afb.29. Het zand onder de tunnel-
vloer wordt bij sandfiow afgezet in

een patroon van naast elkaar gele-
gen en elkaar deels overlappende

pannenkoeken.
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nemen is dat een teken dat het onderspoelde zand gaat dragen, waar-
door het element opgetild dreigt te worden. Het onderspoelen moet dan
onderbroken worden en, indien de pannenkoek voldoende is uitgebreid,
voortgezet worden door de volgende opening (afb. 29). Het onder-

~DQ
-.

~..~':'.".-;.-~'

~ ::::::-...

250 m
~



Afgezonken tunnels 45 I

J~r

-
IIIIIIIIIIII

""'"

.,

secundair: vijzeloplegging

.. ....

primair: neus- en kinoplegging

-::. .; ....

spoelzand is los gepakt. Ook al is het uiteindelijke gewicht op de fun-
dering van afgezonken tunnels betrekkelijk gering,S tot 10 kN/m2, toch
ontstaan er in de loop van de tijd zettingen ter grootte van 50 mm. De
door het baggeren geroerde sleufbodem draagt daar ook toe bij. Een
gevaar voor de fundering is dat voor het onderspoelen slibophoping
plaatsvindt. Daarom wordt zo snel mogelijk na het afzinken met het
onderspoelen begonnen.

Voor het onderspoelen zijn tijdelijke opleggingen nodig. In Nederland
werkt men meestal met een driepuntsoplegging. De primaire kant, waar
het tunnelement aansluit aan het voorafgaande element, is voorzien van
een centrale neus- en kinoplegging. Aan de secundaire kant (de vrije
kant) is links en rechts een vijzelpenoplegging aangebracht (afb. 30a-c).
De vijzels bevinden zich in de tunnel en zetten zich via een juk af tegen
de buitenwand. De pen gaat door een sparing in de vloer en rust op de
tege!. Dit is een betonplaat van ca 6. x 6 m2 of nog groter, die van te
voren nauwkeurig geplaatst is. Door deze configuratie kan het tunnel-
element na het afzinken precies op hoogte gesteld worden. De vijzel-
pennen van een tunnel element worden gedeactiveerd als het volgende
element onderspoeld is. Een nadeel van tijdelijke opleggingen is de
bewerkelijkheid van de onderdelen, de interface onder de permanente
constructie en de praktisch beperkte capaciteit.

De 0resundtunnel tussen Denemarken en Zweden is direct op grind-
bedden geplaatst. Hierbij werd modeme technologie toegepast. Met
een computergestuurde valpijp werden vanaf een ponton grindbedden
gemaakt met een hoogtetolerantie van +/- 25 mm. Het grindbed be-
stond uit in dwarsrichting lopende ruggen in de vorm van aspergebedden.
De tussenruimten waren smal, maar breed genoeg om bij het neerzet-
ten van het tunnelelement het te verdringen water rustig weg te laten
stromen.

Afgezonken tunnels kunnen ook met palen ondersteund worden, zoals
de metrotunnel onder de Nieuwe Maas in Rotterdam, de IJ-tunnel en de
Zeeburgertunnel in Amsterdam. Bij deze tunnels zouden bij fundering
op staal de zettingen te groot worden. Tussen de paalkoppen en de
onderkant van de tunnel moest voldoende speling blijven, die na de
installatie van het tunnel element duurzaam moest worden uitgevuld om
de funderingskracht over te brengen. De IJ-tunnel lijkt op een onder-
waterbrug. Er werden daar met behulp van een grote duikerklok beton-

Ajb.30a. De ;:gn.driepuntsoplegging
als tijdelijke ondersteuning van een
tunnelelement.

onder-
stoel

boven-
stoel

primair

secundair

Ajb.30b. Neus- en kinoplegging.

vijzelpen

[..-
~

,
I1 .

Ajb.30c. Vijzeloplegging.
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Ajb.3i. Oppersen van een paalkop-
pen m.b.v. groutinjectie voor de aan-
sluiting van de palen aan de tunnel-
vloer. :oals toegepast bij de metro in
Rotterdam.

afgezonken
vloerelement

~~~

~
Ajb.32. in hoogte afstelbare opleg-

ging voor de aansluiting met de

paal. :oals toegepast bij de

Zeeburgertunnel.

I"
viltlaag joppershoogte ca 7cm

1.
rubber ventiel

rubber diabool

plastic
beschermhoes

koperen
spandraad

aluminium buis

rubberring

nylon manchet

koperen afsluitdop

injectiebuis

conische bus

hijspen

nen kespen op de geboorde palen aangebracht voor de directe oplegging
van de tunnele1ementen. Bij de metrotunnel werden de paalkoppen
voorzien van balgen, die met grout werden opgeperst (afb. 31). Bij de
Zeeburgertunnel werden de balgen in nissen in de vloer van het tunnel-
element opgenomen, zodat het grouten van binnenuit kon plaatsvinden
(afb. 32).

Omdat een paalfundatie een tunnel zettingsvrij maakt, kunnen de dila-
tatievoegen op een andere wijze worden geformeerd. Het ingebedde
voegprofiel tussen de tunnelmoten kan weliswaar niet gemist worden,
maar de tunnelelementen kunnen voorgespannen zijn met een betrek-
kelijk geringe voorspanning. Er treden immers geen buigtrekspanningen
door liggerwerking op. De fiexibiliteit van de Gina-voegen tussen de
tunnelelementen voorkomt opgelegde vervorming door temperatuurs-
invloeden.

11.5.6 Fabricage van tunnelelementen

Voor de fabricage van tunne1elementen is een bouwdok nodig (afb. 33).
In het verleden zijn er ten behoeve van verschillende projecten dicht bij
de afzinklocatie grote bouwdokken gegraven, die bemalen moesten
worden. Daarvan is het bouwdok Barendrecht nog veelvuldig in
gebruik. Inmiddels zijn er de tunnelelementen voor negen projecten
gefabriceerd. De dijken zijn intussen voorzien van waterremmende
schermen, waardoor het bemalingsdebiet sterk is verminderd. Het dok
wordt bij voorkeur pas met water gevuld, wanneer alle tunnelelementen
gereed zijn. Ze kunnen dan een voor een opgedreven worden voor het
uitslepen. Het vinden van een geschikte plek voor een tijdelijk bouwdok
in de buurt van de afzinklocatie wordt steeds moeilijker (afb. 34). Voor
de Piet Heintunnel en de Wijkertunnel is gebruikgemaakt van zeetrans-
port, resp. vanuit het bouwdok van de Liefkenshoektunnel bij Ant-
werpen en het bouwdok Barendrecht. De tunnelelementen voor de
Calandtunnel worden in het Verolmedok gebouwd. Dit is een van de
weinige scheepsdokken ter wereld die diep genoeg zijn. De elementen
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van de Zeeburgertunnel zijn gefabriceerd in de bouwkuip van de toeritten.
De bouw van af te zinken aquaducten vindt meestal ook in toeritten
plaats. Het vervaardigen van het staalgedeelte van stalen tunnels
gebeurt wel op scheepshellingen. Betonnen tunnels zijn te zwaar voor
dergelijke hellingen.

Bij de fabricage van betonnen tunnels moet erop gelet worden dat er
geen scheuren ontstaan. Meestal stort men eerst de vloer en vervolgens
als tweede stort van een moot het dak en de wanden. De afkoelings-
krimp van de wanden wordt verhinderd door de reeds aanwezige vloer.
Dit veroorzaakt trekspanningen in het onderste deel van de wand, waar-
door verticale doorgaande scheuren kunnen ontstaan. De methode om

tunneldeeJ

Ajb.33. Permanentbouwdok
Barendrecht.

Ajb.34. Variant op traditioneel

bouwdok.indien niet mag worden
bemalen. De ringdijken maken het
mogelijk om na het vullen van het

dok een tunnelelement naar een
diepgelegen bekken van het dok te

varen. Na ajiaten van het water in
het dok en het openen van de deur
kan het element uitgevaren worden.

De::.e operatie wordt voor elk ele-
ment herhaald.

'

I

I
I

I

t
I

:
1

I~ ~:.

,U--

" -I;,
-

---W-W\~
.

t ""~-

.
...

w.

~ - ~ .

:
1::;1 ,---

.

~' "-='_u-:

Luuuuw_w.

: ~=--I

I
~.:-- -- -- -- - -:s:::- ~':",- J

tijdelijk verhoogde waterstand

evt. folie of aslalt tegen talud

verdiept gedeelte



454 Bouwen vanaf het maaiveld

Ajb.35. Fabricage van de tunnelele-

menten. Door temperatuurverschil-

len als gevolg van vrijkomende

hydratatiewarmte tijdens de verhar-

ding van beton. kunnen in de wand-

aansluiting op de eerder gestorte

vloer doorgaande scheuren ontstaan

die ongewenst zijn met het oog op

de waterdichtheid. Door de wanden

tijdens het verharden te koelen zijn

deze scheuren te voorkomen.

Ajb.36. Transport van een element

voor de Piet Heintunnel door de

Noordersluis in Umuiden.

met koeling

de hydratatiewarmte van de versgestorte wanden af te voeren via inge-
bedde koelbuizen blijkt goed te voldoen (afb. 35).

11.5.7 Transporteren en afzinken

Het transporteren en afzinken is eigenlijk een integraal proces, waarin
een aantal factoren een rol speelt: het veilig gedrag van het tunnelele-
ment in alle fasen, de beperkingen van de transportweg met nauwe en
ondiepe passages, tij, stroming en golven en de coordinatie met de
scheepvaart en het vaarwegbeheer (afb. 36). Het gaat in deze paragraaf
over enkele aspecten m.b.t. het gedrag van het tunnelelement.
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kOpschotdeur
I

oplegnok

De tunnelelementen worden getransporteerd met een minimumvrij-
boord van ca. 0,10 m. De diepgang zal in het algemeen tussen 8 en 9 m
liggen. Om te kunnen slepen of duwen is een keel clearance van ten-
minste 0,50 m nodig. Er moet dan echter een niet a1te groot versehiI zijn
tussen de vaarsnelheid en de stroming. Door zijn grote afmetingen
blokkeert het element de stroom. Langs het element treedt dus ver-
hoogde stroomsnelheid op. Dit heeft spiegeldaling tot gevolg waardoor
het element aan de grond kan lopenoAis het keel clearance gering is, is
een relatieve snelheid van twee knopen dan ook het maximum.

Het afzinken gebeurt meestal met lierpontons als drijvers om de verti-
cale beweging van het element te beheersen (afzinkpontons). De hori-
zontale bewegingen worden beheerst met behulp van ankerdraden, die
naar lieren op de wallopen of soms naar ankerlierpontons (afb. 37). De
hele afzinkoperatie moet op het getij zijn afgestemd.

Wanneer de afzinkpontons op het dak liggen, worden de volgende acti-
viteiten uitgevoerd:
1. Het tunnelelement wordt in de ankerdraden ingespannen.
2. Het tunnelelement wordt in positie gemanoeuvreerd.
3. Er wordt waterballast ingebracht om het vrijboord op te heffen en

een minimale kracht in de vier hefdraden te bewerkstelligen (ca.
250 kN per draad). Tijdens het ballasten zakt het tunnelelement
geheel onder water en gaan de afzinkpontons drijven.

4. Voordat het eigenlijke afzinken begint, wordt het element eerst
getrimd in de helling waarin het straks op de bodem komt te rus-
ten.

5. Het element wordt afgezonken. Dit gebeurt in een paar stappen; na
elke stap wordt de positie nauwkeurig bepaald. Tijdens het eigen-
lijke afzinken is er geen personeel in het tunnelelement.

6. Ais het tunnel element op de opleggingen is aangekomen, maar er
nog niet op rust, wordt de kop tegen de staart van het voorgaande
element aangetrokken en de voeg met behulp van een Gina-profiel
gedicht.

Ajb.37. Ajzinkoperatie van een tun-

nelelement.
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7. Het water wordt uit de kopschotkamer gelaten. Hierdoor wordt het
Gina-profiel ingedrukt.

8. De positie wordt nagemeten en de Gina-voeg wordt door duikers
gecontroleerd.

9. Er wordt extra ballastwater ingebracht om een veilige tijdelijke
oplegdruk te verkrijgen.

10. Het afzinkmaterieel wordt losgekoppeld en de externe voorzienin-
gen zoals bolders, hijsogen, toegangsschacht en meettoren worden
verwijderd.

I I. Het onderspoelen kan beginnen.

De activiteiten I tlm 9 duren ongeveer een etmaal en moeten precies op
de getijstromingen zijn afgestemd. De scheepvaart moet gedurende die
tijd gestremd zijn. Activiteit 10 neemt twee dagen in beslag, het onder-
spoelen een week. Bij deze activiteiten is duikerwerk nodig. Gedurende
de tijd dat de duikers onder water zijn, moet de scheepvaart boven het
betreffende tunnelelement gestremd blijven. Het is duideIijk dat de
werkzaamheden uiterst lOrgvuldig moeten zijn voorbereid en zo goed
mogelijk op de weers- en stromingsverwachting dienen te worden afge-
stemd.

De meest kritische fase van het afzinkproces is het moment dat het tun-
nelelement geheel onder water verdwijnt. AIs er dan stroming is, kan
het water ook over het element stromen waardoor drukverschiIIen ont-
staan. Het gevolg daarvan is dat het element dreigt enigszins te gaan
kantelen of dat er, wanneer het door de drijvers beheerst wordt, in de
hefdraden grote verschillen in kracht optreden. Naarmate het element
dieper komt, worden deze verschillen kleiner als de stroomsnelheid
hetzelfde lOu blijven. Ook neemt bij het dieper komen de stroomsnel-
heid af. Bovendien tracht men bij het uiteindelijke neerzetten van het
element lOveel mogelijk te profiteren van dood tij. Dikwijls worden
laboratoriumproeven voorgeschreven als voorbereiding voor deze
manoeuvre.

Een ander kritisch aspect is de stabiliteit van een tunnelelement op de
tijdelijke opleggingen in de tunnelsleuf als er schepen overheen varen.
Langs een varend schip treedt spiegeldaling op door de retourstroom
van het door het schip verdrongen water. Er is dus een hydrostatisch
drukverschil bij de boeg en bij de achtersteven. Bij het passeren van de
boeg over de tunnel ondervindt de tunnel een zijdelingse kracht door dit
hydrostatisch drukverschiI. Dit kunnen zeer grote krachten zijn. Bij een
spiegeldaling van 0,5 m is de kracht op het element gelijk aan de afme-
ting van de zijoppervlakte x 5 kN/m2. Als de achtersteven passeert is
die kracht de andere kant uit gericht. Tussen het passeren van de boeg
en de achtersteven in is er geen zijdelingse kracht, maar wel een zui-
gende kracht naar boven. Indien het tunnelelement nog niet onder-
spoeld is, veroorzaakt de retourstroom een grotere stijgdruk onder het
element dan erboven. Na het onderspoeld zijn is er geen stroming onder
het element, waardoor het nog krachtiger naar boven gedrukt wordt dan
v66r het onderspoelen het geval lOu zijn. De zijdelingse krachten en de
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zuigkraehten overlappen elkaar. De kraehten zijn afuankelijk van de
seheepsgrootte, de stroomdoorsnede van de vaarweg en meer dan kwa-
dratiseh van de vaarsnelheid. Om te voorkomen dat het tunnelelement
opzijgedrukt wordt door passerende sehepen moet het door voldoende
tijdelijke ballast op de sleufbodem aangedrukt worden. Zodra het tun-
nelelement zijdelings is aangevuld treden deze kraehten niet meer op.

Omdat de tunnelelementen uit flexibel gekoppelde moten bestaan,
wordt er een tijdelijke voorspanning aangebraeht in het bouwdok,
zodanig dat aIle voegen onder aIle omstandigheden een minimum aan
drukspanning hebben in de uiterste vezels. Meestal wordt voor het
minimum 0,2 N/mm2 aangehouden. Door de zwaarte van de kopsehotten
heeft het tunnelelement de neiging om in het midden te gaan doorbuigen
en ter plaatse van de tijdelijke opleggingen te gaan doorhangen. Nadat
het tunnelelement door het lossen van de tijdelijke opleggingen definitief
op de zandbedding rust, moet de tijdelijke voorspanning verwijderd
worden. Dit gebeurt door ter plaatse van de voegen de voorspanstrengen
door te slijpen.

OTAO
De afkorting OTAO staat voor Opdrijven, Transport, Afzinken en
Onderspoelen. Het is de benaming van het begeleidingsproees van aIle
aetiviteiten op en onder water, die Rijkswaterstaat gebruikt om als
opdraehtgever samen met de opdraehtnemer de gehele opera tie voor te
bereiden en uit te voeren. De opdraehtnemer is meestal verantwoordelijk
voor de keuze en de detaillering van de operatie. De opdraehtgever
heeft als toekomstige eigenaar van de definitieve eonstruetie verplieh-
tingen jegens derden om de tunnel te kunnen bouwen. Rijkswaterstaat
streeft daarbij naar een optimale samenwerking tussen aIle partijen.

11.5.8 Een bijzondere uitvoeringsmethode

Een interessante ontwikkeling is de werkwijze die bij de afgezonken
tunnel van de vaste oeververbinding bij 0resund is toegepast. De tun-
nelelementen zijn daar in een fabrieksmatig proees vervaardigd. Het
gehele produetieproees vond plaats in een overdekte hal onder geeon-
ditioneerde omstandigheden. In het gedeelte van de hal veer de vast
opgestelde betonneerinstallatie werden de volledige wapeningskorven
met buitenafmetingen van 40 x 8,5 x 22 m3 samengesteld en als een
geheel in de mal geplaatst. Een gehele tunnelmoot van 22 m werd in
een keer gebetonneerd. Daardoor konden voorzieningen voor koeling
aehterwege blijven. Na het bereiken van voldoende sterkte werd de
bodem van de mal gelost en kwam de moot op vijzels te rusten, die op
glijbalken stonden. De moot werd vervolgens over een mootpositie
naar voren gesehoven om als kopsehot te dienen voor de volgende
moot. Zodra een tunnelelement van aeht moten gereed was, werd het
heIe element doorgesehoven naar het sluisgedeelte.
Zo'n sluisgedeelte is een terrein met een ringdijk rondom een diep bassin,
vanwaar via een dokdeur toegang is tot het buitenwater. Aehter het ele-
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ment wordt de ringdijk gesloten en vervolgens wordt zoveel water
opgezet binnen de ringdijk, dat het tunnelelement naar het diepe gedeelte
gedreven kan worden. Als het water weer is afgelaten, is het terrein
weer beschikbaar om een nieuw tunnelelment te ontvangen en kan het
vorige na het openen van de dokdeur uitgevaren worden (afb. 38). Een
dergelijk fabrieksmatig proces is lonend voor afgezonken tunnels die
heellang zijn (bij 0resund ca. 3500 m) en een recht alignement hebben.
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11.5.9 Stalen tunnels

De eerste afgezonken tunnels werden in de Verenigde Staten gebouwd.
Het concept van de "double steel shell tunnel" wordt daar nog steeds
toegepast (afb. 39). De eigenlijke tunnelbuis is een cilinder van staal-
beton, waarbij het staal zich als een plaat met een dikte van ca. 10 mm
aan de buitenkant bevindt. De dikte van het beton is ongeveer 1/20 van
de diameter. In de dwarsrichting neemt de ring van staalbeton de uit-
wendig radiale belasting op als ringdruk. In de langsrichting hoeft het
beton niet homogeen te zijn. De stalen huid zorgt voor de continu"iteit
en de waterdichtheid.

Door de grote rekcapaciteit van het staal kunnen lange continue ele-
menten gemaakt worden. De stalen huid wordt in de zinkvoegen door-
gelast. De cilinderconstructie wordt gemaakt binnen een plaatstalen
bak (vandaar de naam "double shell") ten behoeve van de stabiliteit en
stijfheid van het geheel. Na het te waterlaten wordt tussen de eigenlijke
tunnelbuis en de wand van de bak drijvend ballastbeton aangebracht.
Omdat dit rondom wordt gedaan, geeft het een goede bescherming aan
de stalen huid. Voor tunnels met twee verkeersbuizen liggen de buizen
van staalbeton naast elkaar in de stalen bak. De kruin van het uitwendige
ballastbeton wordt pas aangebracht als het element is ingespannen in de
catamaran, die gebruikt wordt voor het afzinken. Het afzinken gebeurt
met een veel groter effectief gewicht dan in Nederland het geval is.

De "single steel shell tunnel" is ook een tunnel van staalbeton, maar hij
ligt niet in een stalen bak. Het uitwendige ballastbeton wordt uitslui-
tend op het stalen dak aangebracht. Deze methode is alleen toepasbaar
voor tunnels met een kleine doorsnede, zoals metrotunne1s met twee
sporen. bijv. de BART-tunnel in San Francisco.

11.6 FOLIECONSTRUCTIES

11.6.1 Inleiding

In hoofdstuk 6 is een definitie gegeven van een folieconstructie en zijn
de voor- en nadelen van deze bouwmethode genoemd (par. 6.5). In deze
paragraaf wordt nader ingegaan op een aantal technische details.

Ajb.39. Constructier;.pen voor af te
zinken tunnels van staalberon.
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11.6.2 Ontwerpaspecten

Diepteligging
De diepte1igging van de fo1ieconstructie wordt bepaa1d door:. de aan1eghoogte van het kunstwerk of het baan1ichaam in de ver-

diepte 1igging;. het verticaa1 evenwicht van de fo1ieconstructie;. de benodigde diepte voor het drainage- en heme1waterafvoersysteem.

Tevens dient rekening te worden gehouden met de vo1gende praktische
zaken:. het uitbaggeren van berms10ten voor het onderhoud;. het p1aatsen van beschoeiingen en het funderen van 1ichtmasten,

vangrai1s, ge1uidschermen en derge1ijke;
het aanleggen van drainage- en heme1waterafvoersystemen in de
open ontgraving.

Aanlegbreedte
De aan1egbreedte wordt bepaa1d uit het dwarsprofie1 van het kunstwerk
of baanontwerp vermeerderd met de 1engte van de helling van de ta1uds.
Om de maxima1e ta1udhelling vast te stellen worden de vo1gende uit-
gangspunten gehanteerd (afb. 40):. boventa1ud

- bek1eding met gras 1:2
-bek1eding verhard 2:3. fo1ieta1udbij uitvoeringin den droge 1:2. fo1ieta1udbij uitvoering in den natte1:3

Aanvullingen
Bij het ontwerpen van een fo1ieconstructie die wordt uitgevoerd in den
natte worden de vo1gende maxima1e vo1umieke gewichten aanbevo1en:. Yd = 16,0kN/m3
. Yn= 19,0kN/m3
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Uit ervaring is gebleken dat de volumieke gewichten door verdichting
nauwelijks zijn te verhogen.
Voor uitvoering in den droge kunnen onderstaande volumieke gewich-
ten worden aangehouden:
Yd = 18,0 kN/m3
Yn = 20,0 kN/m3

Veiligheid tegen opdrijven

Bouwdienst Rijkswaterstaat adviseert de volgende veiligheden:. veiligheidsfactor op de freatische grondwaterstand: Yfr= 1,05 tijdens

de bouwfase bijv. bij het aanbrengen van riolerings- en drainage-
systemen;. veiligheidsfactor op de freatische grondwaterstand: Yfr= I, 10 tijdens
de gebruiksfase;. op elk niveau moet uiteraard even wicht zijn; er moet met name reke-

ning gehouden worden met eventueel aanwezig spanningswater;. veiligheidsfactor op de wateroverdruk: Yo= 120:. minimale neerwaartse grondoverduk onder de folie: (Jv= 5 kN/m2.

Bij de berekening volgens NEN ~740 worden de volgende veiligheden
gehanteerd:. materiaalfactor op volumieke gewicht van de ballastgrond: Ym= 1,1;
. belastingfactor op de waterdruk: Yf= 1,0.

Evenwichtsvergelijki ng:
Bouwdienst Rijkswaterstaat gebruikt de volgende evenwichtsvergelij-
king:

db.Yb + dd.Yd + (P-A).Yn ~ Yfr.(CPfr -A).y", + Yo.(CPo-CPfr).Y",

waann:
db =de laagdikte van de berm [m] .

Yb =het volumieke gewicht van bermgrond [kt~/m3]
dd =de laagdikte van droog zand [m]
Yd = het volumieke gewicht van droog zand [kN/m3]
P =het polderpeil binnen de folieconstructie [m to.v. NAP]
A =het aanlegniveau van de folie [m to.v. NAP]

Yn = het volumieke gewicht van nat zand [kN/m3]
Yfr = de veiligheidsfactor op de freatische grondwaterstand [-]
<Pfr =de freatische grondwaterstand naast de folie [m to.v. NAP]
Yw = het volumieke gewicht van grondwater [kN/m3]
Yo = de veiligheidsfactor op de wateroverdruk [-]
<Po = de stijghoogte van grondwater onder de folie [m to.v. NAP]

De evenwichtsvergelijking volgens NEN 6740 luidt:

(db.Yb + dd.Yd + (P-A).Yn)/Ym ~ Yf.(CPo-A).y",

De controle op de minimaal resterende overdruk onder de folie van
5 kt~/m2moet worden uitgevoerd op basis van de werkelijk optredende
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Taludstabiliteit
Aan de onderzijde van de folie treden slechts geringe korrelspanningen
op (afb. 41). Onder de folie, op het talud en grotendeels onder het hori-
zontale gedeelte, is dan ook sprake van een potentieel glijvlak. Bij alle
taludhellingen dient derhalve door middel van berekeningen de stabiliteit
van de taluds en het aanvullichaam te worden aangetoond. Hiervoor
kan zowel de klassieke glijcirkelmethode als een eindige-elementen-
methode worden gebruikt. Yoor de berekening van de stabiliteit van het
aanvullichaam wordt met nadruk een eindige-elementenmethode gead-
viseerd. Het gewicht van de taludaanvulling wordt voomamelijk in
evenwicht gehouden door de opgewekte horizontale stuikkracht in het
ballastzand boven de folie. Daarom moet men voorzichtig zijn met het
graven van s1euven (bijv. ten behoeve van drainage en kelders) in het
horizon tale deel van het ballastzand. Door de geringe korrelspanning
onder de folie is de ruwheid van de folie van weinig belang voor de sta-
biliteit. In slecht waterdoorlatende lagen zal soms een filter tussen de
folie en het talud moeten worden aangebracht om te voorkomen dat er
een afschuifvlak ontstaat.

Foliedikte
Het fabricageproces, de verwerkbaarheid, de lastechniek en de laskwa-
liteit bepalen de maximale dikte van de folie; de minimale dikte is
afuankelijk van de verwerkbaarheid en de schadegevoeligheid. De
dikte wordt gekozen op basis van praktische overwegingen. De wijze
van uitvoering speelt hierbij de voomaamste rol. De sterkte is door-
gaans niet maatgevend. De dikten varieren van 0,8 tot 1,3 mm. De folie
mag niet gelamineerd zijn. De toevoeging van een weekmaker komt de
laskwaliteit ten goede maar is ongunstig omdat weekmakers in
(drink)water oplossen. KIWA-ATA geeft hiervoor richtlijnen.

Foliesterkte
De vereiste sterkte van de folie hangt af van de bouwmethode. Bij uit-
voering in den natte bepalen de krachten tijdens het afzinken hoe sterk
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de folie moet zijn. Door een wateroverdruk van enkele millimeters op
de folie aan te brengen zakt deze tot op de cunetbodem. De maximaal
door overdruk veroorzaakte krachten kunnen worden bepaald met:

F = f1h. yw.r

waarin:
F = de kracht in de folie [k1'\J/m3]
~h =het waterdrukverschil [m]
Yw = het volumieke gewicht van het water [kN/m3]
r =de straal van het cirkelvormige afzinkvlak [m]

Verder moet worden gecontroleerd of de berekende kracht kleiner is
dan de sterkte van de folie of de lassen van de folie.

11.6.3 Materialen

Voor de folies van civiele constructies worden voornamelijk de mate-
rialen polyvinylchloride (PVC) en polyetheen (PE) toegepast. PVC
heeft een soortelijke massa van 1350 kglm3, is zwaarder dan water en
daardoor bij uitstek geschikt voor verwerking in den natte. am de
gewenste eigenschappen te realiseren zijn ook combinaties van kunst-
stoffolies en combinaties met synthetische rubbers en geotextielen
mogelijk. Synthetische rubbers zijn gevoelig voor beschadiging.

Polyetheen wordt verkregen door polymerisatie van etheen. Er kunnen
verschillende typen PE worden onderscheiden:. LDPE (low density polyethene) heeft een lage dichtheid en kristal-

liniteit.. HDPE (high density polyethene) heeft een hoge dichtheid en kristal-

liniteit. Het is het zwaarste PE-materiaal, hoewel nog steeds lichter
dan water. Het is sterk, maar ook relatief stijf.. MDPE (medium density polyethene) is afgeleid van HDPE en

bevindt zich qua aard en eigenschappen tussen LDPE en HDPE.. LLDPE (linear low density polyethene) en VLDPE (very low density

polyethene) worden gekenmerkt door hun grote soepelheid.

am de duurzaamheid van polyethenen te verbeteren worden er stoffen
aan toegevoegd. De belangrijkste toevoeging is roet om de weerstand
tegen UV-straling te vergroten. Voorts worden antioxidanten tegen ver-
wering toegevoegd.

De harde kunststof PVC wordt verkregen door polymerisatie van vinyl-
chloride. Voor folies zijn weekmakers de belangrijkste toevoegingen,
met een aandeel van 30 tot 40%. Ten gevolge van het uitlogen van de
weekmakers in water wordt PVC op de lange termijn brosser. Bij
ondergrondse toepassingen met relatief weinig stroming hoeft dit geen
beperkende factor te zijn.
Ook aan PVC wordt roet toegevoegd om weerstand te bieden tegen
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UV-straling. Verhoogde weerstand tegen licht en warmte wordt bereikt

door metalen zoals lood, barium, cadmium, zink en tin toe te voegen.

In bovenstaande tabel zijn enige indicatieve waarden van de materiaal-

eigenschappen aangegeven.

Pro even met betrekking tot de materiaaleigenschappen
Om de materiaaleigenschappen te testen zijn verschillende proeven be-
schikbaar, waarvan sommige speciaal voor kunststoffen zijn ontwikkeldo
De volgende eigenschappen worden getest:. doorlatendheid en permeatie. spanningsrekgedrag en korteduursterkte mob.t.

- uniaxiale trekproef
- barstproef
- doorponsproef
- spleetdrukproef

. langeduursterkte, relaxatie en kruip

. doorscheurweerstand

. wrijvingsweerstand

. hittebestendigheid

. chemische resistentie. biologische resistentie

Lastechnieken
Foliedelen dienen tot een geheel te worden samengesteld, PVC-folie
bijv. wordt geleverd in banen met een breedte van 1,4 tot 2,0 m en een
lengte van enige honderden meters. Om het lassen tijdens het werk zoveel
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mogelijk te beperken worden de banen in een overdekte ruimte samen-
gevoegd tot hanteerbare yellen van 2500 a 3000 m2 (3000 a 4000 kg). Op
het werk worden ze dan tot een geheel aan elkaar gelast. Kruislassen
moeten zoveel mogelijk worden vermeden. daar het lassen van vier vel-
len dikke folie prob1ematisch is.
De verbindingen tussen foliedelen kunnen met thermische (afb. 43) en
niet-thermische lasmethoden worden gemaakt.

Thermische lastechnieken zijn:. heet-gaslassen (Fohnlassen). heet-elementlassen (Heizkeillassen). ultrasoon lassen. hoogfrequent lassen. extrusielassen

Niet-thermische lastechnieken zijn:. lassen met oplosmiddelen. gelijmde lassen. aanbrengen van mechanische verbindingen

De meest toegepaste lasmethoden in de fabriekshal zijn de hoogfre-
quentmethode en de Heizkeilmethode.
Voor het lassen op de werklocatie wordt in het algemeen de Heiz-
keilmethode toegepast. waarbij twee yellen folie door verhitting mecha-
nisch aan elkaar worden geperst. Het voordeel van deze methode is dat de
las in principe zonder onderbreking oneindig lang kan worden gemaakt.
Geringe variaties in foliedikte hebben een betere laskwaliteit tot

Afb.43. Verbilldell vall foliedelell
m.b.v. thermische lasmethode
(Heizkeil).
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Ajb.44. Principe van de aansluiting

van eenfolieconstructie aall een

betonnen constructiedeel.

Ajb.45. Voorbeeld van een klemcon-

structie onder water.

gevolg. Gekalanderdefolies, zoals PVC-folies, zijn hier in het voor-
deel. Geblazen folies vereisen grotere dikteto1eranties. Daarentegen
hebben deze het voordeel dat zij in veel grotere breedtes gefabriceerd
kunnen worden, waardoor er minder lassen hoeven te worden gemaakt.
Lijmen is zeer geschikt voor het maken van bijzondere aansluitingen,
reparaties e.d. Zelfs onder water kunnen bij PVC-folies door middel van
lijmen reparaties worden uitgevoerd.
Bij aansluitingen van een folieconstructie aan een betonnen constructie-
deel, bijv. bij toeritten van verkeerstunnels en onderdoorgangen, worden
mechanische verbindingen o.a. met klemconstructies toegepast waarbij
de folie bevestigd wordt op het diepliggende betondeel (afb. 44 en 45).

Controle van lasverbindingen
Wat waterdichtheid betreft zijn de lasverbindingen een kritisch onder-
deel van folieconstructies. De kwaliteit van het laswerk dient daar-
om te worden gecontroleerd aan de hand van tests, waarvan er hier
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bevestingingen folie
met karabijnhaken
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enkele worden genoemd:. visuele controle. afvonken. ultrasoon onderzoek
pelproef
luchtdruktest
vacuumtest. destructieve beproeving

Eisen en keuringen van folies
De eisen en keuringen zijn uitgebreid beschreven in de Beoordelings-
richtlijnen van de KIWA [3, 4, 5, 6] en in de literatuur vermeld [30].
Het verkrijgen van een KIWA-ATA-certificaat kan een half jaar in
beslag nemen.
Algemene eisen en keuringen betreffen:

conditionering
.

afmetingen. waterdichtheid. doorslagsterkte. rechtheid en vlakheid. weerstand tegen vouwen

Aanvullende eisen en keuringen van PVC-folies. treksterkte en breuksterkte (afb. 46). biaxiale rek. doorscheurweerstand
thermische stabiliteit
weekmakerverlies (i.v.m. milieubelasting drinkwater)
treksterkte van een PVC-verbindingslas. afpelsterkte van een PVC-verbindingslas

Aanvullende eisen en keuringen van HDPE-folies
vloeispanning en breukrek

-~
1

Afb.46. Beproeving op trek- en

breuksterkte van PVC-folies.



468 Bouwen vanaf her maaiveld

. biaxiale rek. doorscheurweerstand. thermische stabiliteit. trekslagsterkte
. .. spannmgscorrosle. vloeispanning van een HDPE-verbindingslas. trekslagsterkte van een HDPE-verbindingslas. afpelsterkte van een HDPE-verbindingslas

Aanvullende eisen en keuringen van LDPE-folies
. vloeispanning, treksterkte en breukrek. biaxiale rek. doorscheurweerstand. spanningscorrosie. thermische stabiliteit. trekslagsterkte. lengteverandering. treksterkte van een LDPE-verbindingslas. afpelsterkte van een LDPE-verbindingslas

11.6.4 Uitvoeringsaspecren

Voor de uitvoering maakt het verschil of er in den droge of in den natte
gewerkt wordt.
In den droge wordt de folie op de bodem en de taluds van het cunet
gelegd, waarna het aanvullen met grond voIgt. Voor ontgraving in den
droge is een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand noodzakelijk.
Een tijdelijke bemaling kan echter schade aan en zetting en verdroging
in de omgeving veroorzaken.
In situaties waarin de grondwaterstand niet mag worden verlaagd,
wordt de folie (PVe i.v.m. de soortelijke massa) in den natte afgezonken.
De folie wordt geballast met een laag zand om opdrijven te voorkomen.
De bouwput wordt vervolgens drooggepompt en het geheel wordt ver-
der in den droge afgewerkt.

Scherpe voorwerpen
Scherpe voorwerpen en obstakels dienen te worden verwijderd voordat
de folie wordt aangebracht. Indien er zeer veel obstakels aanwezig zijn,
bijvoorbeeld stenen in keileemlagen, is het beter het cunet eerst dieper
te ontgraven en aan te vullen met een laag zand van ongeveer 0,5 m
dikte. Taluds vragen extra aandacht.

Slib
De aanwezigheid van slib in de bouwput kan grote consequenties hebben
voor de uitvoering en de stabiliteit van de folieconstructie.
Ais er slib in de bouwput achterblijft. bestaat het gevaar dat het tijdens
het ballasten onder de folie wordt weggedrukt (afb. 47). Ais gevolg van
de maattolerantie die gehanteerd wordt, is het mogelijk dat er oneffen-
heden in de bodem zijn die met slib gevuld zijn. Het gevaar is evenwel
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AjbA7. Wegdrukken van slib onder

de folie.

opgebolde folie
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on~~rgrond

dat een dikke sliblaag onder de folie omhoogkomt en langs het talud
wordt geperst waardoor een stabiliteitsprobleem kan ontstaan. Oit pro-
bleem wordt minder groot door het aanbrengen van een drainagelaag
tussen de folie en de onderliggende bodem.

Aanbrengen van folie in den droge

Het aanbrengen van de folie gebeurt door op de bodem van het cunet
een geprefabriceerd foliepakket uit te rollen of uit te vouwen (afb. 48).

AjbA8. Aanbrengen van folie in den
droge: aquaduct te Grouv.:

:~
II
i
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vullen met luchtAfb.49. Aftinken van folie d.m. v. her
eigen gewichr.
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gevuld laten tot
aangegeven situatie

ontluchten

ponton

afzinkrichting

cunetbodem

Bij grote folieconstructies worden de pakketten stuk voor stuk neerge-
legd en in het cunet aan elkaar gelast. Na het uitleggen wordt de folie
gecontroleerd op beschadigingen en zo nodig gerepareerd. Voorkomen
moet worden dat door het uitvoerend person eel verkeerd schoeisel
wordt gedragen. Ook mag op de folie niet worden gerookt. Het posi-
tioneren van de pakketten en het uitrollen of uitvouwen wordt gedaan
met behulp van een mobiele kraan. Extra aandacht is nodig voor de
positionering op het talud. De foliebanen moeten loodrecht op de teen
of kruin van het talud worden gelegd in verband met de krachten op de
lassen. Na het lassen en controleren van de las wordt begonnen met het
aanbrengen van de zandaanvulling. Dit moet zo spoedig mogelijk
gebeuren om mechanische beschadigingen en de inwerking van UV-
stralen te voorkomen.

Aanbrengen van folie in den natte

Voor het in den natte aanbrengen van de folie zijn er twee uitvoerings-
mogelijkheden:. afzinken door middel van het eigen gewicht van de folie. afzinken door middel van overdruk

Afzinken door middel van he! eigen gewich!
Voor het afzinken moet de soortelijke massa van de folie groter zijn dan
die van het water. Daarom is het niet mogelijk om bij deze methode een
PE-folie te gebruiken. pve heeft een soortelijke massa van 1350
kg/m3. Verder is het bij deze techniek essentieel dat de buitenranden
van de folie zijn teruggeslagen. Ze worden tijdens de assemblage
geborgd. Daarom loopt de folie tijdens het afzinkproces niet door tot de
oevers (afb. 49 en 50a-c). Het water onder de folie wordt door het
gewicht van de folie verplaatst en stroomt er via de zijkanten op. De
folie wordt tijdelijk drijvend gehouden met behulp van drijvers. Deze
worden vervolgens gefaseerd ontlucht waardoor de folie naar beneden
zakt. Om het afzinken vanuit het midden te laten verlopen, worden de
drijvers vanaf de rand van de folie tot circa I m uit de as van de folie
aangebracht. In de as wordt een goot gemaakt waardoor het water kan
toestromen. Door ervoor te zorgen dat een aantal drijvers net voor de
ponton blijven drijven, wordt het afzinkfront op enige afstand van de
ponton gehouden. Hiermee wordt voorkomen dat de folie in zijn geheel
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Ajb.50c. Afzinkproces PVC10lie bij
tunnel De Noord.

Ajb.51. Folie van oever tot oever;
aquaduct te Grouw.

'.\

van de ponton afglijdt. Vanwege de opgeblazen drijvers is het niet
mogelijk remsecties toe te passen, wel folieklemmen en zandzakken.

Een juiste positionering van de ponton met behulp van lieren zorgt
ervoor dat de folie op de juiste plaats terechtkomt. Kleine correcties op
de nog drijvende folie kunnen worden uitgevoerd met behulp van de
aan de randen bevestigde trekdraden. Nadat de folie is afgezonken,
worden de buitenranden omgeslagen en het talud opgetrokken. Dit
gebeurt met behulp van trekdraden, evenaar en lieren. Om verkleven
van de folie aan de bodem te voorkomen, worden op de laatste meters
van de folie drijvers gemonteerd.
Een nadeel van deze afzinkmethode is dat ze bij een grote oppervlakte
kostbaar wordt vanwege het grote aantal drijvers en trekdraden dat
nodig is om de trekkracht gelijkmatig over de breedte van de folie te
spreiden. De methode is bovendien riskant omdat er geen correctiemo-
gelijkheden zijn als het fout gaat.

Afzinken door middel van overdruk
Tijdens het afzinken ligt de folie van oever tot oever en vormt een
waterscheiding tussen de voor- en de achterkant van de ponton (atb. 51

=- -- - "-- - - -
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en 52). Het water achter de ponton wordt in het ontstane foliebassin
gepompt. Tijdens het verpompen wordt op de folie een overdruk van
enkele millimeters gezet (afb. 53). Daardoor wordt de folie tegen de
cunetbodem gedrukt. Tevens vormt deze overdruk de aandrijvende
kracht die de ponton in achterwaartse richting laat bewegen. De mate
van overdruk op de folie is van belang, omdat deze de belasting op de
folie en de ponton bepaalt. Het controleren van de overdruk gebeurt
met een meetinstrument dat de drukken aan weerszijden van de folie
vergelijkt. Het voordeel van deze methode is dat het evenwicht zichzelf
automatisch instelt en het derhalve een gecontroleerd proces is. Als
gevolg van de overdruk gaat de folie tussen de bodem en de onderkant
van de ponton enigszins bol staan. Bij een te grote overdruk neemt de
uitbolling van de folie toe. De folie kan dan in aanraking komen met de
voorkant en de onderkant van de ponton, wat schade kan veroorzaken.
Ter voorkoming hiervan wordt aan de voorzijde van de ponton een gor-
dijn opgehangen dat de scherpe delen van de ponton, afschermt. Om de
folie op de juiste plaats in het cunet af te zinken, moet de ponton de
juiste baan volgen. De positie van de folie is namelijk niet meer te cor-
rigeren nadat deze van de ponton is afgegleden. De folie moet daarom
van meet af aan in de juiste positie liggen. Om de folie gecontroleerd
af te zinken kan gebruik gemaakt worden van een remsectie aan de
voorzijde van de ponton. Hiermee kan de snelheid van het afzinkproces

foliepakket

I
overhoogte
rechter t.o.v.
linker waterstand

afzinkrichting. ~.. .-.-

cunetbodem

I

folie aangeBrukt
op de boderri

I

-------- ---

Ajb. 52. Folie van oever rot oever:
aquaduct te GroUl':

?>
Ajb.53. Af:.inkproces d.m..: overdruk.



474 Bouwen vanaf het maaiveld

worden beheerst. Markeringslijnen in het midden van de folie zijn hierbij
een goed hulpmiddel voor visuele controle. Een andere mogelijkheid
om het van de ponton aflopen van de folie te beheersen is het gebruik
van zandzakken en folieklemmen. Het nadeel van klemmen is de kans
op beschadiging van de folie, omdat ze tijdens het verhalen van de ponton
steeds moeten worden verzet naar een volgend gedeelte van de folie.

Elektrische scheurdetectiemethode
Het principe van dit meetsysteem is dat er een spanningsverschil wordt
aangebracht tussen een losse elektrode in de bouwput en een elektrode
buiten de bouwput. Indien er in de folie een lek aanwezig is, zal tussen
beide elektroden een elektrische stroom ontstaan en vormt zich in de
bouwput een varierend spanningsveld. Aan de hand van het verloop van
de spanningsverdeling kan de plaats van het lek worden vastgesteld.
Het elektrische lekdetectiesysteem is eerst in een speciaal gegraven put
van beperkte afmetingen beproefd en vervolgens gebruikt bij de uitge-
voerde U-polderproef. Daama is het bij de bouw van het aquaduct te
Akkrum door Rijkswaterstaat op grote schaal toegepast. In verband met
de afmetingen van 720 m x 160 m bij een diepte van ca. 20 m is voor
een aanpak gekozen waarbij van grof naar fijn werd gewerkt. Eerst
werd met twee lange meetkabels, die voorzien waren van een groot
aantal elektroden, kruislings over het werk gemeten. Hiermee kon de
positie van een eventueellek grofweg worden vastgesteld. Op een ver-
dachte positie werd de locatie van het lek met behulp van een meetframe
nauwkeuriger bepaald.
Deze werkwijze heeft in de praktijk goed gefunctioneerd. Bij afwezig-
heid van "echte" lekken is voomamelijk met elektrische "pseudolekken"
gewerkt (bewust aangebrachte plaatselijke kortsluitingen).
Ten overvloede werd aan de oever nog een echt lek gemaakt om aan te
tonen dat het systeem ook dan werkt.
Een nadeel is dat het detectiesysteem alleen goed werkt bij foliecon-
structies die geen elektriciteit geleiden. Het is dus zaak om na te gaan
of speciaal ten behoeve van de lekdetectie bepaalde delen geYsoleerd
moeten worden. Het systeem is een goede aanvulling op de kwaliteits-
bewaking bij de aanleg van folieconstructies.

11.7 MOD ERNE SLEUFMETHODEN

Ook nieuwe ontwikkelingen, zoals de U-polder en de V-polder worden
gerekend tot de integrale constructies.

11.7.1 V-polder

Voor het aanleggen van verdiept gelegen weg~n in Nederland zal de
grondwaterstand op de een of andere wijze blijvend verlaagd moeten
worden. Indien continue zware bemalingen niet toegestaan zijn, wordt
voor een polderconstructie gekozen. Als er geen waterremmende lagen
zijn, worden de horizon tale en verticale afsluiting op kunstmatige wijze
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Criterium Bakconstructie
..

Folieconstructie
I

--- -
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klein

.
geluidsoverlast bouw groot

gerealiseerd. In principe komen dan twee hoofdconstructievormen in
aanmerking:. de folieconstructie(par. 11.6.4). de betonnen-bakconstructie

Beide constructies hebben voor- en nadelen. In bovenstaande tabel worden
ze met betrekking tot een aantal criteria onderling vergeleken (afb. 54).

Toelichting bij de tabel: De bouwkosten van een bakconstructie zijn
hoog door een groot grondstoffengebruik (staal en beton) en door de
noodzakelijke verankering van de vloer. Bovendien is vanwege de vele
heiwerkzaamheden (damwanden en verankeringen) de geluidsoverlast
tijdens de bouw groot en de bouwtijd lang. Door gebruik "temaken van
damwanden kan het ruimtebeslag beperkt blijven.
Vanwege een gering grondstoffengebruik (hergebruik) zijn de bouw-
kosten van een folieconstructie laag. De bouwtijd is kort omdat het om
de merendeels eenvoudige werkzaamheden (grond ontgraven e.g. aan-
vullen) gaat, hoewel het plaatsen van een folie absoluut niet onderschat
mag worden. Er hoeft nauwelijks of niet geheid te worden, waardoor de
geluidsoverlast tijdens de bouw beperkt blijft.
Door het toepassen van taluds is het ruimtebeslag groot. Om de voor-
delen van de genoemde contructies te combineren en de nadelen zovee!
mogelijk te elimineren is door Bouwdienst RWS de V-polder ontwikkeld.
De V-polder vormt een optimum tussen de traditionele folieconstruc-
ties en de bakconstructies, waarbij een economisch materiaalgebruik
gecombineerd wordt met een economisch grondgebruik (afb. 55, 56, 57).
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Ajb.56-57. Folie regen voor:.eMand

van V-polder.
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Constructie
De U-polder is een bakconstructie waarin zowel horizontaal als verticaal
folie is aangebracht.
Binnen de ontgraven bouwkuip die gevormd wordt door verankerde
zware tijdelijke hoofddamwanden, worden verticale voorzetwanden
geplaatst. Deze zijn opgebouwd uit zeer lichte damwanden, opgelaste
plaat en bodemplaat en worden vooraf voorzien van een drainagesys-
teem en stuurdraden. Na het aanbrengen van een spreidlaag en een
waterafsluitende, plastisch blijvende cementbentonietlaag tussen de
voorzetwand en de hoofddamwand. wordt het foliepakket afgezonken.
Het nog opgevouwen verticale deel van de folie wordt door middel van
de stuurdraden langs de voorzetwand opgetrokken.
Ingesloten water en eventueel lekwater tussen de folie en de voorzet-
wand worden via een drainagesysteem afgevoerd. Na het aanbrengen
van een ballastlaag op de folie wordt het waterpeil binnen de bouwkuip
verlaagd tot onder de bovenkant van de ballastlaag. Binnen de nu droge
foliekuip worden tegen de folie steunbermen aangebracht. Tegelijk
wordt de ruimte tussen de voorzetwand en de hoofddamwand aangevuld.
De steunbermen dienen voor het waarborgen van de horizontale stabi-
liteit en kunnen worden gevormd door keerwanden of een terre-armee-
constructie. Na het lossen van de ankers worden de hoofddamwanden
getrokken. Deze zijn geschikt voor hergebruik.

Flexibiliteit
Om redenen van overzichtelijkheid, beheersbaarheid. bestaande
infrastructuur en hergebruik van materialen kan worden besloten om
een traject in compartimenten uit te voeren. Indien geen obstakels zoals
spoorlijnen. duikers e.d. worden gekruist kan de bouw volgens het U-
polderprincipe worden uitgevoerd als een min of meer continu proces
waarbij dure compartimenteringsschermen achterwege kunnen blijven.
Bij dit proces wordt de ballastlaag aangebracht op een gedeelte van de
afgezonken en verticaal opgetrokken folie. Het einde van die laag
wordt voorzien van een gronddam die boven het aanwezige bouwkuip-
water uitsteekt. Het talud van de gronddam wordt om doorsijpelen van
water te voorkomen, aan een zijde voorzien van een los stuk folie.

Nadat de waterstand binnen de afgescheiden kuip verlaagd is, kan de
afbouw beginnen. Aansluiting tegen een verticale wand of tegen een
kunstwerk. bijv. een tunneltoerit of een spoorviaduct is mogelijk door
middel van een U-vormige waterdichte aansluitconstructie. Deze con-
structie wordt van te voren binnen een smalle drooggezette bouwkuip
van damwanden en onderwaterbeton gemaakt. Daarin worden horizon-
tale en verticale U-vormige betonbalken aangebracht voorzien van een
klemconstructie. In de verticale balken wordt de aanzetplank van de
voorzetwand opgenomen. Na het gereedkomen van de klemconstructie
wordt de bouwkuip weer vol water gezet en de damwand aan de bin-
nenzUde van de kuip verwijderd. De folie wordt zowel bij het starten
als bij het beeindigen van het afzinkproces met behulp van stuurdraden
binnen de klemconstructie getrokken, waarna deze door duikers als het
ware wordt dichtgeklapt.
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Uitvoering
Een proefproject bij Ouddorp heeft aangetoond dat een V-polder zeer
goed realiseerbaar is. Ook de al eerder genoemde aansluitconstructie is
hier met succes toegepast. De bouw wordt met conventioneel materieel
uitgevoerd. Het is van groot belang dat het afzinken behoedzaam
gebeurt en dat men beschikt over een draaiboek waarin aIle facetten
van dit proces zijn beschreven.

Duurzaamheid
De waterdichtheid van de folieconstructie wordt met behulp van een
geo-elektrisch onderzoek gecontroleerd, waarbij gebruikgemaakt wordt
van het feit dat folie geen elektriciteit geleidt. Een door TNO uitgevoerd
duurzaamheidsonderzoek geeft aan dat de folie zeker een paar honderd
jaar als waterkering zal voldoen. Omdat de constructieve elementen uit
grond bestaan, vergt de V-polder weinig onderhoud.

Geluidshinder
De verticale wanden van de steunbermen zorgen voor een goede
geluidsreductie. Bovendien zal de geluidshinder tijdens de bouw van de
V-polder minder zijn dan bij de traditionele betonnen bak, omdat er
minder geheid hoeft te worden.

Kosten
Een grote kostenpost bij de V-polder vormt het grondwerk. Het feit dat
de V-polder gebaseerd is op verticaal evenwicht houdt in dat voor elke
meter dieper gelegen wegniveau zo'n 2,40 meter diepere ontgraving
vereist is.
Als het mogelijk is om de uitkomende grond als ballastlaag te herge-
bruiken, werkt dit kostenverlagend. De kosten van de V-polder zijn dus
zeer sterk afhankelijk van de geotechnische omstandigheden en van de
diepte, de breedte en de lengte van de aan te leggen (spoor)weg. In ver-
gelijking met de traditionele bouwmethode wordt de kostenbesparing
groter naarmate de breedte toeneemt. De kosten van extra ontgraven,
folie en ballastzand steken gunstig af tegen de hogere kosten voor
onderwaterbeton, trekpalen en constructievloer bij traditionele bouw-
methoden.

11.7.2 V-polder

De V-polder is een afgesloten gebied waarbinnen de waterstand kunst-
matig kan worden be"invloed (afb. 58). De polderconstructie wordt
gevormd door twee damwandschermen die in een V-vorm naar elkaar
toe geheid of getrild zijn. De damwanden hebben een hellingshoek van
2: 1. Indien er op de plaats waar de damwanden tegen elkaar komen
geen waterafsluitende laag is, zal deze kunstmatig aangebracht moeten
worden. De stabiliteit kan gewaarborgd worden door stempels, grout-
ankers of trekpalen. Doordat de lengte van damwanden en de hellings-
hoek aan een maximum gebonden zijn, zijn ook de mogelijkheden van
de V-polder in de breedte begrensd.
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grondwaterstand

-'~-'~I

I

bodeminjectie
III

Constructie
Als op de plaats waar de damwanden tegen elkaar aankomen een water-
afsluitende laag ontbreekt, wordt eerst een kunstmatige afdichting
gemaakt, die gevormd wordt door kolommen van cementbentoniet.
Deze ca. 1,50 m hoge kolommen worden door middel van jetgrouten
aangebracht. De diameter van de kolommen is afhankelijk van de geo-
technische omstandigheden en dienen elkaar ruim te ovedappen.
Afhankelijk van de mengselsamenstelling blijven de kolommen onge-
veer een week redelijk plastisch. Voordat ze opstijven, moeten de dam-
wanden worden geplaatst waarbij beide damwandvoeten tot in het hart
van de kolommenrij dienen te reiken.
AIs het nodig is, worden er verankeringen aangebracht; daarna kan er
worden gestart met de bemaling en ontgraving van de polder.
Afhankelijk van de functie van de polder worden er drainagesystemen
aangelegd en grondverbeteringen en verhardingen e.g. een ballastbed
t.b.v. een spoorverbinding toegepast. Ook kan de V-polder als bouwkuip
fungeren voor het maken van een definitieve betonbak (trogligger). Ten
behoeve van de fundering van de trogligger worden op bepaalde hart-
op-hartafstanden paaljukken geplaatst. Het overgrote deel van de ge-
bruikte damwanden kan dan worden teruggewonnen.

Uitvoering
Bij het proefproject voor de V-polder bij Ouddorp is tevens een
proefproject met de V-polder uitgevoerd. Hierbij is aangetoond dat deze
constructie zeer goed realiseerbaar is. Ook is het mogelijk de V-polder
te laten aansluiten tegen een andere construe tie bijv. een betonnen tun-
nel of dergelijke. Voor zulke aansluitingen worden eveneens cement-
bentonietkolommen gebruikt. De bouw van de V-polder wordt uitge-
voerd met behulp van conventioneel materieel. Binnen een week na het
injecteren van de groutkolommen wordt de damwand aangebracht, te
beginnen met de langste planken. De heistelling staat tussen de twee
damwandschermen in zodat er geen hulpkraan nodig is.

Ajb.58. V-polder.
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Waterhuishouding
Op bepaalde plaatsen kan water vanuit het omringende grondwater in
de V-polder binnendringen. Lekkage kan ontstaan ter plaatse van de
afdichting van de damwandvoeten in de groutkolommen, van de dam-
wandsloten en indien van toepassing van de aansluiting op een andere
constructie. De doorlatendheid (k-waarde) van cementbentoniet
bedraagt 10-8mlsec, de kortste lekweg is 1,50 m en de doorstroomope-
ning tussen de damwandvoeten gemiddeld 0,50 m. De doorlatendheid is
aan de hand van de formule van Darcy (q=A.k.Ll hll) te bepalen en
!evert een hoeveelheid lekwater op die bijna te verwaarlozen is. De lek-
kage door de damwandsloten is te beperken door het toepassen van een
slotvulling, bijv. Beltan. Afhankelijk van het verschil tussen de waters-
tand in de V-polder en de grondwaterstand zal de lekkage via beide
genoemde lekwegen bij een goede uitvoering tussen de 0,10 en 0,30 m3
1m per etmaa1 bedragen.

Duurzaamheid
Een V-polder is een afgesloten gebied, waarin de grondwaterstand door
middel van een damwand kunstmatig kan worden be"invloed. De mate
waarin de damwand aangetast wordt is afhankelijk van de omgeving.
De corrosie in zoet zuurstofarm grondwater is bijna nihil, in zoet
grondwater« 0,02 mmljaar, in droge lucht ca. 0,05 mmljaar en in zee-
water 0,2 mmljaar. Een damwand moet, om geheid te kunnen worden
ten minste 10 mm dik zijn. Bij normale gebruiksomstandigheden
(V-polder in zoet water bij een wanddikte van 10 mm) zal er na 75 jaar
nog geen 1,5 mm (15%) van de oorspronkelijke dikte van het dam-
wandprofiel gecorrodeerd zijn, zodat de functie van de damwand nog
steeds voldoet.
Cementbentoniet is opgebouwd uit natuurlijke materialen op grond
waarvan geen aanleiding bestaat om te twijfelen aan een lange levens-
duur zonder dat de eigenschappen veranderen. De kans dat bij rail-
transport met gelijkstroomtractie zwerfstromen invloed hebben op de
levensduur van de stalen damwanden is gering. De damwanden zijn
over de volle lengte volledig met elkaar geaard en bovendien geleidend
met elkaar verbonden.
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KENMERKEN VAN REGELMATIG TOEGEPASTE PAAL-
SYSTEMEN

1 Prefab beronpaal

De geprefabriceerde betonnen paal is een fabrieksmatig vervaardigde
product. Dit biedt een aantal voordelen. De voortdurende controles tij-
dens het fabricageproces waarborgen de kwaliteit. Bovendien is hij
goedkoop. Hij wordt in Nederland voor veel standaardtoepassingen
gebruikt. Dat geldt met name voor de voorgespannen-betonpaai. Deze
wordt tijdens het productieproces in de fabriek voorzien van voorspan-
strengen met het doeI om breuk tijdens het transport en de uitvoering te
voorkomen. Standaard bedraagt de voorspanning 3 as N/mm2. Op ver-
zoek kan ook een hogere voorspanning (tot 8 N/mm2) worden gereali-
seerd.

Voor specifieke doeleinden worden er voorzieningen getroffen, zoals:
. een geprofileerde of geribbelde paalkop, ten behoeve van verbetering

van de aanhechting met de bovengelegen constructie:. een extra hoeveelheid wapening;. een centrale spuitlans om zeer vaste tussenlagen met behulp van water-
injectie te kunnen passeren;

. meetdraden, waarmee na afioop van het heiwerk een controle op
paalbreuk kan plaatsvinden.

Voorgespannen-betonpalen zijn standaard verkrijgbaar in lengten
varierend van 13 tot 36 m. De standaarddoorsneden liggen tussen
140 x140 mm2 en 500 x 500 mm2. De palen zijn Ieverbaar in de beton-
kwaliteiten B45 tot B70. Langere palen kunnen worden verkregen door
twee of meer paalsegmenten aan elkaar te koppelen.
Afhankelijk van het gebruikte steIlingtype bedragen de maximaal
mogelijke schoorstanden 3: 1 a 4: 1 achterover en 4: 1 a 10: 1 voorover.

De palen worden meestal op diepte geheid. Het inbrengen geschiedt
met behulp van een dieselmotor, perslucht of hydraulische blokken.
Kortere palen worden soms met een valblok geheid. De benodigde hei-
capaciteit hangt af van de paalafmetingen en de bodemgesteldheid. Bij
de aanwezigheid van zeer vaste tussenlagen kan het heiwerk worden
verlicht door tegelijkertijd te spuiten. Hierbij wordt de grond onder de
paalpunt als het ware gefiui"deerd,waardoor de penetratieweerstand tijde-
lijk wordt teruggebracht. Als gevolg van dit fiui"derenneemt de draag-
kracht van de grond echter af. Daarom wordt het spuiten tijdens het
heien meestal beeindigd als de paalvoet zich op 1 a 2 m boven het
gewenste niveau bevindt.
De betonpaal is goed toepasbaar bij kleine verschiIIen in de vastheid en
het aanvangsniveau van de zandlaag waarin gefundeerd wordt. Ook
zeer slappe bodemlagen vormen geen probleem. In aIle gevaIlen geldt
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dat voldoende sondeeronderzoek moet worden uitgevoerd. Als contro-'
Ie op het bereiken van een goed funderingsniveau worden kalenderge-
gevens bijgehouden. Bij de overgang van een zandlaag naar een slappe
laag moet de heienergie worden verminderd om te grote trekkrachten
in de paal en daardoor mogelijke scheurvorming of paalbreuk te voor-
komen. De keuze voor de paalafmeting wordt vrijwel altijd bepaald
door de draagkracht van de grond.

Betonpalen zijn in principe uitstekend geschikt voor het opnemen van
relatief grote trekbelastingen. De hoeveelheid wapening en het voor-
spanniveau dienen op de belasting te worden afgestemd.

Een nadeel van de geheide betonpaal is dat deze bij het inbrengen rela-
tief veel triIIings- en geluidsoverlast veroorzaakt. Het geluidsniveau
kan zonder geluidsisolerende voorzieningen op 10m afstand van de
stelling oplopen tot maximaal 105 a 107 dB(A).

2 Vibro-combinatiepaal

Een vibro-combinatiepaal is een in de grond gevormde paal met een
geprefabriceerde kern. Een stalen hulpbuis met losse voetplaat wordt
op voldoende diepte in de draagkrachtige laag geheid. Daarna wordt
een veeIal voorgespannen, geprefabriceerde betonnen kern op de
bodem van de buis geplaatst. Afstandhouders zorgen ervoor dat de pre-
fab kern op de juiste plaats blijft. Vervolgens wordt de ruimte rondom
de kern opgevuld met grout en wordt de hulpbuis, meestal slepend,
getrokken. Het is ook mogelijk om eerst een hoeveelheid mortel- of
betonspecie in de hulpbuis aan te brengen alvorens de prefab kern te
plaatsen. De draagkracht van de paal wordt in hoge mate bepaald door
de groutdruk en de diameter van de voetplaat ten opzichte van die van
de buis. Meestal wordt de diameter van de voetplaat circa 40 mm groter
genomen. In dat geval is de groutdruk ook groot en wordt de nadelige
invloed op de draagkracht van de vergrote voetplaat teniet gedaan. Voor
lange palen (25 tot 35 m) wordt in het algemeen een voetplaat gebruikt
waarvan de diameter niet meer dan 80 mm groter is dan die van de buis.
Bij lange palen en een relatief kleine voetplaat bestaat de kans dat de
buis niet meer uit de grond getrokken kan worden.

De voorgespannen prefab kern maakt de paal geschikt om als trekpaal
te fungeren. Het is, in tegenstelling tot de traditionele vibropaal, moge-
lijk de paal onder het maaiveld te beeindigen. Dat wordt vaak gedaan
wanneer hij als trekpaal wordt toegepast bij onderwaterbetonvloeren.
De paal wordt dan met een oplanger vanaf het maaiveld geheid. Het
ontgraven van de put hoeft alleen over het diepste deel tussen de palen
te gebeuren. Verder wordt niet meer van de palen afgehakt dan nodig is
voor het verkrijgen van voldoende stekwapening. Als de kop van de
prefab kern onder het maaiveld komt, moet er toch voor gezorgd worden
dat de groutdruk op elk moment overeenkomt met een groutniveau
vanaf het maaiveld. Dat wordt vaak nagelaten, waardoor de paaldiameter
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in slappe lagen geringer wordt dan de buisdiameter en de draagkracht
dus afneemt.
Vibro-combinatiepalen zijn bij uitstek geschikt voor constructies die
aan opdrijving onderhevig zijn zoals kelders, tunnels en ondergrondse
parkeergarages. Als ze als trekpaal moeten fungeren, zijn ten behoeve
van de aansluiting van de paalkop met de bovenliggende constructie
verschillende fabrieksmatige voorzieningen mogelijk. Dat kan bijvoor-
beeld een verzwaarde paalkop of een profilering voor aansluiting met
een onderwaterbetonvloer zijn.

Evenals de prefab betonpaal is de vibro-combinatiepaal grondverdrin-
gend. Het laatste veroorzaakt een opspanning van de grond waardoor
een grote draagkracht wordt bereikt. Daarnaast heeft de grote wrijving
in het raakvlak tussen de mortel- of betonschil en de zandlagen alsmede
de relatief grote dwarsafmetingen van de paal een extra positief effect
op de draagkracht. Andere voordelen zijn de hoogwaardige kwaliteit
van de geprefabriceerde kern en de mogelijkheid om die onbeschadigd
aan te brengen, zelfs bij aanwezigheid van vaste tussenlagen of obstakels.

De dwarsafmeting van de vierkante kern wordt afgestemd op de af-
metingen van de hulpbuis. Rondom de kern dient voldoende ruimte over
te blijven om hem van een mortel- of betonschil te kunnen voorzien.

Bij aanwezigheid van zeer slappe bodemlagen is overleg met de leveran-
cier nodig vanwege eventuele beperkingen in de toepassingsmogelijk-
heden.

In verband met het centreren van de kern zijn geen of slechts geringe
schoorstanden mogelijk. De trillingen tijdens het heien en trekken van
de hulpbuis zijn aanzienlijk, maar wel minder dan die bij het heien van
betonpalen.

3 MV-paal

De MV-paal is een stalen paal die gei"njecteerd is met groutspecie.
Over de vervaardiging kan het volgende worden gezegd:. De MV-paal die op dit moment het meest toegepast wordt, bestaat

uit een stalen HE-profiel waaraan ongeveer 200 mm boven de punt
op de buitenzijde van elke flens een bakje is gelast. In beide bakjes
komt een injectielans uit. In plaats van bakjes kan de punt ook worden
voorzien van een stalen voet die aan de bovenzijde open is.. De paal wordt heiend op diepte gebracht. Tijdens dit proces wordt
via de injectieleiding(en) een dunne vloeibare (grout)mortelspecie
in de bakjes of paalvoet geperst. Het gat wordt op maaiveldniveau
afgesloten met een prop, die gemaakt wordt van stampbeton of door
grind aan de groutmortel toe te voegen. Bij het verder inbrengen van
de paal wordt de zo ontstane holle ruimte boven de paalpunt direct
gevuld met de onder druk staande grout- of mortelspecie.. Bij het bereiken van de draagkrachtige laag wordt de druk hoog
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opgevoerd, zodat de paal zich door middel van de mortel verankert
in de omringende grond.. De paalkop wordt afgewerkt en kan worden opgenomen in de con-

structie.

MV-palen zijn grondverdringend. Vanwege de beperkte doorsnede is de
puntweerstand gering. Bij een belasting op druk zal de positieve kleef
het grootste deel van de draagkracht leveren. Het aandeel van de punt-
weerstand neemt toe door vergroting van de injectiekraag, waardoor
een grotere paalvoet wordt verkregen. De MV-paal komt echter het
beste tot zijn recht als trekpaal. Dankzij de groutinjectie waarmee een
hoge schachtwrijving bereikt wordt, is hij uitermate geschikt om grote
trekbelastingen op te nemen. Hij kan bijvoorbeeld worden toegepast als
trekanker bij damwanden, kadeconstructies of betonvloeren.
Voor deze toepassingen zijn schoorstanden tot maximaal I: I mogelijk.
Afhankelijk van de situatie en de paaldoorsnede kunnen lengten van
5 tot circa 40 m gerealiseerd worden. De stalen schacht kan in principe
worden vervaardigd uit aIle gangbare handelsprofielen. Het maximaal
opneembare buigend moment is afhankelijk van het gekozen profiel en
de staalkwaliteit. In speciale gevallen is het mogelijk om de paal met
behulp van een opzetter onder het maaiveld of het watemiveau te heien.
Dit vereist vooraf overleg met de leverancier.
De paal kan desgewenst worden voorzien van een gepantserde punt,
eventueel zelfs met beitel. Het penetreren van bodemlagen met een
grote vastheid levert dan ook veelal geen problemen op, evenmin als in
de regel de aanwezigheid van obstakels. Tijdens het heien is door
kalenderen controle op de aard en de vastheid van de funderingslagen
mogelijk. Door aanlassen of afbranden is het profiel in de lengte aan te
passen. De aanwezigheid van erg slappe bodemlagen levert bij dit paal-
type eveneens geen problemen op. De rekenwaarde van de draagkracht
bij trek bedraagt 500 tot 2000 kN. Bij drukbelasting kan knik een
beperkende factor zijn.

De MV-paal heeft ten aanzien van geluids- en trillingshinder dezelfde
nadelen als de betonpaal. Het geluidsniveau bedraagt op een afstand
van ongeveer 10m 100 a 107 dB(A), afhankelijk van de zwaarte van
het heiwerk.

4 Groutankerpaal

Een groutankerpaal is een in de grond vervaardigd verankeringselement,
waarvan het deel in de funderingslaag is voorzien van een groutlichaam.
In het algemeen wordt als treke1ement een stalen staaf gebruikt, bij-
voorbeeld een dywidagstaaf van lage of hoge sterkte. Het trekelement
kan echter ook bestaan uit een dikwandige stalen buis, een staalprofiel,
een staalkabel of uit strengen.
Het verankeringselement wordt neergelaten in de holle inslagbuis die met
behulp van een hydraulische snelslaghamer op diepte wordt gebracht.
Soms wordt ook gebruikgemaakt van schroeven of boren. Bij grote
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ankerlengten wordt de inslagbuis opgebouwd uit in elkaar te schroeven
buiselementen. Ais het vooraf bepaalde puntniveau van het anker
bereikt is, wordt bijvoorbeeld een dywidagstaaf in de inslagbuis
geschoven nadat de buis eerst is schoongespoeld. Hij wordt vervolgens
aan de bovenzijde met een injectiekop afgesloten en met grout gevuld.
De groutdruk wordt opgevoerd tot 1,0 a 2,0 N/mm2. Daarna wordt de
inslagbuis 0,25 m getrokken en wordt de punt gelost. De druk wordt
opnieuw opgevoerd alvorens de buis verder te trekken. Deze cyclus van
persen en trekken wordt herhaald totdat het groutlichaam de vereiste
lengte heeft. De rest van de inslagbuis wordt zonder overdruk op het
grout getrokken.

Gezien de Nederlandse bodemgesteldheid moet voor een goed ontwerp
het groutlichaam in een voldoende vaste zandlaag zijn geplaatst. Door
de groutspecie onder hoge druk in de funderingslaag aan te brengen
wordt een grote wrijvingsweerstand verkregen. De paal is vooral geschikt
voor het opnemen van relatief grote trekbelastingen. Ais er sprake is van
een drukbelasting moet behalve aan de grondmechanische draagkracht
ook aandacht worden besteed aan de kniksterkte van de paal.
Groutankers worden tegenwoordig veelvuldig toegepast voor de veran-
kering van zowel tijdelijke constructies, zoals bouwkuipwanden, als
blijvende constructies, zoals kademuren, schoeiingen, kelders, tuien
van masten en dergelijke, en ook voor de verankering van onderwater-
betonvloeren met of zonder voorspanning.

De rekenwaarde van de trekdraagkracht kan oplopen tot meer dan
1000 kN. Door koppelingen zijn ankerlengten van 30 tot 40 m mogelijk.

. Afhankelijkvan de uitvoeringswijzekan dit paaltype in principe onder
elke helling worden aangebracht. Ais het anker uit een bundel strengen
bestaat of een blijvende verankering is, is altijd corrosiebescherming
noodzakelijk. In aIle andere gevallen is de noodzaak van corrosiebe-
scherming afhankelijk van de tijdsduur waarin de verankering dienst
moet doen, de corrosiegevoeligheid van het staal en de mate van agres-
siviteit van het milieu waarin het anker is geplaatst.

Bij de installatie van groutankerpalen is de trillingshinder in het alge-
meen beperkt. In geval van schroeven of boren blijft het geluidsniveau
bovendien laag.

5 Vibropaal

Een vibropaal is een in de grond gevormde grondverdringende betonpaal,
vervaardigd met behulp van een heiend ingebrachte stalen hulpbuis.

De vibropaal wordt als voIgt gemaakt:. Een stalen hulpbuis, voorzien van een losse voetplaat, wordt op het

maaiveld geplaatst.. De buis wordt ingebracht door op de bovenzijde van de buis te heien.. Bij het bereiken van de gewenste diepte wordt in de buis de wape-
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ning afgehangen. Eerst wordt nog gecontroleerd of de buis droog is
en vrij van grond.. De buis wordt volgestort met betonspecie.. De buis wordt getrokken met behulp van een heiblok of een trilblok.. Tenslotte wordt de paal afgewerkt.

De grondverdringing komt de draagkracht van de paal ten goede.
Afhankelijk van de grondgesteldheid draagt de positieve kleef aanzien-
lijk bij aan de draagkracht. Vanwege de goede wrijvingseigenschappen
is de vibropaal ook geschikt als trekpaal mits er voldoende wapening is
aangebracht.

De gebruikelijke hoofdwapening bestaat uit 4p12 mm tot 5p16 mm.
Indien een zwaardere wapening gewenst is, kunnen ook staven p32 mm
gebruikt worden. Eventueel worden staalprofielen of voorspanstaven
aangebracht. De h.o.h.- afstand van de beugels is maximaal 1 m. Een
alternatief voor beugels is spiraalwapening. De korf wordt met behulp
van afstandhouders gecentreerd. Afhankelijk van de hoeveelheid wape-
ning en de gekozen afmetingen kan de paal een relatief groot buigend
moment opnemen.
De uitwendige schachtdiameter van vibropalen varieert van 273 mm tot
610 mm. De diameter van de voetplaat is als regel 40 a 50 mm groter.
De palen zijn verkrijgbaar in lengten tot circa 30 a 40 m. Afhankelijk
van het gebruikte stellingtype zijn de maxima1e schoorstanden 3:1 tot
4: 1 achterover en 4: 1 tot 10:1 voorover.

Vanwege de variabele lengte is de vibropaal geschikt voor toepassing
in gebieden waar de diepte van de draagkrachtige laag sterk varieert.
Hij is te gebruiken in vaste grondlagen. Bij zeer slappe bodemlagen is
overleg met de leverancier nodig in verband met mogelijke beperkin-
gen in de toepassing. In slappe veenlagen is uitzakken van de schacht
geconstateerd, hetgeen op een daarboven gelegen niveau kan leiden tot
aanmerkelijke insnoeringen. De maximale draagkracht bedraagt circa
3500 tot 5000 kl'\J.
Dit systeem kan niet als trillings- en geluidsarm worden aangemerkt.
Het geluidsniveau op een afstand van 10m bedraagt maximaal ongeveer
105 a 107 dB(A).

6 Stalen buispaal

De sta1en buispaal wordt door heien op diepte gebracht. Meestal wordt
een paal zander bodemplaat, een open stalen buispaal, toegepast. Dit
systeem is beperkt grondverdringend. Wordt er wel een bodemplaat
toegepast, dan is sprake van een grondverdringend systeem.
Bij een open stalen buispaal wordt de buis zonder bodemplaat op diepte
geheid. Doordat een bodemplaat ontbreekt, dringt grond in de buis.
Hierbij kan propvorming ontstaan. Door het verwijderen van de prop
met behulp van spuiten, pulsen of boren is het inbrengen te versnellen.
Dit is echter nadelig voor de draagkracht. Als de gewenste diepte is
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bereikt en de palen zonodig op de juiste hoogte zijn afgebrand, zijn ze
gereed voor gebruik. Ze bezitten veelal een grote diameter en worden
regelmatig toegepast bij grotere waterwerken.
Een stalen buis met een aangelaste bodemplaat of punt wordt, nadat hij
de grond is ingeheid, voorzien van de benodigde wapening en gevuld met
betonspecie.

Ais de werkhoogte beperkt is, kan de buispaal in segmenten worden
geheid.
Het eerste element wordt tot het maaiveld ingebracht, vervolgens wordt
hierop een tweede element geplaatst en aan het eerste vastgelast. Deze
werkwijze wordt herhaald tot de vereiste diepte is bereikt. De segmenten
hebben een lengte van 1,0 m of meer, indien de beschikbare ruimte dit
toelaat.

Ofschoon heien op de buis gebruikelijk is, bestaan er ook systemen
waarbij de paal met behulp van een inwendig valblok op diepte wordt
gebracht. Het valblok slaat onderin de buis op een prop van een aard-
vochtig betonmengsel. Deze werkwijze is in vergelijking met normaal
heiwerk relatief trillings- en geluidsarm. Inwendig geheide palen kun-
nen worden gemaakt bij een werkhoogte vanaf circa 1,7 m.
De draagkracht van de stalen palen kan worden vergroot door het uit-
heien van een bolvoet. De diameter daarvan is maximaal 1,7 maal de
diameter van de buis. Het systeem is redelijk geschikt om als trekpaal
te fungeren. Buigende momenten en horizontale belastingen kunnen er
goed mee opgenomen worden.

De gangbare diameters liggen tussen 114 mm en 813 mm, afhankelijk
van de uitvoeringsmethode, het gebruikte materieel en de betreffende
aannemer. De maximaal mogelijke hellingen zijn 3: 1 achterover en
10:1 voorover.

Indien tijdens de uitvoering onregelmatigheden worden vastgesteld in
de draagkracht van de bodem, kan de paallengte eenvoudig worden
aangepast. Met kalendergegevens wordt tijdens het inbrengproces con-
trole uitgeoefend op de aard en de vastheid van de funderingslagen.
Ook bij aanwezigheid van zeer slappe bodemlagen is dit paalsysteem
goed toe te passen.

7 Fundex- en Tubexpaal

Fundex- en Tubexpalen zijn in de grond gevormde palen, vervaardigd
met behulp van een schroevend ingebrachte stalen (hulp)buis. Ze worden
tot de categorie beperkt grondverdringende palen gerekend.

De Fundexpaal wordt als voIgt gemaakt:. Een stalen hulpbuis voorzien van een losse schroefpunt (boorkop of
boorpunt) wordt op het maaiveld geplaatst.. Met behulp van een zware boormachine wordt de hulpbuis in de
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grond geschroefd (draaimoment tot circa 400 kNm). Tegelijkertijd
wordt op de buis een drukkracht tot 500 kN uitgeoefend. Hierbij
wordt de grond zijdelings en opwaarts verdrongen.. Bij het bereiken van de gewenste diepte wordt, na controle of de

buis droog is, de wapening aangebracht.. De hulpbuis wordt gevuld met betonspecie.. Hij wordt daarna, meestal slepend, getrokken. De ~chroefpunt, die

een verbrede basis voor de paal vormt, blijft in de grond achter. De
betonspecie stroomt uit en de paalschacht wordt gevormd.. De paal wordt afgewerkt en de stelling kan verplaatst worden.

Een variant op de Fundexpaal is de Tubexpaal. Bij dit type wordt de in
de grond geschroefde dunwandige stalen buis niet verwijderd, maar
fungeert als bekisting en als wapening van de betonschacht. In dat
geval is de voet aan de buis vastgelast.

Omdat er minder grond verdrongen wordt dan het volume van de paal
worden de Fundex- en de Tubexpaal gerekend tot de categorie beperkt
grondverdringende palen. De grondverdichting is minder dan bij een
betonpaal. Hierdoor is ook de draagkracht minder. Als een belangrijk
voordeel geldt dat het systeem trillingsvrij is en een laag geluidsniveau
(circa 80 a 85 dB(A) op 10 m) bezit. De palen worden dan ook vaak
daar toegepast waar trillingen ongewenst zijn. Ze kunnen een vaste
laag, zonder al teveel te schrapen, niet verder dan enkele meters pene-
treren. Wanneer harde lagen over een grotere afstand moeten worden
doordrongen, kan men onder hoge druk water of cement onder de paal-
voet spuiten. Dat vergemakkelijkt het boorproces.
Beide paalsystemen kunnen ook als trekpaal worden uitgevoerd. In dat
geval fungeert de boorpunt als anker. Hiertoe wordt de voet van de
Fundexpaal voorzien van een in de paalschacht verankerde wapening.
Op deze wijze wordt een hogere trekweerstand bereikt. Het is ook
mogelijk daarmee een na te spannen staaf aan te brengen. Bij de
Tubexpaal kan de schachtwrijving in de trekweerstand worden vergroot
door middel van een injectie met groutspecie.
Met behulp van een speciale stelling zijn Tubexpalen ook in ruimten
met beperkte werkhoogte toe te passen. De minimaal benodigde werk-
hoogte bedraagt circa 2,5 m.

Gangbare schachtdiameters van Fundexpalen zijn 380, 450 en 520 mm.
De uitwendige schachtdiameters van Tubexpalen varieren van 219 mm
tot 508 mm. De diameter van de schroefpunt is over het algemeen 80
tot 150 mm groter dan de uitwendige schachtdiameter. Mogelijke
schoorstanden zijn achterover 4: 1 en voorover 3: 1. Met de modemste
stellingen kan onder schoorstand 1:1 tot bijna horizontaal geboord
worden.

De grootte van het benodigde draaimoment van de boormachine is
afhankelijk van de vastheid van de grond waarin de punt penetreert. Het
draaimoment geeft dan ook een indicatie voor de gewenste funderings-
diepte, die bijvoorbeeld door middel van sonderingen is vastgesteld.



Bijlage 493

Door de variabele lengte kan het funderingsniveau per paal worden
aangepast.

Bij Fundexpalen die in zeer slappe lagen gefundeerd zijn, bestaat de
kans op vervonning van de paalschacht door het uitzakken van beton-
specie. In dergelijke gevallen biedt de Tubexpaal uitkomst. In tegen-
stelling tot de Fundexpaal is de Tubexpaal ook geschikt om in open
water gebruikt te worden.

8 Boorpaal

Een boorpaal is een met grondverwijdering in de grond gevonnde
betonpaal.
Hij wordt als voIgt gemaakt:. Een geleidingsconstructie, over het algemeen een ronde casing,

wordt op het maaiveld en in het geval van slappe toplagen ook in de
grond geplaatst. Dit voorkomt het inkalven van het gat aan de
bovenzijde tijdens het graven.. Met behulp van een roterende emmerboor, cilinderboor, schroef-
boor of grijper wordt het boorgat gegraven. De stabiliteit wordt ver-
zekerd door het gat tijdens het graven gevuld te houden met een
bentoniet-waterspoeling. Het soortelijk gewicht van deze spoeling is
iets hoger dan dat van water. De spoelingdruk moet de waterdruk en
de door gewelfwerking gereduceerde korreldruk kunnen opnemen.
Daartoe dient het niveau van de spoeling in het gat steeds boven de
maximale stijghoogte van het grondwater van de weggegraven
lagen te liggen. Door het ontstaan van een slecht waterdoorlatend
laagje, de zgn. cake, op de wand van het gat kan de spoelingdruk
gelijkmatig op de korrels worden overgebracht. De cake wordt
gevonnd door een concentratie van bentonietdelen tegen de wand
van het gat als gevolg van het uitfiltreren van het water in het korrel-
skelet van de grond.. Tengevolge van het boren vennengt de spoeling zich met zand.
Wanneer het zandgehalte in de spoeling voor het storten te hoog is,
dient het mengsel te worden ververst.. Indien noodzakelijk kunnen verschillende wapeningskorven worden
aangebracht.. De stortpijp (zgn. tremiepijp) met trechter wordt op de bodem
geplaatst en tot circa 0,15 a 0,20 m boven de bodem van het boorgat
omhooggetrokken als de pijp vol zit met beton.. Binnen 24 uur na de ontgraving wordt het boorgat gevuld door via

de tremiepijp beton te storten op de bodem van het gat. De lichtere
bentonietspoeling wordt daardoor in opwaartste richting verdreven.
Het is zeer belangrijk dat de lading betonspecie groot is en in een

. hoog tempo wordt gestort. Het is de bedoeling dat het bezinksel op
de bodem van het gat met de stroom van de spoeling meegevoerd
wordt. Om te voorkomen dat er opnieuw bentonietspoeling in de
stortkoker terechtkomt en daarmee in de reeds gestorte betonspecie
wordt gedrongen, houdt men de onderzijde van de stortkoker in het
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verse beton gestoken. Het storten moet in een gang worden afgemaakt.. De geleidingsconstructie wordt verwijderd. Eventueel kan in de

verse betonspecie een stekwapening worden geplaatst. Ten slotte
wordt de paal afgewerkt.

Tijdens het boorproces vindt grondverwijdering plaats. Als gevolg hier-
van nemen de horizontale spanningen in het korrelskelet rondom het
gevormde gat af. De draagkracht is hierdoor relatief laag. Door de
boorpaal grote afmetingen te geven is dit type toch in staat om in abso-
lute zin een grote draagkracht te leveren. Een injectie met groutspecie
langs de paalschacht en/of rondom de paalpunt, nadat de paal is
gevormd, vergroot de draagkracht. De paal is geschikt om relatief grote
geconcentreerde verticale drukbelastingen tot op grote diepte over te
dragen. In specifieke gevallen is een belasting tot circa 20000 kN druk
(rekenwaarde) haalbaar. Mits voldoende wapening wordt aangebracht,
is dit paaltype tevens geschikt als trekpaal. Ook buigende momenten
kunnen worden opgenomen.

De mate van ontspanning van de ondergrond in de omgeving is afhan-
kelijk van de grootte van de bentonietdruk en de paaldiameter. Door
een gunstige druk te kiezen is het mogelijk om de palen op geringe
afstand van belendingen te maken.

Gangbare diameters varieren van 600 mm tot 2000 mm. In bepaalde
gevallen is een diameter tot 2500 mm mogelijk. Lengten zijn haalbaar
tot 50 a 80 m. Boorpalen worden gewoonlijk niet onder een helling
gemaakt.

Tussenlagen met hoge vastheid en obstakels in de ondergrond leveren
voor dit paaltype geen onoverkomenlijke problemen op. Daarentegen is
controle op de vastheid van de funderingslagen slechts in beperkte mate
mogelijk. De paallengte is eenvoudig aan de grondslag aan te passen.

Een groot voordeel van boorpalen is dat de hinder tijdens de uitvoering
in hoge mate kan worden beperkt. Ze worden als nagenoeg trillingsvrij
aangemerkt en het geluidsniveau op 10 m afstand bedraagt ongeveer
80 a 85 dB(A).
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22, 23, 24 PAO-cursus trekpalen

Hoofdstuk 10

atb.l, B.Obiaden; atb.2, 4 H.Ramler; atb.3, 5 J.van Bodegom; afb.6
Reuzer; atb.8, 9,10 CUR; atb.ll, 12 EAU

Hoofdstuk 11

atb.2 Pachiosi Drill SPA;atb.4, 7, 12, 13,38a-b TEC: atb.50a-c RW$-
meetkundige dienst; atb.40, 42, 47, 53, 55, CUR/COB; atb.43, 46,48,
51,52,56,57 Ballast Nedam; atb.5, 33, 36 Aeroview-Sellenraad


