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Lijst van Symbolen
A = oppervlak dwarsdoorsnede ondergedompelde tunnelbuis
[m2]
Ai = oppervlak verzorgingsgebied injectiepunt i
[m2]
Aio = oppervlak verzorgingsgebied i (concentrische staartspleet) [m2]
A2, A3 = coëfficiënten invloed lokale uniforme belasting
[-]
a = begin-coördinaat lokaal uniforme belasting
[m]
b = eind-coördinaat lokaal uniforme belasting
[m]
b = halve lengte contactstrip
[m]
D = uitwendige diameter tunnelbuis
[m]
D = dwarskracht in niet-gefaseerde ligger
[N]
dx = lengte tunnelring
[m]
E = elasticiteitsmodulus
[N/m2]
EIr = gereduceerde buigstijfheid
[Nm2]
F = kracht per eenheid van lengte
[N/m]
F = axiale kracht in tunnelbuis (Appendix E)
[N]
fe = reductiefactor elasticiteitsmodulus
[-]
fEs = reductiefactor elasticiteitsmodulus tunnelring
[-]
fEI = reductiefactor buigstijfheid tunnelbuis
[-]
fG = reductiefactor glijdingsmodulus
[-]
fi = reductiefactor traagheidsmoment tunnelbuis
[-]
G = glijdingsmodulus
[N/m2]
g = zwaartekracht
[m/s2]
h = dikte staartspleet
[m]
h = halve breedte tunnelsegment (in strip loading theorie)
[m]
I = traagheidsmoment tunnelbuis
[m4]
Is = traagheidsmoment tunnelsegmenten
[m4]
k (ksoil , kv) = veerconstante omringend grondpakket
[N/m2]
L = afstand tussen versprongen hartlijnen contactvlakken
[m]
L = lengte niet-gefaseerde ligger (=lengte vloeibare grout)
[m]
M = buigend moment
[Nm]
n = totaal aantal injectiepunten
[-]
n = exponent niet-lineaire vloeibare groutbelasting
[-]
ne = eindporositeit grout
[-]
ni = initiële porositeit grout
[-]
O = omtrek
[m]
p = groutdruk
[Pa]
Q = dwarskracht aan kop van gefaseerde ligger
[N]
Qi = groutinjectiedebiet van injectiepunt i
[m3/s]
Qtotal = som van groutinjectiedebiet alle injectiepunten
[m3/s]
q = uniforme belasting
[N/m]
q0 = lokale uniforme belasting op x=0
[N/m]
qgrout = uniforme belasting door groutschil
[N/m]
qi = plaatselijk uniforme belasting
[N/m]
qtunnel,eff = effectieve uniforme belasting
[N/m]
qw = uniforme belasting door poriënwater
[N/m]
r = radiale coördinaat
[m]
R = radius tunnelbuis (=halve buisdiameter)
[m]
s = axiale coördinaat
[m]
t = dikte tunnelsegmenten
[m]
u1 = injectiesnelheid bij kruin tunnelbuis (in DCLong)
[m/s]
u2 = injectiesnelheid bij onderzijde tunnelbuis (in DCLong)
[m/s]
vt = boorsnelheid TBM
[m/s]
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w = neerwaarts gerichte coördinaat middelpunt tunnelbuis
w = indrukking contactvlak tunnelsegmenten
x = axiale coördinaat
X = aanpassinglengte axiale rek tunnelbuis
Y2, Y3 = coëfficiënten invloed lokaal uniforme belasting
y = verticale coördinaat niet-gefaseerde ligger
y,z = coördinaten in striploading theorie
z = verticale coördinaat
zi = verticale positie van injectiepunt i
zt = omhoogverplaatsing tunnelbuis
i=

hoekpositie injectiepunt i
= stijfheidsparameter elastisch ondersteunde ligger
i= locatie stagnatiepunt grout
i,i+1= groutverzorgingshoek van injectiepunt i
= rek
= Poisson ratio
grout ( g) = dichtheid grout
w = dichtheid water
0 = uniforme normaalspanning in contactstrip
z = normaalspanning loodrecht op contactstrip
y = zwichtspanning grout
zy = schuifspanning in tunnelsegmenten
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[m]
[m]
[m]
[m]
[-]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[rad]
[1/m]
[rad]
[rad]
[-]
[-]
[kg/m3]
[kg/m3]
[Pa]
[Pa]
[Pa]
[Pa]
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Samenvatting
Er wordt een eenvoudige methode gegeven om vanuit de groutinjectieverdeling en de
grouteigenschappen, de verticale groutdrukgradiënt direct achter de TBM te kwantificeren.
Deze groutdrukgradiënt is nodig als input voor de berekening van het krachtenspel in de
tunnelbuis tijdens tunnelbouw.
Het bestaande gefaseerde analytische liggerwerkingsmodel is uitgebreid met een extra
lokale belasting van de tunnelbuis. Nu kunnen alle belastingen bij GHT op realistische wijze
in liggerwerkingsberekening meegenomen worden. Met het nu ontwikkelde model kan het
uit de rekmetingen bepaalde momentenverloop goed worden gesimuleerd. De berekende
vervormingen zijn, uitgaande van de gangbare parameters voor de stijfheid van de grond en
de tunnel veel kleiner dan gemeten. Met het model kan de verticale groutdrukgradiënt achter
de TBM worden bepaald. Hiermee kunnen groutdrukmetingen achter de TBM geëvalueerd
worden. De betrouwbaarheid van deze meting op grotere afstand achter de TBM is gezien
technische beperkingen van de druksensoren bij geconsolideerde grout beperkt.
Er is een kwantificeerbare verklaring gevonden voor slapper gedrag van de tunnelbuis dan
volgens de tot nu toe gehanteerde theorie betrekking hebbend op ideaal gemonteerde
tunnelringsegmenten. T.g.v. niet-ideale positionering van de segmenten tijdens de
samenstelling van de tunnelbuis zal er sprake zijn van niet-vlakke aanligging van segmenten
waardoor slapper gedrag resulteert.
De met het waterpassysteem bepaalde, en uit tiltmetingen berekende verticale beweging van
de tunnelbuis is enkel mogelijk indien behalve de tunnelbuis, ook de grond zich slapper
gedraagt dan volgt uit grondmechanische sommen. Eén verklaring hiervoor is dat
korrelspanningen onder de tunnel weggevloeid kunnen zijn voordat de tunnelbuis en grond
zich als één geheel beginnen te gedragen. Verder is het bovenliggende grondpakket
mogelijk verzwakt door het boorproces bij de TBM, en ondervindt het nog de gevolgen van
het wegnemen van grond aan het boorfront.
Het resultaat van de beschouwing van het ontwerpproces t.a.v. liggerwerking is dat het niet
volstaat de ideale situatie door te rekenen. Bovendien zal in een ontwerpproces maar een
beperkt aantal gegevens beschikbaar zijn. Er wordt aangegeven hoe de beschikbare
gereedschappen kunnen worden gebruikt in een ontwerp. Daarbij worden niet alle
gereedschappen gebruikt. De niet gebruikte zijn niet minder waardevol, maar meer geschikt
voor analyse of gebruik ter verificatie van andere modellen.
De uitkomsten van deze studie bieden mogelijkheden tot advisering bij het ontwerp van
tunnelboorprojecten en tunnelboormachines. Ook blijkt uit deze studie dat er nog wat
onzekere zaken zijn om te komen tot een liggerberekening. De belangrijkste zijn:
- schijnbare tegenstrijdigheden in de gemeten verplaatsingen enerzijds met het total station
en anderzijds met het waterpassysteem en de tiltmetingen.
- de verticale kracht die vanuit de TBM wordt overgebracht op de lining.
- en de duur van de bruikbaarheid van de groutdrukmeters.
Vervolgonderzoek, bijvoorbeeld bij Randstadrail en NoordZuidlijn, is noodzakelijk om deze
onzekerheden weg te nemen.
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Inleiding

Naar het einde van het COB onderzoeksprogramma F512 Groene Hart tunnel is het
noodzakelijk om te proberen de opgedane kennis zo veel mogelijk op één lijn te brengen, en
tot eenvoudige modellen te schematiseren, zodat deze bruikbaar zijn als
ontwerpgereedschap bij een volgende tunnel. Beschikbare ‘ingrediënten‘ zijn:
meetgegevens GHT, liggerwerkingsmodellering-/berekeningen, groutstromingsonderzoek.
Liggerwerkingsberekeningen hebben laten zien dat de groutbelasting bepalend is voor het
krachtenspel in de tunnelbuis. Bij het ontwerp is één van de vragen in welke mate de
groutbelasting t.g.v. groutinjectie te beïnvloeden is met de injectie-strategie (verdeling
groutdebiet over lisenen).
Metingen bij GHT (en bij andere tunnels; o.m. Sophia spoortunnel) geven aan dat de tunnel
veel beweegt, juist achter de TBM, hoewel de mate van beweging afhangt van de
meetmethode. Liggerwerkingsberekeningen geven echter bij herhaling veel minder
beweging vanwege de gehanteerde stijfheid van de tunnelbuis. De beweging die optreedt en
de daarbij behorende momenten zijn van belang voor de krachtwerking in de lining. Er is in
F512 (Talmon 2005), met een 1-D schematisatie, nagegaan in hoeverre omringend grout
direct achter de TBM verticale beweging toelaat, dat bleek maar weinig te zijn. Het is echter
onbekend hoeveel verticale beweging er eigenlijk toelaatbaar is vanuit de fysica van
gecombineerde axiale en tangentiele groutdrukontwikkeling.
De liggerberekeningen hebben ook aangetoond dat er nog de nodige onzekerheden zijn in de
waarden van verschillende parameters (stijfheid lining, stijfheid grond, groutgedrag). Omdat
het niet mogelijk zal zijn om alles te onderzoeken, is er een beeld nodig van de invloed en
importantie van diverse parameters bij het tunnelboorproces ten aanzien van ontwerp van
tunnelbuis en TBM.
Een aantal vraagpunten t.a.v. de meetgegevens GHT en theoretische inzichten
dienaangaande zijn opgenomen in onderstaande tabel. Voor een goed begrip van relevante
ontwerpparameters is meer duidelijkheid gewenst t.a.v. deze vraagpunten.
Tabel 1.1

Vraagpunten GHT

item
verticale groutdrukverdeling direct
achter de TBM
verticale drukgradiënt ver achter de
TBM
verticale verplaatsing tunnel
oefent de TBM een verticale
dwarskracht uit?
lengte vloeibare groutzone?
verloop verticale groutdrukgradiënt
volgens gefaseerde ligger theorie?
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specifiek
opmerkelijk kleine drukgradiënt, groot verschil tussen
meetring 2117 en 2118
gemeten verticale gradiënt groter dan volgens eigengewicht
tunnelbuis en inbouw
de berekende buigstijfheid van de gesegmenteerde
tunnelbuis is niet in overeenstemming met verplaatsingen
berekend uit het waterpassysteem en tiltmetingen.
volgens ongefaseerde liggerwerkingstheorie is deze
dwarskracht essentieel. Volgens gefaseerde
liggerwerkingstheorie niet.
gemeten groutdrukprofielen duiden op een langere
vloeibare groutzone dan liggerwerkingsommen.
de berekende reactiekracht van de grout is een valideerbare
grootheid
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Doel

De bouwfase van een tunnel kan van invloed zijn op de lange termijn duurzaamheid van de
tunnelconstructie. Doel van deze studie is om de resultaten van eerdere studies op het gebied
van groutdrukverdeling en liggerwerking zodanig af te ronden dat deze geschikt zijn voor de
ontwerppraktijk. Daarvoor is dit onderzoek opgesplitst in 3 delen:
1)
Kwantificering van groutbelasting uit injectiestrategie (Hoofdstuk 3).
2)
Kwantificering maximale verticale beweging tunnelbuis in grout
(Hoofdstuk 4).
3)
Doorgronding relevante ontwerpparameters in de relatie tussen krachtswerking,
gefaseerde bouw en beweging tunnelbuis (Hoofdstuk 5).
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3

Kwantificering van groutbelasting uit
injectiestrategie.

3.1

Verticale groutdrukgradiënt direct achter de TBM

De verticale groutdrukgradiënt direct achter de TBM bepaalt in belangrijke mate het
krachtenspel in de tunnelbuis. Deze verticale groutdrukgradiënt wordt direct achter de TBM
bepaald door injectiestrategie in combinatie met de reologische eigenschappen van de grout.
Op wat grotere afstand van de TBM wordt deze bepaald door het opdrijven van de
tunnelbuis.
In eerder onderzoek is een numeriek model ontwikkeld om de drukverdeling rondom de
lining te bepalen (DCgrout: beschreven in Talmon e.a. 2001). Voor gebruik in de
ontwerppraktijk is een eenvoudiger analytisch model wenselijk. In dit hoofdstuk zal een
dergelijk model worden afgeleid en de consequenties besproken.

3.2

Injectiecondities GHT en reologie grout

De meeste tunnelboormachines zijn met zes groutinjectiepunten uitgerust. Meestal is het
groutdebiet door de bovenste injectiepunten groter dan door de onderste. Daardoor wordt de
grout gedwongen gedeeltelijk naar beneden te stromen. Daardoor is de verticale
groutdrukgradiënt kleiner dan de statische groutdrukgradiënt en wordt de tunnelbuis mede
naar beneden gedrukt. Een definitieschets voor de locatie van de injectiepunten is gegeven
in Figuur 3.1. De gemeten debietverdeling van de grout over de zes injectiepunten, tijdens
de COB-passage GHT, is weergegeven in Tabel 3.1. De overinjectie (t.o.v. het theoretisch
volume van de staartspleet) is overigens 5 a 10%.
1,2

1

1

6

2

2

2

2,3

3

5

Figuur 3.1

4

3

Definitieschets tangentiele groutverdeling direct achter de TBM:
i, i = linker begrenzing verzorgingsdebiet van het injectiepunt i,
verzorgingsgebied i, i,i+1 verzorgingshoek injectiepunt i.
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locatie injectiepunt nummer
=
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i+1
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Gemeten debietverdeling over de injectiepunten.

injectie
positie
punt [graden]
1
8,4
2
65,2
3
122
4
180,9
5
237,7
6
294,5
totaal

verticale aandeel in totale grout
positie [m]
injectie
7,32
0,2
3,10
0,1775
-3,92
0,156
-7,40
0,1333
-3,95
0,156
3,07
0,1772
1

De uitwendige diameter van de tunnelbuis is 14,5 m en de (theoretische) dikte van de
groutlaag is 0,18 m. Vlak voor de meting is er met een waterpassysteem een verticale
opwaartse beweging van 70 mm gemeten. De gemeten helling van de tunnelbuis bij het
verlaten van de TBM is circa 0,001 rad (zie Hoefsloot’s tijds-integratie tiltopnemers, in van
der Poel 2006, fig. 49). Op circa 50 m achter de TBM is de buishelling circa nul.

3.3

Eenvoudige modellering tangentiele groutstroming

Elk injectiepunt heeft z’n eigen verzorgingsgebied. De groutdrukken nemen lineair af met
de afstand tot het injectiepunt omdat de stroomsnelheid van de grout gering is en de
zwichtspanning van de grout niet veel verandert. De groutdrukdaling stopt bij de rand van
de verzorgingsgebieden. De breedte van de verzorgingsgebieden wordt bepaald door de
onderlinge verhouding van groutinjectiedebieten uit de injectiepunten. Onder inachtneming
van de breedte van de verzorgingsgebieden, en het feit dat er geen discontinuiteiten in de
drukverdeling kunnen optreden, kunnen de exacte posities van de verzorgingsgebieden
berekend worden. Zie Figuur 3.1 voor definities. Om dit te beschrijven is een analytisch
continuiteitsmodel opgesteld waarbij de omvang van verzorgingsgebieden berekend wordt,
zie Appendix A. Daarin zijn de posities van de injectiepunten vrij te kiezen evenals de
verdeling van het groutdebiet over de injectiepunten. De drukverdeling volgt vervolgens uit
een beschouwing van de tangentiele stromingsrichting van de grout, de zwichtspanning en
de dikte van de groutlaag.
De groutverzorginghoek i,i+1 van een injectiepunt i is gelijk aan het debiet van dat
injectiepunt gedeeld door het totale debiet maal 2 (de hoek waarover het totale debiet
werkt). In formule:
(3.1)
Qi
i ,i 1

Qtotal

2

De locaties i van de stagnatiepunten (de punten tussen de verzorgingsgebieden waar de
grout alleen naar achteren stroomt en niet naar boven of naar onderen) zijn nu te schrijven
als:
n 1
(3.2)
n

1

i ,i 1
i 1

Bij symmetrische links-rechts positionering van injectiepunten en groutinjectiedebiet, en een
injectiepunt nummer 1 gepositioneerd aan de kruin geldt verder:
(3.3)
1, 2
1

2

Onder beschouwing van de stromingsrichting van de grout is de locale tangentiële
groutdrukgradiënt (enkel ten gevolge van groutstroming), zie figuur 3.2:

WL | Delft Hydraulics & GeoDelft & Fugro

3—2

Evaluatie tweede fase Groene Hart Tunnel:
Ontwerpparameters bij krachtswerking, groutdruk
en invloed beweging tunnelbuis

dp
dn

Z4209

oktober 2007

(3.4)

y

h
p

p

n

p
p

h
Figuur 3.2 Wrijving tussen groutlaag en grond.

Via een integratie van alle lokale groutdrukgradiënten ontstaat een groutdrukverdeling
rondom de tunnelbuis. Door deze groutdrukverdeling te projecteren op de vertikaal, en de
statische groutdruk is daarbij op te tellen, volgt de verticale groutdrukverdeling. Een
voorbeeld van een rekenuitkomst is gegeven in Figuur 3.3. Dit betreft een berekening
waarbij er enkel wrijving is tussen de grout en de omringende grond, in overeenstemming
met vgl 3.4. In het geval er een evengrootte wrijving met de tunnelbuis is, verdubbelt de
invloed van de groutstroming. De krachtsuitoefening van schuifspanningen op de
buisomtrek is daarbij verwaarloosbaar en opzichte van de krachtsuitoefening door
groutdrukken. De inputgegevens staan in Tabel 3.2 (en de injectieverdeling staat in Tabel
3.1).
statisch

8

injectie

6

injectie pt

hoogte [m]

4

Linear (injectie)

2
0
-2
-4
-6
-8
0

100000

200000

300000

grout druk [Pa]

Figuur 3.3

400000

500000

y = -7.63E-05x + 1.96E+01
R2 = 9.23E-01

Voorbeeldberekening groutdrukverdeling t.g.v. groutinjectie en statische drukverdeling grout ter
vergelijking: invoerparameters volgens Tabel 3.2, groutinjectie volgens Tabel 3.1.
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Input groutdrukverdelingsmodel.

Dtunnel [m]
hannulus [m]
3
grout [kg/m ]
y [Pa]
Pkruin [Pa]

14,5
0,185
1850
3000
200000

In werkelijkheid treden er bij het samenkomen van de verzorgingsgebieden geen scherpe
discontinuïteiten in groutdrukgradiënt op, Dcgrout berekent dit evenmin. Het komt door de
gebruikte schematisatie. De berekende discontinuïteiten zijn acceptabel, omdat bij de
stagnatiepunten links-rechtsstroming elkaar compenseren.

3.4

Krachtsuitoefening grout op de tunnelbuis

De belasting (F) van grout op de tunnelbuis, per eenheid van lengte, wordt gegeven door:
(3.5)
dp

F

A

dz

gem

De gemiddelde verticale groutdrukgradiënt zou bepaald kunnen worden uit lineaire
benaderingen zoals weergegeven in Figuur 3.3. Dit is echter niet de meest directe methode.
De methode van paragraaf 3.3 geeft als tussenresultaat de groutdrukverdeling over de
omtrek van de tunnelbuis. De belasting (F) volgt uit integratie van deze drukverdeling, dit is
beschreven in Appendix B. Via toepassing van vgl. 3.5 wordt de gemiddelde verticale
groutdrukgradiënt dp/dz vervolgens berekend.
Om na te gaan welke de relatie tussen injectiestrategie en verticale groutdrukgradiënt is, zijn
er een aantal berekeningen uitgevoerd voor verschillende injectiestrategien waarbij de
groutverdeling tussen de boven en onderhelft van de TBM gevarieerd is. Daarbij is
gevonden dat het zwaartepunt van de groutinjectie een bepalende parameter is. Een
definitieschets voor het zwaartepunt van de groutinjectie is gegeven in Figuur 3.4. Dit
zwaartepunt wordt berekend met:
(3.6)
1

zg

( zi Qi )

Qtotal

Q1
z1
Q2
6

z2

zg

-z3

5

Figuur 3.4

Q3
4

Definitieschets verticale coördinaat zwaartepunt (zg) groutinjectie.
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De berekende verticale groutdrukgradiënten (dimensieloos gemaakt met zwichtspanningen
en dikte van de groutlaag) zijn als functie van de coördinaat van het zwaartepunt van
injectie (dimensieloos gemaakt met de radius van de tunnelbuis) weergegeven in Figuur 3.5.
vert. drukgradient tgv groutstroming
2

dp/dz h/ty [-]

1.5
berekend

1

Linear
(berekend)

0.5
0
0

0.2

0.4

zw aartepunt grout injectie: zg/R [-]
y = 3.8285x + 0.0115

Figuur 3.5

Invloed groutinjectie op verticale groutdrukgradiënt direct achter de TBM, geldig voor 6
injectiepunten.

In de berekeningen zijn de injectie aan de kruin en onderin systematisch gevarieerd. Daarbij
zijn er voor de injectiepunten (2,3,5,6) de volgende combinaties van groutinjectie toegepast:
z2/R=z6/R=0,166 en z3/R=z5/R=0,166;
z2/R=z6/R=0,20 en z3/R=z5/R=0,15;
z2/R=z6/R=0,20 en z3/R=z5/R=0,10.
In bovenstaande figuur is een enkelzijdige frictie van de groutlaag verondersteld. Het
dimensieloze zwaartepunt van groutinjectie is gedefinieerd als:
6
(3.7)
zg
z Q

R

(

i 1

i

i

R Qtotal

)

Bij 6 injectiepunten is het dimensieloze zwaartepunt, zonder dat de grout het naburige
injectiepunt passeert (d.i. alle stroming is naar beneden), gelijk aan zg/R=1/3, de
dimensieloze verticale drukgradiënt uit stroming is dan 4/ = 1,27.
Het dimensieloze zwaartepunt van groutinjectie bij COB passage GHT is 0,047:

7, 32
3,10
3,92
7, 40
3,95
3, 07
*0, 2
*0,178
*0,156
*0,133
*0,156
*0,177
7, 40
7, 40
7, 40
7, 40
7, 40
7, 40
De resulterende “ontwerp”formule voor de verticale drukgradiënt bij 6 injectiepunten is,
inclusief de statische druk van de grout:
(3.8)
12 y 6 z Q
dp

dz

gem

h

(

i 1

i

i

R Qtotal

)

grout

g

met: z = omhooggerichte coördinaat.
De factor 12/ is gebaseerd op het maximale effect (dimensieloze drukgradiënt is 4/ ,
dimensieloos zwaartepunt is 1/3). De factor 12/ is gelijk aan 3,82, overeenkomstig de
lineaire curvefit-formule weergegeven in Figuur 3.5.
Bij een zwichtspanning van 1,5 kPa, een groutlaagdikte van 0,185 m en een groutdichtheid
van 1850 kg/m3 volgt bij een dimensieloos zwaartepunt van 0,047 een verticale
groutdrukgradiënt van 16,7 kPa/m (voor dubbelzijdige wrijving van de groutlaag volgt 15,2
kPa/m). Bij beschouwing van de grouts bij verschillende tunnelboorprojecten in Nederland
ontstaat de indruk dat bij fijnkorrelige grout, zoals bij GHT, de wandschuifspanning van de
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grout met de grond en de tunnelbuis hetzelfde is (=dubbelzijdige wrijving). Bij Sophia- en
Botlekspoortunnel, met conventioneel grout, bleek er bij analyse van de groutinjectie sprake
te zijn van enkelzijdige wrijving in het groutinjectiegebied. Pijpstromingsproeven in het
laboratorium hadden al uitgewezen dat dergelijke grout bij glad oppervlak een
verwaarloosbare wandschuifspanning geeft van de orde y/10, Talmon e.a. 2001.

3.5

Groutdrukken bij niet-concentrische staartspleet

De groutdrukmodellen gaan uit van een concentrische ligging van tunnelbuis en boorgat:
een concentrische staartspleet. Bij GHT is echter met het waterpassysteem een verticale
beweging van de tunnelbuis van wel 7 cm gemeten vlak voor de meetringen in de grout
kwamen (van der Vliet en Naaktgeboren 2004). Het is niet bekend of de grond ook 7 cm
bewoog, maar indien grondbeweging verwaarloosbaar is, dan is het de vraag welke de
invloed kan zijn van een niet-concentrische staartspleet. Bij GHT is de maximale
excentriciteit +- 45 mm, zie bouwtekening Figuur 3.6. De maximale speling is aldus 90 mm.

Figuur 3.6

Tunnelbuis en achterzijde TBM. Links staat aangegeven dat er aan de bovenkant een speling (jeu)
van 45 mm is.

Daar de modellen van een constante dikte van de staartspleet uitgaan, zal de groutverdeling
aangepast moeten worden, en wel zodanig dat de breedte van het verzorgingsgebied van elk
injectiepunt overeenstemt met het echte injectiedebiet en plaatselijke dikte van de
staartspleet, zie de definitieschets in Figuur 3.7. Een model voor de schijnbare
groutinjectieverdeling bij een excentrische annulus wordt gegeven in Bijlage C.
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1,2 exc

1,2
1

2

zt

h
R

Figuur 3.7

Definitieschets schijnbaar injectiedebiet bij excentrische ligging tunnelbuis.

De rekenprocedure is zodanig dat eerst een berekening uitgevoerd wordt met een
concentrische ligging van de tunnelbuis. De berekende posities van de scheidingspunten van
verzorgingsgebieden worden genoteerd, en op basis hiervan wordt de schijnbare
groutinjectieverdeling bepaald. Door deze in het groutdrukmodel te substitueren kan de
drukverdeling direct achter de TBM berekend worden.

Qi
Qtotal

Qi
Qtotal

i ,i 1
0

i ,i 1

(sin

i 1

z
sin i ) t
h

(3.9)

met: zt = omhoogverplaatsing tunnelbuis, h = uniforme dikte groutspleet.
Tabel 3.3 geeft de schijnbare groutinjectieverdeling bij 45mm boven-excentriciteit van de
tunnelbuis.
Tabel 3.3

Schijnbare verdeling groutinjectie bij excentrische positie tunnelbuis.

injectie punt

totaal
zwaartepunt zg/R

positie aandeel in
schijnbare
[graden] totale grout groutinjectie bij 45mm
injectie
excentriciteit
8,4
0,20
0,27
65,2
0,1775
0,20
122
0,156
0,13
180,9
0,1333
0,11
237,7
0,156
0,13
294,5
0,1772
0,20
1
1,04
0,047
0,22

In Tabel 3.3 is de schijnbare groutinjectieverdeling gegeven voor de maximale excentriciteit
van de staartspleet bij GHT. In combinatie met de resultaten weergegeven in Figuur 3.5
wordt geconcludeerd dat de groutinjectie bij een boven-excentrische ligging van de
tunnelbuis een grotere neerwaartse kracht geeft dan bij eenzelfde groutinjectieverdeling bij
een concentrische ligging van een tunnelbuis. Bij een zwichtspanning van 1,5 kPa volgt er
in dit geval voor de verticale groutdrukgradiënt: 11,3 kPa/m (en volgt er 4,5 kPa/m bij
tweezijdige wrijving van de groutlaag).

WL | Delft Hydraulics & GeoDelft & Fugro

3—7

Evaluatie tweede fase Groene Hart Tunnel:
Ontwerpparameters bij krachtswerking, groutdruk
en invloed beweging tunnelbuis

3.6

Z4209

oktober 2007

Analyse groutingcondities bij GHT

Voorafgaand onderzoek (Sophiaspoortunnel: Bezuijen e.a. 2004) heeft laten zien dat de
theorie zoals opgenomen in het rekenmodel DCgrout goede overeenkomst geeft met de
gemeten groutdrukverdeling direct achter de TBM. Deze groutdrukgradiënt was in deze
gevallen 10 kPa/m of meer. Er blijken echter ook wel kleinere verticale drukgradiënten
direct achter de TBM te worden gemeten (Pannerdensch kanaal & COB-passage GHT).
Eén van de gedachten is dat dit door verticale beweging van de tunnelbuis zou
kunnen komen. Analyse met Dclong moet uitwijzen of dit het geval kan zijn.
Een andere gedachte is dat door een omhoog bewogen tunnelbuis een nietconcentrische staartspleet ontstaan is met een grote neerwaartse stroming.
Wellicht is de grout niet van constante kwaliteit geweest, maar is er een grout met
een verminderd watergehalte en dus met een grotere schuifsterkte geïnjecteerd.
10

druk in groutleidingen [bar]

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2-6-2003
12:00:00

Figuur 3.8

3-6-2003
00:00:00

3-6-2003
12:00:00

4-6-2003
00:00:00

4-6-2003
12:00:00

5-6-2003
00:00:00

5-6-2003
12:00:00

6-6-2003
00:00:00

Gemiddelde groutdruk van de zes injectieleidingen. Ring 2117 komt in de grout bij het derde
hoge drukpiek, ring 2118 komt in de grout bij de vierde hoge drukpiek.

Figuur 3.8 laat zien dat bij de eerste 5 boorslagen de groutdrukken in de leidingen gelijk
waren. Na de 6de boorslag zijn de groutdrukken lager. Het geïnjecteerde groutvolume
verschilt minder dan +- 2 %. Het is niet uitgesloten1 dat er een andere kwaliteit grout
geïnjecteerd kan zijn bij de ringen 2117 t/m 2121 (maar indien de bodemgesteldheid varieert
kunnen er ook andere groutdrukken zijn ontstaan).

1

Bij de oorspronkelijk DC-analyse van de grouting bij de COB-passage (Talmon 2003) was
geconstateerd dat de injectiedrukken gelijk waren: toen waren enkel de eerste vijf ringen
beschikbaar.
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Bij Ring 2117 is een verticale gradiënt van circa 0 kPa/m gemeten. Toepassing van de
gepresenteerde theorie geeft:
Bij een eenzijdige groutwrijving (alle groutstroming is naar beneden gericht, en er is
geen spleetopening-verminderende groutcake aanwezig: formule 3.8 met zg/R=1,27) moet
de schuifspanning y gelijk zijn aan 0,7 kPa om een dergelijke gradiënt van 0 kPa/m
mogelijk te maken.
Bij een tweezijdige groutwrijving is de minimaal bijbehorende zwichtspanning om
tot een drukgradiënt van nul te komen (alle groutstroming is naar beneden gericht, en er is
geen spleetopening-verminderende groutcake aanwezig): y =0,35 kPa.
Bij een concentrische staartspleet, tweezijdige wrijving en de toegepaste
groutinjectie (zwaartepunt: zg/R = 0,047) geeft een bijbehorende zwichtspanning van y =
9,4 kPa.
Bij een excentrische staartspleet, tweezijdige wrijving en de toegepaste groutinjectie
(schijnbaar zwaartepunt: zg/R = 0,22) geeft een bijbehorende zwichtspanning van y = 2
kPa.
Ter vergelijking: uit de gemeten drukval over de groutleidingen volgde tijdens het
verpompen een wandwrijving van circa 1 kPa. Verse grout heeft een zwichtspanning van 1 a
1,5 kPa.
De gemeten verticale groutdrukverdeling bij ring 2117 direct achter de TBM, duidt op een
boven-excentrische ligging van de tunnelbuis in het boorgat. Bij de daarop volgende
tunnelring, ring 2118 met dp/dz~10 kPa/m, is dit kennelijk niet meer het geval (de grond zal
meegegeven moeten hebben, volgens het waterpassysteem is de verticale positie van de
tunnelbuis uiteindelijk niet veel gewijzigd).

3.7

Conclusies verticale groutdrukgradiënt direct achter de
TBM

Het onderzoek, beschreven in dit hoofdstuk heeft twee nieuwe producten opgeleverd:
-een snelle methode om de verticale groutdrukgradiënt achter de TBM te berekenen.
-een snelle methode om de invloed van een excentrische ligging van de tunnelbuis, bij het
verlaten van de TBM, op de verticale groutdrukgradiënt direct achter de TBM te berekenen.
Er wordt geconcludeerd:
De gemeten verticale groutdrukverdeling bij ring 2117, direct achter de TBM, duidt op een
boven-excentrische ligging van de tunnelbuis in het boorgat. Bij de daarop volgende
tunnelring, ring 2118 is dit kennelijk niet meer het geval en/of heeft de tunnellining
bewogen ten opzichte van het boorgat.
De toegepaste methode voor krachtsoverdracht naar de tunnelbuis kan uitgebreid worden
met berekening van de horizontale dwarskracht uit de grout (belangrijk bij horizontale
bochten: bijv. Randstadrail).
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4

Kwantificering maximale verticale beweging
tunnelbuis in grout

4.1

Inleiding: verticale beweging tunnelbuis

Liggermodellen en meetgegevens zijn wat betreft de verticale beweging van de tunnelbuis
in tegenspraak. In de praktijk worden achter de TBM verticale verplaatsingen orde 2 cm
gemeten. De meetnauwkeurigheid is weliswaar onderwerp van discussie, het is echter wel
een terugkerend beeld, het is gezien bij Sophia Rail Tunnel (Bezuijen & Talmon 2005) en
bij Groene Harttunnel (van der Vliet & Naaktgeboren 2004, van der Vliet & Schrijvers
2006, van der Poel 2006).

4.1.1 Nadere beschouwing metingen beweging tunnelbuis
Bij GHT zijn er twee meetsystemen toegepast voor het meten van verticale verplaatsingen
van de tunnelbuis, en er is één meetsysteem gebruikt voor het meten van de helling van de
buis. Er is een liquidleveling systeem toegepast voor het meten van verticale verplaatsing
van tunnelring 2117 en 2118. Daarbij is een referentievaatje op 120 m achter ring 2117 aan
de tunnelbuis bevestigd. Dit systeem geeft tijdreeksen: zowel tijdens stilstand als tijdens
boren. Er is een total station meting toegepast voor het inmeten van de 3-D positie van
tunnelbuissegmenten in ring 2117 en 2118. Daarbij zijn referentieprisma’s geplaatst meer
dan 120 m na ring 2117. Er zijn op vijf momenten total station metingen uitgevoerd. Deze
vonden plaats wanneer er niet geboord werd, en de tunnelsegmenten juist geplaatst waren.
Aan de binnenzijde van ring 2117 en 2118 zijn op ashoogte tiltmeters gemonteerd. Deze
produceren evenals het liquidlevelingsysteem tijdreeksen. Direct na installatie heeft het
liquidlevelingsysteem een continue tijdreeks geleverd totdat het gedemonteerd moest
worden. In deze tijdreeks bevinden zich twee boorslagen. Ook de momenten dat de
druksensoren van ring 2117 en ring 2118 voor het eerst in de grout kwamen bevinden zich
in deze tijdreeks. Er is in deze synchrone tijdreeks 7 cm opwaartse verplaatsing gemeten, zie
Figuur 4.1. Er is gezocht naar relaties met andere metingen: Er valt enige relatie te
constateren met bewegingen van de TBM, maar de beste overeenstemming is er met het
tiltmeetsysteem (van der Vliet & Naaktgeboren 2004 merken dit in het begin van het
onderzoek al op, echter een bijbehorende figuur is niet gegeven).

WL | Delft Hydraulics & GeoDelft & Fugro

4—1

Z4209

oktober 2007

8

0.060

6

0.040

4

0.020

2

0.000

0

-0.020

-2
-4
2-6-2003
12:00:00

Lr2117R
progress [m]
2-6-2003
18:00:00

3-6-2003
00:00:00

3-6-2003
06:00:00

total station
3-6-2003
Tr2117L
12:00:00

tilt [degrees]

vertical displacement tunnel lining
[cm]

Evaluatie tweede fase Groene Hart Tunnel:
Ontwerpparameters bij krachtswerking, groutdruk
en invloed beweging tunnelbuis

-0.040
-0.060
3-6-2003
18:00:00

date time

Figuur 4.1
Verticale positie van ring 2117 gemeten met het waterpassysteem (Lr2117R) en de
tilt van ring 2117 (Tr2117L). De meetintervallen van het Total station zijn aangegeven bij de
horizontale as. De groutdruksensoren van ring 2117 komen op 3-6-2006 06:00:00 voor het eerst in de
grout.

Alle vier de tiltmeters, elk op een ander tunnelsegment gemonteerd, geven identieke
signalen. Dit systeem heeft continu gemeten tot het eind van de COB-passage. Het was de
verwachting dat ver achter de TBM de tilt constant zou worden. Dat blijkt niet het geval te
zijn. In plaats valt een “dagelijkse gang” te constateren. Van der Vliet 2006 concludeert dat
de dagelijkse onderhoudsperiode een karakteristieke tiltverandering geeft. Er blijkt bij
nadere inspectie dat deze dagelijkse gang in de tiltmeting vrijwel één-op-één terug te vinden
is in de axiale rek gemeten in de segmenten waarop de tiltmeters gemonteerd zijn, zie
Figuur 4.2. Er was al door Van der Vliet geconcludeerd dat de gevonden variaties in de tilt
niet een kanteling van de gehele tunnelbuis kon weergeven, maar dat deze variatie een
lokaal verschijnsel kan zijn, welk wellicht ontstaat door een gewelfde vorm van de
segmenteerde tunnelbuis.
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Axiale rek en tiltmeting van ring 2117.
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Bij integratie van de tiltmeterreeks (een methode voorgesteld door Hoefsloot in van der Poel
2005) kan, bij veronderstelling van ongewijzigde condities gedurende de gehele COBpassage, ook de verticale verplaatsing berekend worden. Figuur 4.3 geeft het resultaat van
een dergelijke integratie.
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Figuur 4.3 Verticale verplaatsing ring 2117 berekend uit integratie van de tiltopnemer TR2117R.

De total station metingen laten daarentegen juist weinig verticale verplaatsing zien. Dit was
als een absolute meting bedoeld, maar wellicht is het toch een relatieve meting geworden:
de tiltmetingen laten zien dat de referentiepunten op 120 m achter ring 2117 niet vast zijn.
De vijf referentiepunten bevonden zich op ashoogte, verspreid over een lengte van circa 10
m.
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Op vijf momenten zijn met de total station de ruimtelijke posities van ring 2117 en ring
2118 ingemeten:
-1) direct na het plaatsen van de segmenten van ring 2117,
-2) direct na het plaatsen van ring 2118 (ring 2117 bevindt zich dan ter plaatse van de
vetkamers),
-3) na gantry 1 (=26 m achter TBM),
-4) voor het plaatsen van de technical gallery (= 40 m na TBM),
-5) 100 m achter de TBM.
Onderling zijn er tussen deze meetlocaties weinig hoogteverschillen gemeten (op z’n hoogst
1 cm, uitschieters daargelaten). De meetresultaten zijn in Hollman & Molenaar 2004
grafisch gepresenteerd ten opzichte van een theoretische ring (gebaseerd op de eerste
meting), en in tabelvorm ten opzichte van de posities gemeten bij de eerste meting (zonder
tussenkomst van de theoretische ring).
De eerste meting van ring 2117 vond plaats op 2 juni van 16:30 tot 18:00. De eerste meting
van ring 2118 vond plaats op 3 juni van 02:30 tot 04:00. Deze meetmomenten zijn
aangeduid in Figuur 4.1. De tiltmetingen kunnen als gids gebruikt worden. De variatie van
de tiltmeters is gekoppeld aan verticale verplaatsing, getuige het synchrone verloop van
beiden. Als het complete tiltsignaal beschouwd wordt (Figuur 4.3), zien we dat met
uitzondering van het allereerste begin, de tiltmeters aanvankelijk een waarde van -0,03
graden aangeven welke geleidelijk stijgt tot een vrijwel constante waarde van circa 0,03
graden.
Rechts in Figuur 4.1 is de lage “beginwaarde” van -0,03 graad al te zien. Bij -0,03 graden
geeft de waterpasmeting circa 0,5 cm (2-6-2003 23:00:00). Dit kunnen we als referentie
gebruiken. Tijdens de eerste total station meting van ring 2118 geeft de tiltmeter -0,005
graden aan, en de waterpasmeting geeft circa 3,5 cm. Hieruit kunnen we opmaken dat de
eerste meting van ring 2118 drie cm boven de referentie ligt. Bij de eerste total station
meting van ring 2117 geeft de tiltmeter een uitslag van circa 0,005 graad, dit betekent dat de
eerste meting van ring 2117 op 4,5 cm ligt. Dit is 1 cm hoger dan tijdens de eerste meting
van ring 2118. Dit hoogteverschil is in overeenstemming met de total station metingen (zie
Talmon 2005 Bijlage A: hoogteverschil total station meting is 0,5 cm).
Indien het tiltsignaal geïntegreerd wordt, zie Figuur 4.3, dan zien we dat bij meting 3 (26 m
achter de TBM = einde Gantry 1) de tunnelbuis circa 3,5 cm gestegen zou zijn. Dat is een
vergelijkbare verticale positie als bij meting 1 en 2 van het total station. Bij meting 4 en 5
zouden volgens de integratie van de tiltmeters verticale posities van 4 cm respectievelijk 4,5
cm bereikt zijn. Total station metingen laten bij meting 3, 4 en 5 een lichte stijging zien,
orde 0,5 cm. Ook hier correspondeert de total station meting met de tiltmeting.
Resumé:
De verschillende metingen van de beweging van de tunnelbuis lijken op het eerste gezicht in
tegenspraak, maar er zijn bij nadere beschouwing veel overeenkomsten. Daarbij ontstaat een
compleet beeld. Uitgangspunten daarbij zijn:
- er rekenschap van te geven dat er bij het begin van de meting grote verticale
bewegingen hebben plaats gevonden.
- er rekenschap van te geven dat de total station metingen momentopnamen zijn, en er
tussentijds veel kan zijn gebeurd.
- de integratie van tiltmeters naar afstand als een bruikbaar indicatief principe te
hanteren.
Het beeld dat daarbij ontstaat is: Tijdens de eerste total station metingen, als ring 2117 en
ring 2118 nog in de TBM zijn, bevinden de ringen zich circa 3 a 4 cm hoger dan bij een
regulier boorproces. Wanneer de ringen uit de TBM komen liggen ze zelfs 6 a 7 cm hoger
dan bij een regulier boorproces. Nadat ring 2118 uit de TBM gekomen is zakt het geheel
terug naar een reguliere lage positie. Vanaf deze positie stijgt de lining weer met het
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voortschrijden van het boorproces. Er wordt geconcludeerd dat tijdens de vijf total station
metingen de tunnelringen zich op vrijwel gelijke verticale positie bevonden, terwijl er zich
tussen de metingen in juist grote verplaatsingen voordeden.

4.1.2 Liggermodellen en verticale beweging tunnelbuis
De liggermodellen geven een verplaatsing in de orde mm’s. Het is niet bekend of er vanuit
de “invalshoek groutstroming” eveneens kleine verplaatsingen toegestaan worden, of dat
vanuit de desbetreffende fysica grotere verplaatsingen getolereerd worden. Om dit na te
gaan wordt het programma DcLong aangewend (Paragraaf 4.6).
Liggerwerkingsstudies laten zien dat de buigendmomentlijn zoals gemeten bij
Groene Harttunnel, behoort bij een zekere verhouding van elastische eigenschappen van de
grond en buigstijfheid van de tunnelbuis (van der Poel 2006, Hoefsloot 2007). Het blijkt
overigens dat dezelfde verhouding ook gevonden wordt in de normaalkrachtverdeling bij
afwisseling van “boorslag” naar “stilstand” (Appendix E).
De reden dat liggerwerkingsmodellen op kleine verplaatsingen uitkomen is dat er
een buigstijfheid van de tunnelbuis wordt aangehouden die maar weinig afwijkt van een
ongesegmenteerde tunnelbuis, en dat de grond tamelijk stijf verondersteld wordt. Het is
echter de vraag of de tunnelbuis wel zo stijf is, een belangrijke vraag daarbij is; maken alle
contactvlakken tussen van de segmenten eigenlijk wel contact? Verder is het de vraag of de
grond wel zo stijf is als tot nu toe gemodelleerd.
In dit hoofdstuk wordt de liggerwerking bij GHT nagerekend, zodanig dat de
verticale verplaatsing in globale overeenstemming is met de meting, en dat de momentenlijn
in overeenstemming met de meting is. Er wordt ingegaan op redenen voor toepassing van
kleinere stijfheden. Tevens wordt er nagegaan in hoeverre de verticale bewegingen
compatibel zijn met de fysica van groutstroming, groutdeformatie, groutconsolidatie en
gronddeformatie, zoals verwerkt in het model Dclong.

4.2

Kenmerkende uitkomsten gefaseerde liggertheorie

Alvorens berekeningen uit te voeren met het spreadsheetmodel voor de liggerwerking is
nagegaan welke kenmerkende uitkomsten gefaseerde liggerwerkingstheorie eigenlijk geeft.
Analyse gefaseerde tunnelliggertheorie
De gefaseerde analytische liggertheorie (Hoefsloot 2007) is gebaseerd op sommatie van
liggeroplossingen. De sommaties vinden plaats in het spreadsheet “F512 liggerwerking
versie3.xls”. Ter bevordering van de inzichtelijkheid in de rekenresultaten zijn deze
sommaties vervangen door wiskundige integraties, Talmon 2007. Dit leidt o.m. tot
expliciete wiskundige uitdrukkingen voor het buigend moment ver achter de TBM M( ),
het buigend moment aan de kop van de gefaseerde ligger M(0), de kromming aan het begin
van de ligger, de helling van de tunnelbuis op deze plaats en de verticale verplaatsing van
het uiteinde van deze gefaseerde ligger.
De principiële verticale verplaatsingen van de gefaseerde ligger bij uniforme belasting en
lokaal uniforme belasting (3 maal) zijn samengevat in Figuur 4.4.
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0
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0

0

Figuur 4.4
Verticale verplaatsingen volgens gefaseerde liggertheorie t.g.v. uniforme belasting
en 3 maal locale uniforme belasting: de verticale positie van de kop van de ligger (links in de figuur)
is bij definitie nul: er wordt telkens een spanningsloze veer onder geplaatst.

Via Tabel 4.1 kan nagegaan worden in welke mate het koppel aan het uiteinde (M), de
dwarskracht (Q) aan het uiteinde van de gefaseerde ligger, uniforme belastingen (q) en
lokale belastingen (qi) invloed hebben op de uitkomsten van gefaseerde liggerberekening.
Tabel 4.1

Overzicht uitkomsten gefaseerde liggertheorie

M
-M

M( )

Q

q

Q
2

M(0)

-M

d 2w
dx 2 x

dw
dx x
w(0)

met:

0

M
EI
0

0

w( )

0

0

0

2

dx ( dx ) 2 )

(1

1
q (dx ) 2
2
q
(1
2 EI 2

Q
EI
Q
2 EI

qi

q

2

q
2 EI
q
4 EI

3

(1

q i Y3
2
dx
0

dx ( dx ) 2 )

qi Y3
EI 2 dx

dx
)
2

qi
2 EI

0
4

qi
4 EI

3

Y2
dx

for a , b
4

for b

w = benedenwaarts gerichte coördinaat middelpunt tunnelbuis,
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x = van de TBM af gerichte coördinaat (x=0, in deze theorie = begin elastisch
ondersteunde ligger)
a = begincoördinaat lokale belasting qi.
b = eindcoördinaat lokale belasting qi.
dx = lengte tunnelring (= 2 m bij GHT).
q,qi = benedenwaarts gerichte belastingen.
Q = benedenwaarts gerichte dwarskracht aan het einde van de ligger.
= 2 /slingerlengte:
(4.1)
k
4
[1/m4]

4 EI

k = veerconstante grondpakket
EI = buigstijfheid tunnelligger.
In de koprij van Tabel 4.1 staan de belastingen op het uiteinde van de ligger vermeld. In de
linker kolom staan enkele belangrijke variabelen van de gefaseerde liggertheorie. Het
product dx is klein. In dat geval vereenvoudigen de uitdrukkingen in de rechter kolom van
Tabel 4.1 tot:

lim

dx

0

lim

dx

0

Y2
dx
Y3
dx

e

a

cos a e

b

sin a cos a

cos b

1
e
2

a

(4.2)

sin b cos b

1
e
2

b

(4.3)

De segmentlengte dx is uiteindelijk van ondergeschikt belang. De oplossingen gelden ook
voor een heel kleine segmentlengte. In feite gaat het om een voortschrijdende liggervorm,
waar op x=0 elastische elementen onder geplaatst worden (deze geven daar een
reactiekracht uit de grond F=0).
Uit Tabel 4.1 blijkt dat bij een gefaseerde ligger enkel de (lokale) uniforme belastingen
invloed hebben op de verticale positie van de kop van de ligger t.o.v. de positie ver achter de
TBM (over de lengte van de ligger geven ze overigens wel hoogtevariaties). Neerwaartse
belastingen, die doorlopen tot oneindig ver achter de TBM, leiden tot een hogere positie van
de kop van de gefaseerde ligger, zie Figuur 4.4. Opwaartse belasting (bouyancy) geeft een
lagere positie van de kop van de ligger.
De verticale positie wordt direct beïnvloed door de elasticiteit (k) van de grond. Het
overgangsverschijnsel in de ligger wordt bepaald door (en dus door de verhouding EI en
k). De reactiekracht van de grond is gelijk aan (k*w), maar dit is nog niet gelijk aan de
verticale groutdrukgradiënt. Het buigend moment M( ) ver achter de TBM is een functie
van de belastingen en . Dit buigend moment wordt dus bepaald door de onderlinge
verhouding van buigstijfheid van de tunnelbuis en stijfheid van het grondpakket, maar niet
door de absolute waarde van deze stijfheden.
Andere karakteristieke eigenschappen gefaseerde tunnelliggertheorie
De verticale groutdrukgradiënt werkend over een mootje van de tunnelbuis op x=0 is:

dp
dz 0

q tunnel ,eff
4

D

q water

2

4

q grout
D

2

(4.4)

Bovenstaande vergelijking heeft betrekking op groutdrukken gemeten op de tunnelbuis. Op
x=0 is de korrelspanning van de omringende grond nul, en ondervindt de groutlaag de
opwaartse waterdruk van het omringende porienwater (= - qw). Om tot de groutdruk op de
tunnelbuis te komen, dient het eigengewicht van de groutlaag er af getrokken te worden (het
betreft hier geconsolideerde grout: geschatte dichtheid 2000 kg/m3).
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Meer algemeen geldt voor de externe belasting langs de gefaseerde ligger:

dp
dz

qtunnel ,eff
x

4

D

qwater

qgrout

2

4

D

kw

(4.5)

2

In deze modellering is het grondpakket geschematiseerd tot afzonderlijke grondmootjes
bestaande uit verticale dwarsdoorsneden welke geen onderling verband vertonen en
daardoor onafhankelijk van elkaar kunnen vervormen.
Voor GHT geeft formule (4.5) op x=0 (zie ook figuur 4.5):
(4.6)
dp
1701 163

dz

9,3 kPa / m

165,1

0

10 kPa/m

9,3 kPa/m

Figuur 4.5

Verticale groutdrukgradiënt bij het begin (x=0) van de gefaseerde ligger. De groutdrukgradiënt
aan de buitenzijde van de groutlaag is 10 kPa/m (de resultante van de korrelspanningen in het
grondpakket is nul). De groutdrukgradiënt aan de binnenkant van de groutlaag is 9,3 kPa/m.

In meetring 2118 wordt een dergelijke gradiënt op circa 8 m achter de TBM gemeten (bij
Sophia spoortunnel is voor vergelijkbare condities de verticale groutdrukgradiënt
theoretisch 9 kPa/m). Een dergelijke gradiënt is gemeten op circa 7 m achter de TBM,
Bezuijen et. al. 2004). Met de keuze van de beginpositie van de gefaseerde ligger wordt de
positie met een verticale groutdrukgradiënt van 9,3 kPa/m vastgelegd.
De evenwichtswaarde ver achter de TBM is:

qlining

dp
dz

qtechnica lg aller
4

D

2

qbackfill

628 70 300
165

6, 0 kPa / m

(4.7)

Deze laatste gradiënt is echter niet gemeten. Het kan zijn dat de groutdruksensoren zijn
blijven ‘hangen’. Het kan ook zijn dat dit komt omdat de onderste druksensoren genegeerd
zijn vanwege afwijkend lage meetwaarden. Misschien geven deze bij integratie rondom toch
de juiste waarde. Het verschil in verticale drukgradiënt over de gefaseerde tunnelbuis is
aldus:

dp
dz

x

dp
= 3,3 kPa/m
dz

(4.8)

Het is niet de verwachting dat er op tussengelegen posities grotere verschillen in verticale
drukgradiënt op zullen treden. De geïntegreerde tiltmeting (Hoefsloot 2006) laat immers
weinig “overshoot” in verticale positie van de tunnelbuis zien.
Uit integratie van de tiltmeters (Van der Poel 2006, figuur 49) volgt een verticale stijging
van de tunnelbuis achter de TBM van circa 40 a 50 mm. Stel dat de positie x=0 zich circa
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halverwege deze stijging bevindt, dan kan hieruit met vgl.4.8 ruw de veerconstante (k) van
het grondpakket teruggerekend worden:
A(

dp
dz

dp
)= kw
dz

x

(4.9a)

Dit leidt tot k = 24 MPa.
Wanneer er uitgegaan wordt van een kleinere verticale stijging van de tunnelbuis volgt er
een hogere waarde voor de veerconstante van het grondpakket.
Uit de relatie tussen veerkracht uit de grond en verplaatsing van de tunnelbuis in het
grondpakket kan voor vergelijkingsdoeleinden de glijdingsmodulus van de grond berekend
worden (Talmon 2005, n.a.v. Debrauwer 2002):
(4.9b)
3
3

kw

4

Ew

4

G 2(1

)w

met:

= Poisson ratio (=1/3 voor zand)
E = Elasticiteitsmodulus,
G = glijdingsmodulus.
Er volgt een glijdingsmodulus van G = 4,9 MPa.
Wanneer er uitgegaan wordt van een kleinere verticale stijging van de tunnelbuis volgt er
een hogere waarde voor de glijdingsmodulus van het grondpakket.

4.3

Buigstijfheid tunnelbuis en stijfheid grondpakket

T.a.v. verticale beweging van de tunnelbuis zijn buigstijfheid van de tunnelbuis en de
stijfheid van het grondpakket belangrijk. In deze paragraaf worden deze twee onderwerpen
nader beschouwd.
Buigstijfheid tunnelbuis
De tunnelbuis is uit segmenten opgebouwd. De segmenten zijn zodanig gemaakt dat bij vlak
aanliggen van alle segmenten de afzetkracht van de TBM over 19 afzonderlijke raakvlakken
doorgegeven wordt. Voor deze ideale aanligging van segmenten is in voorgaande studies de
integrale stijfheid van de tunnelbuis bepaald. Daarbij is de axiale krachtsdoorleiding door
een segment numeriek doorgerekend. Dit resulteerde in een reductiefactor voor de
buigstijfheid (t.o.v. krachtdoorleiding over de gehele dwarsdoorsnede van de tunnelring)
van 0,58 (welke voor het gemak vergroot werd tot 0,65, van der Poel 2006) 2.
In feite vindt er een spanningslocalisatie tussen de raakvlakken plaats waardoor de
spanningen hoger worden, echter de spanningen waaieren ook een beetje uit in de
segmenten. Door spanningsuitwaaiering wordt het segment stijver (minder indrukking bij
gelijke normaalspanningen op de raakvlakken). De spanningen worden op een beperkt
aantal plaatsen doorgeleid naar de aangrenzende tunnelringen: het traagheidsmoment van de
tunnelbuis (I) wordt kleiner, dus:
Effectieve E neemt toe,
I neemt af.
Het traagheidsmoment is rechtevenredig met het oppervlakte percentage van de raakvlakken
t.o.v. de totale dwarsdoorsnede van de tunnelbuis. De effectieve elasticiteitsmodulus E kan
berekend worden aan de hand van het spanningsverloop door één segment. Dit kan op
numerieke wijze geschieden (zoals in van der Poel 2007), maar kan ook op een analytische
wijze benaderd worden, met zogenaamde plain-strain strip-loading theorie.

2 De corresponderende waarde uit een plain-strain sommetje is 0,48.
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We kunnen echter nog een stap verder gaan. Het is niet waarschijnlijk dat alle segmenten
perfect aanliggen. De samendrukkende krachten op de tunnelring zijn een factor groter dan
de axiale krachten. Als de individuele segmenten tussen de juist gebouwde tunnelbuis en de
vijzels geplaatst zijn vormen ze nog geen ring. De ring wordt pas gevormd op het moment
dat de tunnelring met de alzijdige groutdruk belast wordt. Lagen de segmenten eerst nog
met twee raakvlakken tegen de naastgelegen ring, dan wordt op dat moment door de
tangentiele krachten het segment iets verdraaid, en ligt er nog maar één raakvlak aan, zie
Figuur 4.6.

longitudinal joint

lateral joint

jacks
concrete pad

Figuur 4.6

Schets (overdreven) van niet-ideale positionering van tunnelbuissegmenten (links). Veranderde
posities van de tunnelbuissegmenten ontstaan door radiale samendrukking tot een tunnelbuis
(rechts). Let op de kieren tussen de elementen en de reductie van het aantal aanligvlakken dat de
vijzelkracht doorleidt.

De axiale krachtsdoorleiding verspringt dan steeds. Er ontstaan daarbij schuifkrachten,
buigende momenten en vervormingen in het vlak van de segmenten, zie Figuur 4.7.
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Schets (overdreven) van de vervorming van een tunnelsegment ten gevolge van versprongen
krachtsdoorleiding.

Tevens is er een grotere elastische indrukking van de contactvlakken door de meer
geconcentreerde krachtsdoorleiding. Deze drie aspecten zijn doorgerekend, zie Appendix D.
Het resultaat is weergegeven in onderstaande Tabel 4.2.
Tabel 4.2

Invloed elastische vervorming tunnelbuissegmenten (reductiefactoren)

Elastische indrukking gehalveerd aantal
contactvlakken

zie figuur in Appendix 4A

Afschuiving in de segmenten t.g.v.
versprongen doorleiding axiale kracht
Buigend moment bij versprongen
krachtsdoorleiding segmenten

0,12

f e fi

fG f i

0,5

f Es fi

0, 42

0, 23

Er geldt (bij halvering van het aantal contactvlakken, maar wel volledige aanligging in de
contactvlakken) voor de vermenigvuldigingsfactor voor de gereduceerde buigstijfheid van
de integrale tunnelbuis (fr):

1
fr

1
f e fi

1

1

fG fi

f Es f i

1
0, 24

1
0,5

1
0, 42

1
0,12

Dit is circa 18% van de getalswaarde welke in voorafgaande studies GHT toegepast is
fr=0,65. Voor een minimaal contactoppervlak waarbij de druksterke van het beton net niet
overschreden wordt geldt:

1
fr

1
f e fi

1

1

fG fi

f Es f i

1
0,12

1
0,5

1
0, 42

1
0, 08

Dit is circa 12% van de getalswaarde fr=0,65 welke in voorafgaande studies is aangehouden
(en dan is er nog geen rekening gehouden met eventuele afschuifliggerinvloeden van de
gehele tunnelbuis). De getalswaarden laten zien dat het aantal contactvlakken en de mate
van aanligging in deze contactvlakken van meeste invloed zijn.
Als in de loop van het tunnelboorproces de segmenten verschuiven zal de stijfheid van de
tunnelbuis toenemen.
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De consequentie van de geschetste onvolledige aanligging van de segmenten is dat de
spanningen in het beton van de lining groter zullen zijn dan tot nu toe wordt aangenomen.
De in het beton opgewekte krachten ten gevolge van liggerwerking zouden in de buurt van
de splijtsterkte van beton kunnen komen.
Stijfheid grondpakket(stijfheid verende ondersteuning)
De in rekening te brengen stijfheid van de verende ondersteuning vormt onderwerp van
discussie. Berekeningen met de eerder afgeleide stijfheid (rapport "Parameters, evaluatie
metingen liggerwerking COB-commissie F512, 1005-0007-000,d.d. 10 mei 2006 van Fugro
Ingenieursbureau b.v.) laten een geringe opwaartse verplaatsing zien van orde 5 mm. Deze
verticale verplaatsing lijkt relatief klein in vergelijking tot diverse meetresultaten hoewel in
eerder onderzoek is aangegeven dat meetresultaten tegenstrijdig zijn en onzeker is aan welk
resultaat de grootste betrouwbaarheid moet worden toegekend. Verlaging van de
veerstijfheid, in combinatie met een evenredige verlaging van de liggerstijfheid, resulteert in
een zelfde verloop van buigend moment. Het berekende verloop van het buigend moment
voldoet namelijk wel aan het gemeten buigend moment waarbij deze is afgeleid uit
rekmetingen.
De bepaling van de eerder gerapporteerde liggerstijfheid is nagelopen om te onderzoeken of
niet toch gebruik gemaakt kan worden van een geringere ondersteuningsstijfheid. Voor de
bepaling zijn 2 methodieken gevolgd:
Verlaging en verhoging van het eigen gewicht van een reeds in de grond aanwezige
tunnel en bepaling bijbehorende gemiddelde verplaatsing van de lining; k is ca. 370.000
kN/m2.
Verlaging en verhoging van de groutdrukgradiënt waarbij een ontgraven tunnelgat
aanwezig is waarop een groutdruk is aangebracht en bepaling bijbehorende gemiddelde
verplaatsing van de lining; k is ca. 290.000 kN/m2 bij belasten en 450.000 kN/m2 bij
ontlasten.
Aanvullend is een derde methodiek uitgevoerd. Hierbij is vanuit de maagdelijke situatie het
tunnelgat ontgraven en lining aangebracht. Tevens is hierbij de gemiddelde
grondverplaatsing rondom de lining bepaald; k is ca. 630.000 kN/m2.
Vanuit grondmechanisch oogpunt gezien is deze hoge beddingsstijfheid niet verwonderlijk.
In de situatie zonder tunnel is op boven- en onderkant tunnelniveau een zekere
korrelspanning en waterspanning aanwezig. Wanneer de tunnel wordt aangebracht en deze
gaat opdrijven wordt er weer evenwicht bereikt. Bij tunnels resulteert dit in een sterke
afname van de korrelspanning aan de onderzijde en een hele kleine toename van de
korrelspanning aan de bovenzijde. De verdeling van de korrelspanningsverandering wordt
natuurlijk volledig bepaald door de veerstijfheid aan de bovenzijde en aan de onderzijde. De
stijfheid aan de onderzijde wordt bepaald door het ontlastgedrag van de grond. Aan de
bovenzijde wordt die bepaald door het belastgedrag dat veel slapper is en door de stijfheid
die nodig is om wrijving langs de grondmoot boven de tunnel te ontwikkelen. Deze laatste is
uiterst klein en dus ook de gesommeerde stijfheid aan de bovenzijde die als een
seriegeschakelde veer moet worden beschouwd. Na opdrijven resulteert nog steeds een
resterende korrelspanning onder de tunnel; hier treedt dus geen trek op.
Het resultaat van de analyse is dat de veerconstante bijna volledig bepaald wordt door de
ontlaststijfheid aan de onderzijde van de tunnel. Grondmechanisch gezien is dit zeer logisch.
De tunnel ovaliseert wat en drijft ca. 7 mm op wanneer in een 2D-berekening de ontgraven
tunnel met een eigengewicht van 629 kN/m wordt aangebracht.
Het proces is mogelijk gecompliceerder dan hierboven geschetst. Voor het aanbrengen van
de lining passeert eerst de TBM. De staart van de TBM is relatief licht en heeft de neiging
om op te drijven. Hierdoor treedt bij de staart van de TBM reeds een spanningsverandering
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in de grond op die vergelijkbaar is met de grond- en korrelspanning zoals boven beschreven.
Daarnaast heeft mogelijk wat zakking boven de tunnel opgetreden. Wanneer de tunnelring
uit de TBM komt heeft deze de neiging om op te drijven in het grout waarbij mogelijk
alleen het slappere gedrag boven de tunnel wordt aangesproken. Hierbij zou sprake kunnen
zijn van een aanzienlijk geringere beddingsstijfheid. Bepaling van deze waarde is niet
mogelijk in een 2D-model. Nader onderzoek b.v. op basis van het 4D-groutdrukmodel dat in
het kader van F220 Sophiaspoortunnel is opgesteld wordt aanbevolen.

4.4

Liggerberekening COB-Passage

Er is een liggerberekening nodig welke de gemeten verplaatsingen bij GHT vrij goed
benadert, daarbij gaat het om de absolute waarde van de verplaatsingen zowel als de
verplaatsingen als functie van de afstand achter de TBM.
In het kader van het F512-onderzoek is een model opgesteld op basis van een analytische
oplossing voor de gefaseerde uitbouw van een elastisch ondersteunde ligger. Het model is
door Fugro Ingenieursbureau b.v. opgesteld in het kader van een voorgaande COB F512opdracht.
Voor deze opdracht is gebruik gemaakt van het model en is een aantal uitbreidingen
aangebracht:
bepaling van de vervorming van de ligger; een belangrijke conclusie is dat de
segmenten bij inbouw onder een zekere hoek met het vorige segment moeten worden
ingebouwd teneinde op grote afstand van de TBM het gewenste alignement te bereiken,
bepaling van de veerreactie onder het elastisch ondersteunde liggerdeel; geconstateerd
is dat op grote afstand van de TBM de veerreactie niet goed overeenstemt met de
veerstijfheid maal verticale verplaatsing minus de verticale verplaatsing van het niet
ondersteunde liggerdeel. Geconstateerd is dat dit wordt veroorzaakt door de stapgrootte
waarmee de liggerberekening wordt uitgevoerd. Het model is uitgebreid met een
variabele stapgrootte. Het resultaat is dat nu wel binnen een kleine foutenmarge van
orde 1 % wel overeenstemming wordt bereikt.
toelichting op gefaseerde uitbouw; het mechanisme van gefaseerde uitbouw en de
consequentie hiervan op het resterend buigend moment blijft lastig om te begrijpen. De
toelichting op het model is uitgebreid met een beschrijving op basis van de
schematische uitbouw. Voor de beschrijving van het mechanisme van gefaseerde
uitbreiding wordt verwezen naar Bakker 2000,
6e gelijkmatig verdeelde belasting over variabele lengte; het model is uitgebreid met
een 6e belastingmogelijkheid.
Bovengenoemde aanpassingen in het model zijn uitgevoerd in het kader van deze opdracht.
Voor de rapportage van deze aanpassingen is ervoor gekozen om deze, inclusief validatie,
op te nemen in een vernieuwde versie van het oorspronkelijke rapport. Hiermee wordt
versnippering van de bereikte resultaten voorkomen en voorkomt dat het reeds uitgebrachte
rapport onvolledig is. Voor de toelichting, validatie en resultaten van de uitbreiding wordt
derhalve verwezen rapport: Hoefsloot "Analytische oplossing Liggerwerking" COB F-512:
Boortunnel Groene Hart" F512-06-11 d.d. 4 april 2007.
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Liggerberekening

x=-4,0 m

x=2,0 m
x=0,0 m

x=26,0 m
x=30,0 m

x=8,0 m

x=46,0 m

kv = 73400 kN/m2

0,18 m

eg grout = 163 kN/m
eg lining = 629 kN/m
Dvijzels = 1000 kN
Mvijzels = 79000 kNm

qbackfill = 300 kN/m
qgantry1 = 438 kN/m

14,50 m

qtech, gallery = 70 kN/m

0,18 m

qgrout;8 = 1538 kN/m

qwater = 1701 kN/m

qgrout;0 = 1981 kN/m

Atunnel = ¼ D2 = ¼ 14,52 = 165,1 m2
Agrout = ¼ (Du2 - D2) = ¼ (14,862 - 14,52) = 8,3 m2
Atotaal = 165,1 + 8,3 = 173,4 m2
eggrout = 8,3 m2 2000 kg/m3 9,81 m/s2 = 163 kN/m
qwater = 173,4 m2 1000 kg/m3 9,81 m/s2 = 1701 kN/m
qgrout;0 = 12 kPa/m 165,1 m2 = 1981 kN/m
qgrout;8 zie figuur 4.9
Figuur 4.8

Belastingsschema Groene Hart Tunnel.
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eg grout = 163 kN/m

Uitwendige belasting tunnelbuis.

Resulterende uitwendige druk op tunnelbuis is 1701 - 163 = 1538 kN/m en dit komt overeen
met een schijnbare gradiënt van:

1538 kN / m
165,1 m 2

9,3 kN / m 3

In het Excel-liggermodel is de schematisering volgens Figuur 4.10 gehanteerd.

x=-4,0 m

x=2,0 m
x=0,0 m
x=4,0 m

x=26,0 m
x=30,0 m

x=8,0 m

x=46,0 m

kv = 73400 kN/m2

0,18 m
eg lining = 629 kN/m
Dvijzels = 1000 kN
Mvijzels = 79000 kNm

qbackfill = 300 kN/m
qgantry1 = 438 kN/m

qtech, gallery = 70 kN/m

14,50

0,18 m

qgrout = 1649 kN/m
qgrout = 1870 kN/m

Figuur 4.10

qwater – qgrout= 1538 kN/m

Schematisatie belasting.
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Input liggermodel Fugro bij 12 kPa/m direct achter de TBM.

Omschrijving

SymboolNaam in
formules

Uitwendige diameter
Wanddikte
Inwendige diameter
Uitwendige straal
Inwendige straal
Uitwendige oppervlakte
Inwendige oppervlakte
Oppervlakte doorsnede
Weerstandsmoment
Traagheidsmoment

Du
wd
Di
ru
ri
Auit
Ainw
A
W
I

Waarde

Eenheid

Du
wd
Di
ru
ri
Auit
Ainw
A
W
It

14.50
0.60
13.30
7.25
6.65
165.13
138.93
26.20
8.7E+01
6.34E+02

m
m
m
m
m
m2
m2
m2
m3
m4

Elasticiteitsmodulus
E
Reductiefactor traagheidsmomentf red
Gereduceerde buigstijfheid
EIr
Volumiek gewicht segmenten
sg
Eigen gewicht lining
qeg
Veerstijfheid liggerondersteuning kv
Beta

E
fred
EIr
sg
q_eg
kv
b

3.85E+07
0.130
3.17E+09
24.00
628.82
7.34E+04
4.90E-02

kN/m 2
kNm 2
kN/m 3
kN/m 1
kN/m 2
1/m

Lengte segment
Lengte stapgrootte
Lengte segmenten in tunnel
Ongesteunde lengte

l
ls
li
l0

l
ls
li
lo

2
0.2
4
8

m
m
m
m

Moment uit vijzelkrachten
Dwarskracht uit vijzelkrachten
Dwarskracht uit borstels

Mvijzels M_vijzels
Dvijzels D_vijzels
Dborstels D_borstels

79000
1000
0

kNm
kN
kN

Gelijkmatig verdeelde belasting 1 q1
Lengte q1 vanaf achterkant TBM l1
Lengte q1
lq1

q_1
l_1
l_q1

-1868
0
4

kN/m 1
m
m

vloeib. grout
11,3 kPa/m

Gelijkmatig verdeelde belasting 2 q2
Lengte q2 vanaf achterkant TBM l2
Lengte q2
lq2

q_2
l_2
l_q2

-1649
4
4

kN/m
m
m

1

vloeib. grout
9,9 kPa/m

Gelijkmatig verdeelde belasting 3 q3
Lengte q3 vanaf achterkant TBM l3
Lengte q3
lq3

q_3
l_3
l_q3

-1538
8
1000

kN/m 1
m
m

water-grout

Gelijkmatig verdeelde belasting 4 q4
Lengte q4 vanaf achterkant TBM l4
Lengte q4
lq4

q_4
l_4
l_q4

438
2
24

kN/m 1
m
m

gantry 1

Gelijkmatig verdeelde belasting 5 q5
Lengte q5 vanaf achterkant TBM l5
Lengte q5
lq5

q_5
l_5
l_q5

70
30
1000

kN/m
m
m

1

techn. gall

Gelijkmatig verdeelde belasting 6 q6
Lengte q6 vanaf achterkant TBM l6

q_6
l_6

300
46

kN/m 1
m

back-fill
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lq6

l_q6

1000

m

-400000

-300000

Buigend moment [kNm]

.

-200000

-100000

0

M Mvijzels
M DTBM
M q_eg

100000

M q1
M q2
200000

M q3
M q4
M q5

300000

M q6
M tot
400000
-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Afstand vanaf TBM [m]

Figuur 4.11 Berekende momentenlijn, inclusief uitsplitsing naar afzonderlijke bijdragen.

-15000
D Mvijzels
D DTBM
D q_eg

-10000

D q1
D q2
D q3

Dwarskracht [kN] .

-5000

D q4
D q5
D q6
D tot

0

5000

10000

15000
-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Afstand vanaf TBM [m]

Figuur 4.12 Berekende dwarskrachtenlijn, inclusief uitsplitsing naar afzonderlijke bijdragen.
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-2.E-03
-2.E-03
-1.E-03

Hoekverdraaiing [m/m]

-1.E-03
-1.E-03
-8.E-04
-6.E-04
-4.E-04
-2.E-04
0.E+00
2.E-04
4.E-04
-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

120

140

160

180

200

Afstand vanaf TBM [m]

Figuur 4.13

Berekende hoekverdraaiing tunnelbuis.

-0.030

-0.025

Verplaatsing [m]

-0.020

-0.015

-0.010

-0.005

0.000
-20

0

20

40

60

80

100

Afstand vanaf TBM [m]

Figuur 4.14 Berekende verticale verplaatsing tunnelbuis.
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900

800

700

Veerreactie [kN/m] .

600

500

400

300

200

100

0
-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Afstand vanaf TBM [m]

Figuur 4.15 Berekende veerreactie grondpakket.

Voor de voorbeeldberekening is de uitwendige belasting bepaald zijnde de som van de
opgelegde uitwendige druk (op buitenkant lining) en de veerreactiekracht. Belastingen zijn
tevens gedeeld door het oppervlak van de tunneldoorsnede waarmee een uitwendige
gradiënt is bepaald. Deze laatste kan direct vergeleken worden met de gemeten gradiënt in
de groutdrukopnemers, voor zover deze nog correct drukken meten.
1000

500

Uitwendige belasting [kN/m] .

0

-500

-1000

-1500

-2000
qv
Uitwendige belasting
Som

-2500
-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Afstand vanaf TBM [m]

Figuur 4.16

Berekende uitwendige belasting.
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14

12

Uitwendige belastingsgradiënt [kN/m] .

10

8

6

4

2

0

-2
qv
-4

Uitwendige belasting
Som

-6
-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Afstand vanaf TBM [m]

Figuur 4.17

Berekende verticale groutdrukgradiënt, zijnde de som voor veerreactie en uitwendige belasting
van de tunnelbuis.

-200000

-150000

Buigend moment [kNm]

-100000

-50000

0

50000

100000
M tot
150000
Meting ring
2117
200000
-20

0

20

40

60
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100

120

140

160

180

Afstand vanaf TBM [m]

Figuur 4.18

Berekende buigendmomentlijn en gemeten buigendmomentlijn (x=0 = achterkant TBM).

De berekende verticale positie weergegeven in Figuur 4.14 biedt mogelijkheden uitspraken
te doen over verticale beweging van de tunnelbuis tussen boren en rust. Op de positie x=8 m
(daar begint de elastische grondreactie) is de verticale positie van de tunnelbuis -0,015m. Op
de positie x=0 (= achterzijde TBM) is de verticale positie -0,005 m. Bij het begin van de
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elastische grondreactie is voor GHT de verticale groutdrukgradiënt 9,3 kPa/m. Tijdens
stilstand wordt er in de praktijk waargenomen dat de verticale groutdrukgradiënt tracht te
convergeren naar een waarde vergelijkbaar met grondwater ~ 10 kPa/m. Dit betekent dat
aan het einde van een rustsituatie (bij eenzelfde positie ver (x>100 m) achter de TBM), de
verticale positie van de tunnel direct achter de TBM -0,015 m zal zijn. Voor deze
rekenuitkomsten kan geconcludeerd worden dat direct achter de TBM de tunnel tussen
boren en rust 1 cm op en neer beweegt. Het waterpassysteem heeft vergelijkbare variaties
gemeten (2 cm).
De Figuur 4.17 laat de berekende verticale groutdrukgradiënt over de tunnelbuis zien. Deze
groutdrukgradiënt is berekend zonder beschouwing van verticale schuifspanningen uit de
grout. Indien uitgegaan wordt van volumevast grout zijn deze schuifspanningen
verhoudingsgewijs klein en verwaarloosbaar (kleine schuifspanningen zijn compatibel met
de verticale groutdrukgradiënt in de staartspleet). Indien de grout echter door mechanische
belasting verder consolideert, is het niet uit te sluiten dat de schuifspanningsbijdrage groter
wordt, en daarmee het verschil tussen gemeten dp/dz (~ 8 kPa/m, Talmon 2005 fig 3.2b) en
berekende dp/dz (6,2 kPa/m) ver achter de TBM verklaard zou kunnen worden.
Er wordt opgemerkt dat in het model het gewicht van de lining en de grout worden
meegenomen, maar niet het gewicht van de ontgraven grond. Het gegraven gat in de grond
zal naar boven willen, omdat op die plaats de gewichtsbelasting afneemt.
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Tunnelbuis in vloeibaar groutgebied

Bij aanvang van het huidige project was de stapgrootte van het rekenmodel Hoefsloot 2 m.
Daar dit wel eens te grof zou kunnen zijn voor toepassing van een groutstromingsmodel
(DClong) is een analytisch model gemaakt voor de tunnelbuis onder het vloeibare grout,
Talmon 2007. Daarmee kan ook aansluiting gevonden worden met
liggerwerkingspublicaties uit Delft (TC28 & ITA Istanbul: Bezuijen e.a. 2005, Bezuijen en
Talmon 2005 ). Dit analytisch model sluit aan op de gefaseerde ligger. De daartoe
benodigde formules voor de helling van de tunnelbuis en de verticale verplaatsing bij het
aansluitpunt zijn getabelleerd in Tabel 4.1. Voor de grondeigenschappen rondom het
vloeibare groutgebied zijn dezelfde eigenschappen genomen als in het gefaseerde
liggergebied. Er is een vloeiende overgang van groutinjectie achter de TBM naar de
groutlaag gemodelleerd (een lineair verloop van 12 kPa/m direct achter de TBM naar 9,3
kPa/m bij het begin van het gefaseerde deel).
tunnelbuis in vloeibaar grout
x [m ]
8

6

4

tunnel
2

0

grond
0
0.005

0.015
0.02

w [m]

0.01

0.025
0.03
Figuur 4.19

Berekende verticale positie tunnelbuis ongefaseerd deel van de ligger (x=0= aansluitpunt
gefaseerde ligger, x=8= achterzijde TBM, w( )=0). Het gefaseerde deel (niet zichtbaar) bevindt
zich rechts van de figuur, beginnend bij x=0. Het tunnelbuisdeel dat zich in de TBM bevindt is
niet weergegeven.

Bovenstaande berekening laat zien dat startend achter de TBM (x=8m) de grond zich op een
hogere positie bevindt dan de tunnelbuis: de tunnelbuis beweegt zich dus omhoog de grond
in, en zo worden reactiekrachten opgewekt. Ter vergelijking is in het onderstaande dezelfde
berekening gegeven maar dan met reguliere stijfheden EIr =1.6E+10 kNm2, kv=367000
kN/m2. De verplaatsing is dan slechts minder dan 1/10 van de in de eerste berekening
gevonden verplaatsing.
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tunnelbuis in vloeibaar grout
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Figuur 4.20

Rekenresultaat tunnelbuis bij stijve lining en grond: stijfheidsparameters gelijk aan de
liggersommen Fugro en Grontmij (van der Poel 2006).

Uit deze rekenresultaten wordt geconcludeerd dat de tunnelbuis, zoals verwacht, omhoog
t.o.v. de grond beweegt. De omringende grond beweegt eveneens omhoog met afstand
achter de TBM. Het berekende verschil tussen de verticale positie van de tunnelbuis en het
boorgat is maar een kleine fractie van de totale verplaatsing van de tunnelbuis.

4.6

Berekening groutdrukken bij omhoog bewegende
tunnelbuis

De gevoeligheid van groutdrukken voor de liggervorm van de tunnelbuis wordt berekend
via toepassing van DClong bij verschillende liggervormen en grondparameters. Dit biedt
mogelijkheden uitspraken te doen over de gemeten beweging van de TBM in relatie tot de
vrijheidsgraad welke de groutlaag biedt.
Dit numerieke model DClong heeft een lengte van circa 30 m. Het is ontworpen om
groutdrukken bij de geleidelijke overgang van plastische groutstroming vanuit groutinjectie
naar elastisch gedrag van verharde/geconsolideerde grout te berekenen. In dit model wordt
in twee dimensies gebruik gemaakt van de eigenschappen van grout: plasticiteit, elasticiteit
en consolidatie, de eigenschappen van omringende bentoniet en omringende grond. Het
model is beschreven in Talmon & Bezuijen 2005. Het model berekent o.m. de richting van
schuifspanningen, resulterend in een minder stijf gedrag van de groutschil dan in de huidige
liggerwerkingsberekeningen F512 (van den Poel 2006). Dit is een niet-gefaseerd model,
geldig voor de boorfase.
Er zijn vier situaties denkbaar welke met DClong doorgerekend zouden kunnen
worden:
1) stijve grond & gemeten verplaatsing (van de orde 3 cm)
2) slappe grond & gemeten verplaatsing (van de orde 3 cm)
3) slappe grond en slappe tunnelbuis (liggerwerking, in slappe condities)
4) stijve grond en stijve tunnelbuis (liggerwerking, in stijve condities, zoals in van der Poel
2006).
Conform de offerte voor de huidige studie wordt er een tweetal berekeningen uitgevoerd:
één met een liggervorm zoals gemeten (tiltmeters) en één zoals berekend met een
liggerwerkingsmodel met een in dit soort sommen gebruikelijke parametrisering van
stijfheden.
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De lengte van DClong is circa 30 m. De metingen laten zien dat dan de meeste verticale
verplaatsing wel plaatsgevonden heeft. In het kader van een analyse van de condities bij een
meting in de Noordplaspolder (ring 3241) is al een rekenresultaat beschikbaar. Op basis van
deze variant zijn een aantal berekeningen uitgevoerd. In onderstaande Tabel zijn de
inputparameters vermeld.
Table 4.4 Inputparameters DClong berekening GHT

parameter
velocity TBM
skewness flow at TBM

vt [m/s]
u s ,top / u s ,bot

Noordplas
ring 3241
0.0006
2

current insights

diameter lining
thickness tail void
adaptation length lining
displacement lining
density water
density grout
yield stress fresh grout

D [m]
htbm [m]
[m]
ztbm [m]
3
w [kg/m ]
3
g [kg/m ]
y [Pa]

14.5
0.2
5
0.01
1000
1850
1000

14.5
0.185
gewenst: 20 (=1/beta)
gewenst: 0.04
1000
1850
1500

hardening rate grout

d y/ds [Pa/m]

60

60

shear modulus soil
shear modulus grout
shear modulus cake
grout pressure crest TBM
water pressure crest
fluid loss coefficient
adaptation length fluid
loss
unit weight lining + drill
equipment
porosities ne , ni

Gsoil [Pa]
Ggrout [Pa]
Gcake [Pa]
pgrout [Pa]
pw [Pa]
q0 [m/s]
s0 [m]

1 10+8
6000
30000
300000
180000
1 2 10-11
6

gewenst: 5 10+6 (zie einde par 4.2)
6000
30000
300000
180000
idem
6

F [Pa/m]

1280000

990300, bij 6,0 kPa/m

[-]

0.22 , 0.31

idem

0.0006
moet getuned op ~10 kPa3/m

Het wiskundige model voor de liggervorm van de tunnelbuis in DClong is parabolisch tot
s= :
(4.10)
s 2
z
ztbm (1
) voor s< en z=0 voor s>
Toepassing van het researchmodel DCLong geeft:
-) De gemeten helling van de tunnelbuis bij het verlaten van de TBM is circa 0,001 rad. Er
wordt geen goed rekenresultaat verkregen bij een dergelijke buishelling. Verticale
groutdrukgradiënten nemen sterk af met toenemende afstand achter de TBM: er volgen
negatieve waarden.
-) De indruk ontstaat dat de buishelling bij de TBM mede de drukgradiënt bepaalt direct
achter de TBM.
-) De zwichtspanning bepaalt in sterkte mate de verticale groutdrukgradiënt achter de TBM.
-) Slappe grondeigenschappen, bij een glijdingsmodulus van 5 MPa, leiden tot instabiele
berekening (bij het ontwerp van het model is nooit op zulke lage waarden gerekend, mede
omdat groutconsolidatieberekeningen juist op stijf grondgedrag wezen). Bij 30 MPa is wel
een stabiele berekening mogelijk.

3

Voor overeenstemming met liggersom
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-) Een buishelling van 0,0005 rad direct achter de TBM is wel door te rekenen, bij een
glijdingsmodulus van de grond van 30 MPa. Het rekenresultaat is gegeven in Figuur 4.21.

vertical pressure gradient [kPa/m]

vertical pressure gradient
15

10

5

0
0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

18.0

21.0

24.0

27.0

30.0

s [m]

Figuur 4.21

Berekende verticale groutdrukgradiënt. Het solitaire rekenpunt rechts in de figuur vormt de
theoretische oplossing ver achter de TBM.

In de berekening is er sprake van vloeibaar groutgedrag tot circa 6 m achter de TBM. Hier
wekt de verticale beweging van de tunnelbuis een reactiekracht op. Na circa 6 m is er sprake
van elastisch gedrag, en mobiliseert de bewegende tunnel elastische groutspanningen.
In Figuur 4.22 is de berekende verticale groutdrukgradiënt gegeven voor een buishelling van
circa 0,0001 rad, welke overeenkomt met de veronderstelde stijve grond.

vertical pressure gradient [kPa/m]
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Figuur 4.22

Berekende verticale groutdrukgradiënt, bij stijve grond G=60 MPa, en een buishelling van circa
0.0001 rad.

De verticale beweging van de tunnelbuis t.o.v. het boorgat zou de groutdrukverdeling in het
gebied direct achter de TBM kunnen beïnvloeden. Volgens de theorie vormen de
hellingshoek van de tunnelbuis en de fluid-loss bij grout-cakevorming de bepalende
factoren. De door de verticale buisbeweging geïnduceerde verticale groutsnelheid en de
leksnelheid zijn op enige afstand achter de TBM van dezelfde orde, waardoor de verticale
groutdrukverdeling beïnvloed wordt. Via drukdiffusie wordt daarbij ook de groutdruk direct
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achter de TBM beïnvloed, en zal aldus niet meer uitsluitend door de groutinjectiestrategie
bepaald worden. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat 1-D modellen voor de
drukverdeling direct achter de TBM (zoals gegeven in hfdst 3) niet geschikt zijn om de
verticale groutbelasting direct achter de TBM te berekenen. Echter dat kan op dit moment
nog niet hard gemaakt worden omdat DCLong geen goed rekenresultaat geeft.
Uit deze rekenexercitie ontstaat de indruk dat er wellicht fysica ontbreekt in het model. Het
zou wel eens zo kunnen zijn dat het gedrag van het omringende grondpakket te sterk
geschematiseerd is. In werkelijkheid lijken er grote verschillen te zijn tussen grondgedrag
onder en boven de tunnel, hetzelfde probleem speelt in paragraaf 4.3. Als er bij
groutconsolidatie geconstateerd wordt dat de grond stijf reageert, maar er uit de gemeten
verticale verplaatsing geconcludeerd wordt dat het omringende pakket slap reageert, dan zou
de grond onder de tunnel de verticale verplaatsing van de tunnelbuis weleens niet kunnen
volgen, waardoor de dikte van de staartpleet toeneemt. Daarbij is het niet uitgesloten dat er
omringend poriënwater toevloeit, en de volumevergroting niet volledig bewerkstelligt hoeft
te worden door grout welke van de bovenzijde naar de onderzijde van de tunnel stroomt.

4.7

Conclusies kwantificering maximale verticale beweging
tunnelbuis in grout

De verschillende metingen van de beweging van de tunnelbuis lijken op het eerste gezicht in
tegenspraak, maar blijken bij nadere beschouwing wel overeen te stemmen. Daarbij ontstaat
het volgende beeld: Tijdens de eerste total station metingen, als ring 2117 en ring 2118 zich
nog in de TBM bevinden, zijn deze ringen circa 3 á 4 cm hoger gepositioneerd dan bij een
regulier boorproces. Wanneer de ringen uit de TBM komen liggen ze zelfs 6 á 7 cm hoger
dan bij een regulier boorproces. Nadat ring 2118 uit de TBM gekomen is zakt het geheel
terug naar een reguliere lagere positie. Vanaf deze positie stijgt de lining weer met het
voortschrijden van het boorproces.
Ten behoeve van de huidige studie is het analytisch liggerwerkingsmodel F512
(spreadsheetmodel) uitgebreid met:
verticale verplaatsingen (vooruitlopend gerapporteerd in Hoefsloot 2007),
verticale groutdrukgradiënt (omdat dit een gemeten grootheid is).
Bij veronderstelling van slap grond- en tunnelgedrag (beiden circa 1/5 van de tot nu toe
gehanteerde waarden) worden er verticale verplaatsingen berekend welke van dezelfde orde
zijn als gemeten. De gemeten momentenlijn wordt daarbij goed benaderd, wanneer wordt
gefit op de dwarskracht uit de TBMvijzels (dit is een onbekende grootheid). De berekende
verticale drukgradiënt welke in het elastische deel berekend wordt stemt niet overeen met de
metingen. Daar de asymptotische oplossing ver achter de TBM bekend is (volgt uit een
eenvoudige krachtenbalans), en niet gelijk is aan de meting, ligt het voor de hand te
concluderen dat de druksensoren debet zijn aan deze discrepantie. Maar het valt evenmin uit
te sluiten dat niet-beschouwde schuifspanningsbijdragen dit verschil zouden kunnen
verklaren.
Als aanvulling op het spreadsheetmodel voor liggerwerking zijn er wiskundige relaties
bepaald voor o.m. het resulterende koppel ver achter de TBM als functie van de
afzonderlijke mechanische belastingen. Daarbij blijkt dat in de gefaseerde
liggerwerkingstheorie er een harde interne randvoorwaarde opgegeven wordt: reactiekracht
grond =0 bij de kop van het gefaseerde deel van de ligger (en daarbij is bij GHT de verticale
drukgradiënt op deze overgang: 9,3 kPa/m). Dit hoeft in de praktijk niet te gelden.
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In het liggerwerkingsmodel gaan de verticale buispositie en de verticale positie van het
boorgat gelijk op vanwege verondersteld stijf gedrag van de groutlaag. Bij het niet door de
grond ondersteunde gedeelte ontstaat er een verschil tussen de verticale posities (het boorgat
verplaatst t.g.v. de verticale drukgradiënt welke uit de grout komt, maar de tunnelbuis
verplaatst volgens de mechanica van een uitwendig belaste ligger). De tunnelbuis beweegt
omhoog in vergelijking tot het boorgat. Verschilposities blijken gering te zijn (orde mm’s
bij een verticale verplaatsing van de tunnelbuis van de orde cm), maar zijn wel van invloed
op de krachtenbalans.
Toepassing van het rekenmodel DClong voor onderzoek naar de bewegingsvrijheid tussen
tunnelbuis en grond, bij de vloeibare grout, levert het volgende op:
-) Sommen met slappe grond kunnen niet uitgevoerd worden (rekenmethode is niet stabiel).
-) Sommen met grote buishelling leiden tot een verkeerd resultaat (er ontstaan zelfs
negatieve verticale groutdrukgradiënten).
-) Voor kleine buishellingen worden er enigszins geschikte uitkomsten gevonden.
-) De berekende verticale groutdrukgradiënt vertoont een opmerkelijke variatie met de
afstand achter de TBM, dat zou kunnen liggen aan de toegepaste parabolische schematisatie
van de vorm van de tunnelbuis, maar er zou ook kunnen zijn dat er een fysisch proces
ontbreekt in de modellering.
-) De berekeningen laten zien dat op circa 6 m achter de TBM de plastische vervorming van
de grout overgaat in elastische vervorming.
-) Wegens beperkingen van het model kan niet nagegaan worden of de verticale beweging
van de tunnelbuis de dominantie van groutinjectie eventueel kan ondermijnen.
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De invloed van de verticale buisbeweging op de groutdrukgradiënten blijkt uit Figuur 4.23.
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Figuur 4.23: Gemeten groutdrukgradiënten vergeleken met de gelijktijdig gemeten kanteling van de TBM voor
Ring 2118. De kanteling rond 3 15 (3 juni rond 15 uur) is ook zichtbaar in de gradiënten. Hieruit kan

geconcludeerd worden dat niet echt van vloeibaar grout gesproken kan worden, maar dat ook
elastische eigenschappen al een rol spelen.
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5

Doorgronding relevante ontwerpparameters
in de relatie tussen krachtswerking,
gefaseerde bouw en beweging tunnelbuis

5.1

Stand van zaken GHT

In voorafgaande analyse zijn de heersende condities bij de COB-passage zo goed mogelijk
vastgesteld. Daarbij moet worden vastgesteld dat deze nogal afwijken van wat bij eerdere
tunnels (2de Heinenoord, Botlek, Sophia) is gemeten. Uit eerdere metingen is vastgesteld dat
het bij deze tunnel gebruikte grout een grotere zwichtspanning heeft dan wat bij eerdere
tunnels gebruikelijk was. Dit heeft tot gevolg dat de vloeibare fase korter wordt en dat ook
in de vloeibare fase de groutdrukken al sterk worden beïnvloed door beweging van de lining
(tengevolge van kantelen van de TBM of door het inbouwen van de ringen).
Het op detail vergelijken van gemeten en berekende groutdrukgradiënten zal daarom niet tot
heel goede overeenkomsten leiden. Wel blijkt dat het liggerwerkingsmodel, zoals
ontwikkeld door Fugro en beschreven in Hoefsloot 2007, in de huidige vorm een goede
beschrijving geeft van de te verwachten momenten, zie Figuur 4.14. Dit model is in deze
vorm dan ook bruikbaar als ontwerpgereedschap om de momenten te berekenen. Het is dan
wel nodig om kennis te hebben over het gebruikte grout en de te verwachten consolidatie
van het grout. Het huidige model is voldoende flexibel om verschillende belastingen aan te
kunnen. Door de afwijkende grout is het wenselijk om het model ook te gebruiken voor de
simulatie van de momenten bij andere tunnels, om te zien in hoeverre de geldigheid
algemeen is.
Bij de verplaatsing van de lining is er ondanks het nodige onderzoek nog veel onzekerheid.
De stijfheid van de tunnel als van de grond kan worden afgeschat. Op basis van de metingen
is er nu een indruk over de slingerlengte en is dus de verhouding tussen de stijfheid van de
grond en de stijfheid van de lining bekend, maar absolute waarden van de stijfheden
afzonderlijk zijn niet te geven. Verschillende benaderingsmethoden geven nog vrij grote
verschillen. Voor een ontwerp is het veilig om uit te gaan van een verplaatsing van enkele
tientallen millimeters en dus een veel grotere verplaatsing dan de verplaatsing die het
resultaat is van een traditionele liggerberekening.
Grouteigenschappen blijken van groot belang voor de resulterende momenten en daarom is
een goede beschrijving nodig van het gebruikte grout en de grond rondom de tunnel. Met
deze gegevens kan met het in Hoofdstuk 3 ontwikkelde model een schatting worden
gemaakt van de drukverdeling rondom het injectiepunten en de lengte waarover vloeibaar
grout kan worden verwacht.
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Relevante parameters en Ontwerpgereedschappen

5.2.1 Beschrijving methode
In de vorige hoofdstukken zijn tunnelparameters geanalyseerd van de GHT tunnel. Hiervoor
is gebruik gemaakt van de gemeten meetdata en is bijvoorbeeld het gemeten koppel dat de
TBM op de lining uitoefent, of de gemeten groutdrukgradiënt als invoerparameter gebruikt.
Bij het ontwerp van een tunnel zijn deze gegevens niet beschikbaar en moet een schatting
worden gemaakt van deze parameters. In deze paragraaf zal worden aangegeven hoe de
beschikbare gereedschappen kunnen worden gebruikt in een ontwerp. Daarbij worden niet
alle gereedschappen gebruikt. De niet gebruikte zijn niet minder waardevol, maar meer
geschikt voor analyse of gebruikt ter verificatie van andere modellen.
Uitgangspunt is dat de liggerwerking van belang is in het ontwerp.
De door Fugro ontwikkelde methode (Hoefsloot, 2007) kan dan worden gebruikt om de
momenten en vervormingen van de tunnellining te berekenen. Hieronder wordt voor
verschillende invoerparameters beschreven hoe hiervoor in een ontwerpsituatie waarden
voor te vinden zijn. Daarbij zal blijken dat er nog steeds parameters zijn die slechts met
beperkte nauwkeurigheid bekend zijn.
De geometrische gegevens van de tunnel komen uit de uitgangspunten van het ontwerp
evenals de lokale krachten op de lining.
Het koppel, dat aan de voorkant van de lining wordt overgebracht door de TBM wordt
hoofdzakelijk bepaald door de asymmetrische wrijving van de TBM met de ondergrond.
Zonder metingen is het heel lastig om te schatten welk moment er tijdens het graven en
tijdens stilstand wordt overgebracht op de lining. Wel is uit het ontwerp van de TBM de
totale kracht bekend die door de vijzels moet worden opgebracht. Deze was bijvoorbeeld
voor de TBM van de GHT berekend op 76,1 MN. Deze kracht komt redelijk overeen met de
maximale kracht die is gemeten bij het boren van de ringen tijdens de COB passage, 70 MN.
Uit metingen bij zowel de GHT als de Sophia Spoortunnel blijkt dat deze kracht tijdens het
boren ongeveer 1 tot 2 m onder het middelpunt aangrijpt. Het gemeten moment, 79 MNm,
ligt in deze range.
Tijdens stilstand is het moment dat op de lining wordt overgebracht veel kleiner (ongeveer
10% van het moment tijdens het boren) en wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
drukgradiënt die aan de voorkant van de lining wordt opgelegd door de boorvloeistof.
Een essentiële parameter is de dwarskracht die wordt overgebracht van de TBM op de
lining. Deze parameter heeft in het verleden voor de nodige discussie gezorgd, maar het is
nooit mogelijk gebleken deze goed te meten. Momenteel wordt vrij algemeen aangenomen
dat er wel een dwarskracht wordt overgebracht, aangezien de gemeten momenten anders
niet zijn te verklaren, maar over de grootte van deze kracht verschillen de meningen. In de
literatuur zijn de volgende uitersten te lezen:
- De dwarskracht is zodanig dat hierdoor alle opwaartse belasting door het vloeibare
grout (zie volgende alinea) wordt gecompenseerd (Bezuijen e a. 2005).
- Er is geen echte dwarskrachtoverdracht naar de TBM, hooguit is er een
krachtsoverdracht van de ringen in de TBM naar de ringen juist buiten de TBM (dit
laatste is overigens een vrij pessimistische benadering die tot hoge momenten leidt).
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5.2.2 Belasting door grout
De belasting door het vloeibare grout hangt af van de volumieke massa van het grout en de
injectiestrategie. Uit het onderzoek volgt dat de meest optimale injectiestrategie is om alle
grout aan de bovenkant van de tunnellining (tussen ‘10 en 2 uur)’ te injecteren. Alleen
wanneer de grouteigenschappen zodanig zijn dat dan niet alle grout ook de onderkant van de
tunnel bereikt, dienen injectiepunten verspreid over de tunnel te worden gebruikt en kan met
de rekenmethode beschreven in Paragraaf 3.3 de drukverdeling worden berekend.
Op deze manier wordt de opdrijving zo veel mogelijk beperkt en zijn ook de momenten en
dwarskrachten in de tunnel minimaal. De opwaartse kracht op de tunnel is dan eenvoudig te
schrijven als (bij enkelzijdige wrijving van de groutlaag: vgl. 3.6 bij zg/R=1,27 maal
tunneloppervlak, minus gewicht tunnel):

K

(

g

t

).g .

4

D2

s

D2

(5.1)

Waarin:
g
t

g
D
s

de netto opwaartse kracht per meter tunnel (kN/m)
: de volumieke massa van het grout (kg/m3)
: de gemiddelde volumieke massa van de tunnel (kg/m3)
: de versnelling van de zwaartekracht (m/s2)
: de diameter van de tunnel (m)
: de schuifsterkte van het grout (kPa)
: de dikte van de groutlaag op de tunnellining (m)

Door de schuifsterkte van het grout is de druk aan de onderkant van de tunnel (afgezien het
verschil in hydrostatische druk) 1/2 D/s lager dan aan de bovenkant. Nu moet de
groutdruk aan de onderkant minimaal gelijk zijn aan de waterspanning. Dit betekent dat de
groutdruk aan de bovenkant van de tunnel minimaal moet zijn:

Pgrout ,b

Pwater ,o

g

gD 0.5

s

D

(5.2)

Waarin de index ‘b’ staat voor de druk aan de bovenkant van de tunnel en ‘o’ voor de druk
aan de onderkant.
Hier ligt dus bij het ontwerp een keuze. Alleen aan de bovenkant grout inbrengen, wat leidt
tot een minimale groutbelasting of een extra groutbelasting toestaan door het grout rondom
de tunnel te injecteren en er zo een grotere zekerheid te hebben dat de tunnel rondom
ingebed is in de grout.

5.2.3 Intermezzo: groutdrukgradiënten en belasting
Vanuit de groutdrukverdeling kan de belasting op de lining (de opdrijfkracht) worden
berekend, zoals hierboven is weergegeven. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat wanneer de
lining naar boven beweegt er een constante schuifspanning wordt opgewekt, die evenwijdig
staat aan de groutspleet, zie Figuur 5-1. In F220 is afgeleid welke drukverdeling hier bij
hoort en ook deze is weergegeven in Figuur 5-1, voor een tunnel met een diameter van 14.5
m, een groutspleet van 0.16 m en een zwichtspanning van de grout van 1 kPa.
Uitgaande van de getoonde drukverdeling is ook het verloop van de drukgradiënt langs de
tunnel te bepalen. Het resultaat is weergegeven in Figuur 5.2
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Figuur 5-1: Berekende drukverdeling rondom de lining, uitgaande van een constante schuifsterkte van het grout
rondom de lining. De rode lijn geeft de hydrostatische druk, de groene de invloed van de
schuifkracht op de druk en de blauwe de totale groutdruk.
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Figuur 5-2: Berekende verticale drukgradiënten, uitgaande van de in Figuur 5-1 gegeven drukverdeling. De
kleuren van de lijnen corresponderen met die van de druk berekening.

Nu wordt soms de berekening wat vereenvoudigd en wordt er uitgegaan van een constante
drukgradiënt, De maximale drukgradiënt wordt dan genomen (het maximum van de blauwe
lijn). Het is dan mogelijk om een effectieve volumieke massa te berekenen van het grout en
met behulp van deze effectieve volumieke massa kunnen dan de opdrijfkrachten worden
berekend. De effectieve volumieke massa is dan:

WL | Delft Hydraulics & GeoDelft & Fugro

5—4

Evaluatie tweede fase Groene Hart Tunnel:
Ontwerpparameters bij krachtswerking, groutdruk
en invloed beweging tunnelbuis

eff

g

Z4209

oktober 2007

(5.3)

g.s

De berekende opwaartse kracht is dan ook te schrijven in de vorm van Vergelijking (5.1) en
wordt dan:

K

(

g

t

).g .

4

D2

4 s

D2

(5.1b)

Het verschil tussen beide benaderingen is dus klein en zit in de factor /4. Theoretisch is de
eerste methode beter, maar metingen tonen aan dat de gemeten groutdrukgradiënt in veel
gevallen een relatief constante gradiënt heeft. Als dat het geval is, is de tweede methode
meer geschikt.
Het is in elk geval noodzakelijk om bij elke berekening na te gaan welke benadering voor de
drukgradiënt wordt gebruikt.

5.2.4 Lengte vloeibare zone
Verder moet voor de grout worden aangegeven hoe lang naar verwachting de vloeibare
groutzone zal zijn. Dit is een lastig te bepalen parameter, omdat er niet echt een overgang is
van een vloeibare groutzone naar een niet vloeibare groutzone. De groutzone is een vloeistof
met een toenemende schuifsterkte en, door consolidatie, een afnemende dikte (de
geconsolideerde grout kan als grond worden beschouwd). Vergelijking (5.1) geeft de
minimale opdrijvende kracht die op de lining wordt uitgeoefend, de grout zal dan van boven
naar beneden rondom de lining stromen en de lining zal dus naar boven bewegen. Wanneer
de tunnel naar beneden beweegt, zal de opwaartse kracht gelijk zijn aan:

K

(

g

t

).g .

4

D2

s

D2

(5.4)

Wanneer de kracht die op de lining wordt uitgeoefend daartussen zit, zal de lining
nauwelijks bewegen en het grout zich elastisch gedragen. Als gevolg van consolidatie en
uitharding zal het gebied waarbinnen de kracht zich moet bevinden voor elastisch
groutgedrag steeds groter worden, totdat er alleen elastisch gedrag is.
De werkelijke lengte van de vloeibare groutzone is dus heel moeilijk precies te bepalen,
maar deze is wel af te schatten met behulp van de in F220 ontwikkelde theorie (Bezuijen &
Talmon 2004).
Daar is afgeleid dat bij een constante groutdruk voor de dikte van de geconsolideerde zone
geschreven kan worden:

x [ R
Met
x
R
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R2

2 1 ni
k g ni ne
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(5.5)

: de dikte van de geconsolideerde zone (m)
: de stromingsweerstand in de grond (1/s)
: de doorlatendheid van het geconsolideerde grout (m/s)
: de porositeit van het grout voor consolidatie (-)
: de porositeit van het grout na consolidatie (-)
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: het drukhoogteverschil tussen het vloeibare grout en de omgeving (m)
: tijd (s)

t

De stromingsweerstand van de grond hangt af van de grondopbouw maar als schatting voor
vrij homogene grond kan worden gebruikt (Bezuijen & Talmon 2004):

R

0.5

D 0.5D
ln
ks
H

db
kb

(5.6)

Hierin is:
ks
: de doorlatendheid van de grond (m/s)
H
: de gronddekking boven de tunnel (vanaf de tunnel as) (m)
db
: de dikte van een bentonietlaagje dat aanwezig kan zijn rondom de tunnel na de
passage van het boorfront met bentoniet (m)
kb
: de doorlatendheid van het bentonietlaagje4 (m/s)
Met deze formules en een gegeven groutdruk boven de waterspanning (hier kan het
gemiddelde dat de groutdruk zich boven de waterspanning bevind voor worden gebruikt)
kan de tijd worden berekend die het duurt voordat de groutdruk is geconsolideerd. Omdat de
groutdruk weg valt wanneer er niet wordt geboord, zal de groutlaag dan ook weinig
consolideren en moet de tijd die volgens de berekening nodig is om de gehele groutlaag te
consolideren worden vergeleken met de tijd tijdens het boren.
Bovenstaande berekening heeft enkele benaderingen. Zo zal ook tijdens stilstand er wat
consolidatie plaatsvinden, daartegenover zal verder weg van de TBM de boordruk niet meer
in zijn geheel worden, maar zal er een lagere druk zijn wat weer leidt tot minder
consolidatie van het grout. De berekende tijd is daarom een eerste schatting om de lengte
van de vloeibare groutzone te bepalen.
De groutdrukgradiënt die te verwachten is aan het einde van de vloeibare groutzone is nog
wat onduidelijk. In de huidige rekenmethode wordt impliciet aangenomen dat bij de
overgang tussen vloeibare groutzone naar elastisch gedrag, de drukgradiënt bepaald wordt
door het gewicht van het grout en de tunnel lining, zie Paragraaf 4.3. Dit kan echter ook een
ander getal zijn, zolang de gradiënt zich maar tussen de met Formule (5.1) en (5.4) gegeven
grenzen bevindt. Een andere gradiënt in het grout bij de overgang tussen vloeibaar grout en
elastisch grout zit echter niet in de huidige rekenmethoden. Op dit moment is het daarom
alleen mogelijk om de lengte van de vloeibare zone te variëren om de invloed van de
drukgradiënt bij de overgang vloeibaar niet vloeibaar af te tasten.
De stijfheid van zowel de lining als van de omliggende grond is nog een vrij onzekere
factor, zoals hierboven al is genoemd. De resultaten van de verplaatsingsmetingen zijn nog
steeds niet eenduidig en daarom is het niet mogelijk om de stijfheid aan de hand van
metingen te bepalen. Theoretisch zijn er nogal wat uitkomsten mogelijk, afhankelijk van de
aannames. Dit rapport geeft aan welke factoren de stijfheid van de tunnellining bepalen en
waarom deze lager is dan tot nu toe is aangenomen. Het blijkt dat met deze (lage) stijfheid
van de lining, de resultaten van de meetmethode die de meeste verplaatsing geeft alleen
gevonden worden als ook wordt aangenomen dat de grond zich aanzienlijk slapper gedraagt
dan normaal wordt aangenomen. Een mogelijke oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat de
tunnel niet goed rondom aanligt in het grout, maar dat zou betekenen dat de situatie voor
een andere tunnel heel anders zou kunnen zijn. Een echt duidelijk antwoord is alleen
mogelijk wanneer er een consistente meetset voor de verticale verplaatsing wordt verkregen.
4

GHT bentonietmetingen leiden tot db/kb=1,8 107 [s] voor het bentonietlaagje, Talmon 2006.
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Nu lijkt het zinvol om voor een ontwerp uit te gaan van een slingerlengte van enkele
tientallen meters en, zoals hierboven al genoemd een verticale verplaatsing van enkele
tientallen millimeters. De genoemde slingerlengte komt ook uit traditionele berekeningen,
de verticale verplaatsing is veel groter.
Hierboven is behandeld hoe een dergelijke liggerberekening in een ontwerp zou kunnen
worden gebruikt. Het blijkt dat er dan toch over verschillende parameters nog onzekerheid
bestaat, zodat de berekening alleen een eerste schatting kan zijn van de momenten in de
lining. Dit is begrijpelijk omdat deze methoden tot nu toe alleen in analyse achteraf zijn
gebruikt. Door met de nu ontwikkelde methode ook de nodige predicties uit te voeren kan
een indruk worden gekregen van de nauwkeurigheid.

5.2.5 Voorbeeldberekeningen
Om inzicht te krijgen welke parameters bepalend zijn bij het ontwerp van een tunnel zijn
enkele voorbeeldberekeningen uitgevoerd. Hierin zijn parameters gewijzigd in de in de
vorige paragraaf gegeven formules en wordt onderzocht wat de invloed is op de uitkomst
van berekeningen met het liggermodel.
Uitgangspunt bij deze berekeningen is een tunnel als de GHT tunnel, dat maakt de resultaten
vergelijkbaar met de eerder gemaakte sommen. Onderzocht is wat de invloed is van de
doorlatendheid van de grond op de consolidatie van de grout en dus de lengte van de
vloeibare zone rondom de ligger. Dit bijvoorbeeld om een geschikt grout te ontwerpen.
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de grout in ongeconsolideerde toestand een
zwichtspanning heeft van 1 kPa. De opdrijvende kracht is dan volgens formule (5.1) 1950
kN/m (dichtheid grout 1850 kg/m3, spleet 0,2 m). Door consolidatie zal de dikte van de
groutschil kleiner worden en dus deze kracht afnemen. Deze afname zit niet in het
liggerwerkingsmodel, daarom wordt conform eerdere aannames voor de berekende
vloeibare zone voor de helft deze kracht aangehouden en voor de 2de helft het gemiddelde
van deze kracht en de op grotere afstand gevonden 1580 kN/m, dus 1765 kN/m. De lengte
van de vloeibare zone is berekend voor de situaties gegeven in Tabel 5.1. Eerst is
onderzocht wat de invloed is van een afname van de doorlatendheid van de grond rondom
de tunnel, in de laatste 2 berekeningen is onderzocht wat de invloed is van een minder
doorlatend bentonietlaagje in de grond rondom de tunnel waardoor de consolidatie
verminderd. Omdat het hier gaat om traag uithardend grout is de sterkte toename door
uitharding verwaarloosd. Uit Tabel 5.1 blijkt dat een afname van de doorlatendheid van de
ondergrond (door de ondergrond zelf of door een bentonietlaag) geen grote invloed heeft bij
een beperkte afname, maar dat bij een doorlatendheid van 5.10-7 m/s of een bentonietlaag
van 5 cm de lengte van vloeibare zone sterk toeneemt.

WL | Delft Hydraulics & GeoDelft & Fugro

5—7

Evaluatie tweede fase Groene Hart Tunnel:
Ontwerpparameters bij krachtswerking, groutdruk
en invloed beweging tunnelbuis

Z4209

oktober 2007

Tabel 5.1: Parameters gebruikt in voorbeeldberekeningen.

Parameter
Diameter tunnel
Doorlatendheid grond
diepteligging tunnel
doorlatendheid bentoniet
Dikte bentoniet
R
kg
ni
ne
Dikte groutlaag
Drukverschil
boorsnelheid tijdens boren
Tijd
Lengte vloeibare zone

Dim.
m
m/s
m
m/s
m
s
m/s
m
m
m/s
s
m

ber.1
14,5
1,00E-04
25
1,00E-09
0
8,97E+04
2,40E-08
3,27E-01
2,75E-01
2,00E-01
1,00E+01
6,00E-04
6,58E+03
3,95E+00

ber. 2
14,5
5,00E-06
25
1,00E-09
0
1,79E+06
2,40E-08
3,27E-01
2,75E-01
2,00E-01
1,00E+01
6,00E-04
9,21E+03
5,53E+00

ber. 3
14,5
5,00E-07
25
1,00E-09
0
1,79E+07
2,40E-08
3,27E-01
2,75E-01
2,00E-01
1,00E+01
6,00E-04
3,42E+04
2,05E+01

ber. 4
14,5
1,00E-04
25
1,00E-09
0,01
1,01E+07
2,40E-08
3,27E-01
2,75E-01
2,00E-01
1,00E+01
6,00E-04
2,20E+04
1,32E+01

ber. 5
14,5
1,00E-04
25
1,00E-09
0,05
5,01E+07
2,40E-08
3,27E-01
2,75E-01
2,00E-01
1,00E+01
6,00E-04
8,38E+04
5,03E+01

Voor deze waarden zijn de maximale momenten berekend met het liggerwerkingsmodel. De
resultaten zijn vermeld in Tabel 5.2. Duidelijk blijkt hoe zeer het moment afhankelijk is van
de lengte van de vloeibare zone en dus ook via de gegeven rekenregels van de doorlatenheid
van de ondergrond.
Tabel 5.2. Berekende momenten voor verschillende situaties, gegeven in Tabel 5.1.

Parameter
Max moment
Min. moment

dim.
kNm
kNm

ber.1
-23163
-98230

ber. 2
49454
-86364

ber. 3
509733
-86364

ber. 4
336232
-86364

ber. 5
714431
-86364

Nu is het probleem met deze berekeningen dat er diverse parameters als onafhankelijk
worden vastgelegd, die dat in werkelijkheid niet zijn. Zo wordt er vanuitgegaan dat in alle
gevallen de dwarskracht bij de vijzels gelijk is aan nul, bij de gevonden enorme momenten
voor berekening 3 en 5 zal dat zeker niet meer het geval zijn.
Dergelijke grote momenten kunnen ook worden voorkomen door de zwichtspanning in het
grout te vergroten. Bij een zwichtspanning van 1,5 kPa is de belasting uit de verse grout
1420 kN/m. Dit is minder dan de 1580 kN/m, de verwachte kracht, ver weg van de TBM, en
dus kan worden verwacht dat er helemaal geen vloeibare zone is.
Opmerkelijk is dat de gemeten groutdrukgradiënten ook zo laag zijn (kleiner dan 9 kN/m3)
dat de meest logische conclusie zou moeten zijn dat er bij de metingen effectief ook
nauwelijks sprake is van een vloeibare zone. Echter de momenten die dan worden berekend
zijn duidelijk anders dan de gemeten momenten (vergelijk het totaal moment berekend in
Figuur 5.3 met dat is gemeten en weergegeven in Figuur 4.14.
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Figuur 5.3. Berekend moment onder de aanname dat er geen vloeibare groutzone is.

5.3

Ontwerpmethodiek liggerwerking

In een ontwerpmethodiek, welke gericht is op het krachtenspel bij de TBM en de
spanningstoestand in de tunnelbuis, is het in het belang van de inzichtelijkheid belangrijk de
invloedsfactoren te kunnen scheiden. In zo’n ontwerpmethodiek dienen groutdrukbelasting
door groutinjectie, grondgedrag, buigstijfheid van de tunnelbuis en de liggerwerking van de
tunnelbuis eerst apart beschouwd te worden, om vervolgens in onderlinge samenhang
beschouwd te worden.
T.a.v. groutdrukbelasting door groutinjectie kan het eenvoudige model uit
Hoofdstuk 3 gebruikt worden (dit is een vereenvoudiging van het model DCgrout). Het
maximale effect (alle grout stroomt naar beneden) kan met vergelijking 5.1 berekend
worden.
T.a.v. grondgedrag (integrale veerstijfheid van een opdrijvende tunnelbuis) kan
bijvoorbeeld een 2-D Plaxissom gemaakt worden. De methode is beschreven in van der Poel
2006. Belangrijk daarbij is rekenschap te geven van het feit dat korrelspanningen onder de
buis nul (kunnen) worden: grond kan geen trek opnemen. Verder is er vanaf de achterkant
van de TBM wellicht sprake van een belastingstraject met bijbehorende kleinere
elasticiteitsmodulus E50, of het geboorde gat beweegt nog omhoog.
T.a.v. tunnelbuisgedrag dient er rekening mee gehouden te worden dat de
segmenten niet ideaal aansluiten, wat een reductie van de buigstijfheid geeft. In Bijlage D
worden de beginselen van deze methode beschreven.
T.a.v. Liggergedrag kan een 1-D gefaseerde liggermethode toegepast te worden.
Een spreadsheetmodel daartoe is gemaakt door Hoefsloot (het kan ook met numerieke
modellen als ESA-Pt, maar is bewerkelijker, hoewel daarmee in principe afwijkende
eigenschappen als niet-lineair gedrag en niet-uniforme grondgesteldheid doorgerekend
zouden kunnen worden).
Lastige punten bij liggerwerking vormen de dwarskracht uit de TBM en het punt
waar eerste elastische grondreactie optreedt (=einde vloeibare deel). Op basis van de in
Paragraaf 5.2 gegeven methode of ervaring met gemeten groutdrukgradiënten (en bekend
groutgedrag) kan er een schatting gegeven worden van de positie van eerste elastisch
gedrag. De gevolgtrekking is dat bij GHT er een beperkte verticale dwarskracht uit de
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TBM-vijzels komt, wat de geconstateerde slijtage (Blom 2005) van de vijzels kan verklaren.
Er bestaat een alternatieve methode waarmee het probleem van de specificatie van de
vloeibare lengte uitgesteld kan worden. De hoofdlijnen van deze methode worden
beschreven in Paragraaf 5.6.

5.4

Berekening veerstijfheid grond

De waargenomen verticale beweging van de tunnelbuis is enkel mogelijk als de grond zich
slapper gedraagt dan volgt uit reguliere grondmechanische sommen. Er zijn daartoe
verschillende verklaringen denkbaar:
Eén verklaring hiervoor is dat in het gebied waar de grout vloeibaar is de
korrelspanningen onder de tunnel weggevloeid kunnen zijn door volumeverlies, voordat de
tunnelbuis en grond zich als één geheel beginnen te gedragen. Achter de TBM beweegt de
tunnel omhoog, en de reactiekracht van de grond wordt dan enkel ontleend uit het dunne
bovenliggende grondpakket.
Een andere verklaring is dat bij verticale beweging van de tunnel het stijf
reagerende grondpakket maar kleine verticale verplaatsingen kan volgen zonder dat er onder
de tunnel in de effectieve grondspanning trek ontstaat. De gemeten verplaatsingen van de
tunnelbuis bij GHT duiden er op de dat grond slap reageert, een reden kan zijn dat de
groutlaag niet overal vast verbonden is met het grondpakket.
Nog een andere verklaring is dat voor het aanbrengen van de lining eerst de TBM
passeert. De staart van de TBM is relatief licht en heeft de neiging om op te drijven.
Hierdoor treedt bij de staart van de TBM reeds een spanningsverandering in de grond.
Daarnaast is mogelijk wat zakking boven de tunnel opgetreden. Wanneer de tunnelring uit
de TBM komt heeft deze de neiging om op te drijven in het grout waarbij mogelijk alleen
het slappere gedrag boven de tunnel wordt aangesproken.
Verder zal doordat de grond wordt ontgraven de omringende grond wat omhoog
komen. Het “nulpunt” van de grondveer ligt dus niet bij een verplaatsing nul maar een
kleine verplaatsing naar omhoog.
Bij de twee eerstgenoemde processen zijn analyses met een 2-D model mogelijk, als
specifiek gelet wordt op volumeverlies, en loslating van grond. Voor onderzoek van
invloeden welke stammen vanuit de ontgraving en passage van de TBM kan een analyse
met een 4D-groutdrukmodel, dat in het kader van F220 Sophiaspoortunnel is opgesteld,
inzicht geven.
Samenvattend; bij de berekening van grondreactie verdient het aanbeveling in aanvulling op
conventionele berekeningen, ook rekenschap te geven van mogelijke afwijkingen, en
verschillende scenario door te rekenen.

5.5

Berekening buigstijfheid tunnelbuis

Bij de modellering van de buigstijfheid van de tunnelbuis, is er tot nu altijd vanuit gegaan
dat de segmenten onderling vlak aanliggen. Dat leidt tot hoge stijfheidseigenschappen, wat
niet in overeenstemming is met gemeten verticale verplaatsingen. Er wordt aanbevolen de
situatie voortaan vanuit de bouwfase te benaderen. In een massieve machine als een
tunnelboormachine is het onwaarschijnlijk dat de tunnelelementen nauwkeuriger dan 1 mm
gepositioneerd kunnen worden. Zeker bij het versprongen verband van de tunnelelementen
is dat onwaarschijnlijk. Meer waarschijnlijker is dat de tunnelelementen door de
krachtswerking van de vijzels, en druk van de omringende grout, zoveel mogelijk op hun
plaats geduwd worden. Dit zullen posities zijn, waar grensspanningen (afschuifspanningen)
weliswaar niet meer overschreden worden maar, waarin er nog geen gelijkmatige
krachtsdoorleiding is en aanligvlakken niet persé vlak aanliggen.
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Als ontwerpmethode kan als conservatieve benadering aangehouden worden de
gereduceerde stijfheid welke volgt bij ideale krachtsdoorleiding bij vlak aanliggende
segmenten. De reductiefactor voor de buigstijfheid t.o.v. een niet-gesegmenteerde cilinder is
dan 0,65. Voor een meer voor de hand liggende buigstijfheidsberekening wordt aanbevolen
uit te gaan van de montagesituatie waar realistischerwijze circa de helft van de
aanligvlakken contact maakt, en elementen een weinig verdraaid gepositioneerd zijn (dit kan
beschouwd worden als de ondergrens voor buigstijfheidsberekening). Door middel van een
structurele analyse dient berekend te worden in hoeverre gapingen dichtten, en wat de
daaruitvolgende buigstijfheid van de tunnelbuis is. De analyse in Paragraaf 4.3 duidt er op
de resulterende buigstijfheid wel eens 1/10 van die van een niet-gesegmenteerde tunnelbuis
kan zijn.

5.6

Berekeningsmethode zonder specificatie lengte vloeibare
groutzone

Aan het einde van de huidige studie is het idee ontstaan dat met een ongefaseerde
berekening de specificatie van de lengte van de vloeibare groutzone uitgesteld kan worden.
De groutlaag is een dunne laag tussen de grond en tunnelbuis. Krachtsuitwisseling tussen
tunnelbuis en grond geschiedt via deze laag. Bij de TBM echter worden de drukken in de
groutlaag door groutinjectie opgelegd, en worden krachten vanuit de grout naar grond en
tunnelbuis overgedragen.
Metingen (verticale groutdrukgradiënten) laten een geleidelijk verloop van de opgelegde
groutdrukgradiënt zien met afstand achter de TBM. Bij modellering dient aldus de verticale
groutdrukgradiënt in het vloeibare groutdeel geleidelijk over te gaan in de verticale
groutdrukgradiënt behorend bij het elastische deel van de ligger. In voorafgaande studie
(van de Poel 2006) werd er in de (korte) vloeibare groutzone een constante verticale
groutdrukgradiënt opgelegd.
In de liggerberekeningen van Hoofdstuk 4 is een geleidelijke overgang gecreëerd op het
aansluitpunt van elastisch en plastisch deel (absolute waarde drukgradiënt en verandering
drukgradiënt in langsrichting). Daartoe zijn de formules voor dw/dx op de kop van ligger uit
Tabel 4.1 gebruikt (immers q=k*w). Dit leidde tot een vloeibare lengte van 8 m. In het
rekenmodel, dat niet geëquipeerd is met de mogelijkheid een geleidelijke afname van de
verticale groutdrukgradiënt in de vloeibare groutzone op te geven, is dit gedeelte
opgebouwd uit twee verschillende verschillende groutbelastingen, ieder 4 m lang.
In het elastisch ingebedde deel van een liggerwerkingssom zijn de verticale verplaatsingen
van de tunnelbuis en de grond gelijk. In het vloeibaar grout gedeelte wordt de verticale
verplaatsing van tunnelbuis en grond door verschillende processen bepaald, maar blijken bij
berekening maar weinig te verschillen, zie Figuur 4.19.
Deze constateringen (gelijkmatig verloop uitwendige belasting en kleine verschilposities)
hebben geleid tot het idee dat met een ongefaseerde berekening de specificatie van de lengte
van de vloeibare groutzone uitgesteld kan worden. Dat zou kunnen met een ongefaseerde
berekeningsmethode. Deze methode wordt op hoofdlijn besproken in de volgende paragraaf.
De lengte van de vloeibare groutzone wordt weliswaar niet meegenomen, maar de verticale
groutdrukgradiënt direct achter de TBM wordt wel opgegeven, en vertegenwoordigt
hiermee de invloed van de injectie van vloeibaar grout. Daarmee wordt deze impliciet als
belangrijkste invloedsgrootheid aangemerkt.
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Er wordt opgemerkt dat er ontegenzeggelijk bij grouten een vloeibare groutzone is. Echter
als we bij de huidige stand van zaken de lengte van de vloeibare groutzone specificeren,
kunnen we deze bij liggerberekening enkel bij een gefaseerd model als input opgeven.
Daarbij worden we geconfronteerd met een vaste randvoorwaarde op de kop van het
elastisch liggerdeel. Gebruikers zullen na moeten gaan of het verloop van de externe
belasting nog in overeenstemming is met hetgeen zij verwachten op basis van meetgegevens
en eigen ervaring.

5.6.1 Beschrijving ongefaseerde berekeningsmethode
Bij een ongefaseerde ligger volgens het “boekje” (Bouma 1993, Roark & Young 1975), is
het eindmoment van de gestrekte ligger nul, en is de verticale positie van de kop van de
ligger een onbekende. Bij een gefaseerde ligger (Bakker, Bogaards, Delfgauw, Hoefsloot) is
het eindmoment van de gestrekte ligger een onbekende, en is de verticale positie van de kop
van het elastisch ingebedde deel van de ligger gelijk gesteld aan nul (zie Paragraaf 4.2).
Bij de in deze paragraaf voorgestelde ongefaseerde ligger is het eindmoment van de
gestrekte ligger, net als bij de gefaseerde methode, een onbekende. De verticale positie van
de kop van de ligger dient opgegeven worden, en daardoor volgt automatisch de oplossing
van het eindmoment, want dat is de enige onbekende. De op te geven verticale positie van
de kop dient daarbij overeen te stemmen met de verticale positie welke het boorgat inneemt
als reactie op de verticale groutdrukgradiënt van de vloeibare grout (actie=reactie). Deze op
te geven verticale groutdrukgradiënt wordt bepaald door groutinjectie vanuit de TBM.
Een definitieschets van de ligger voor een niet-gefaseerde berekening is in Figuur 5.4
gegeven.

M(0)
Q
w(0)

qi

TBM

q
k

M( )
w( )

w
0

a
0

x

b

Figuur 5.4
Principeschets ongefaseerde berekening met tunnelbuis op elastische ondersteuning
(met veerconstante k). Aangeduid is een uniforme belasting q, en één lokaal uniforme belasting (qi).
Tevens zijn te zien: het resterende koppel in de ligger M( ), het kopmoment M(0), en de verticale
verplaatsing van de TBM w(0). Rechts in de figuur is de opdrijving w( ) te zien.

Figuur 5.5 laat de principiële basisoplossingen zien van een ligger op een verende bedding.
Aan de linkerzijde is een ontlaste grondveer weergegeven. Deze stelt een situatie voor
waarbij er geen korrelspanningen worden overgebracht tussen het boorgat en de grond. Dit
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is de positie tot welke het boorgat stijgt als de ontgraven grond niet door een tunnelbuis
vervangen zou zijn.

0

0

0

0

Figuur 5.5
Basisoplossingen ongefaseerde ligger bij de uniforme liggerbelasting en locaal
uniforme belastingen (3 maal), vergelijk met Figuur 4.4 (gefaseerde ligger).

Kenmerkende uitkomsten voor een ligger op een elastische ondersteuning zijn door Roark &
Young 1975 getabelleerd, en zijn ten behoeve van onze toepassing samengevat in Tabel 5.3.
Tabel 5.3
M( )=
M(0)=

dw
=
dx 0
w(0) =
met:

X2
X3
met:

Kenmerkende uitkomsten ongefaseerde ligger (met vrij uiteinde bij TBM)
M
Q
Q
qi
M0-M
0
0
0
M+M
0
0
0
0
qi
Q
M

EI
M
2 EI

2 EI
2

2

Q
2 EI 3

EI
q
4 EI

4

3

X3

qi
X2
2 EI 4

w = opwaarts gerichte coördinaat,
Q = neerwaartse dwarskracht aan de kop van de ligger
M = verschil van momenten over de ligger: M= M(0)-M( )
k= veerconstante grond = 4EI 4

1 b
1 a
e (sin b cos b)
e (sin a cos a )
2
2
1 b
1 a
e sin b
e sin a
2
2
a = coördinaat begin locale uniforme belasting
b = coördinaat einde locale uniforme belasting
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Het verschil met Roark en Young is dat voor Roark’s kopmoment M het verschil van de
momenten over de ligger wordt opgegeven (M= M(0)-M( )). Dat is gedaan omdat er bij
onze ligger, indien gestrekt, er een resterend moment overblijft.
De onderste regel van Tabel 5.3 geeft de verticale verplaatsing van de kop van de ligger (dat
is een opwaartse verticale verplaatsing t.o.v. een boorgat zonder korrelspanning). Voor een
bekende verticale positie van de tunnelbuis bij de TBM laat deze onderste regel zien dat
enkel M nog onbekend is (bekend zijn w(0), M(0), Q, q en qi). Doordat verondersteld is dat
de verticale positie van de tunnelbuis op elke locatie gelijk is aan de verticale positie van het
boorgat valt w(0) eenvoudig te berekenen. Bij een verticale drukgradiënt van 9,3 kPa is de
grondveer spanningsloos, zie Hoofdstuk 4. De verticale positie van het boorgat (=
tunnelbuis ) direct achter de TBM wordt daarbij berekend uit w(0) = R2 (9,3-dp/dz)/k.
Daarmee kan M dus direct berekend worden.
Aan de hand van de liggerwerkingsformules welke Roark & Young geven kunnen (met M
volgens bovenstaande definitie) de momentenlijn, het dwarskrachtverloop en de vorm van
de ligger berekend worden. Figuur 5.6 geeft de resultaten van een niet-gefaseerde
berekening en die van een gefaseerde berekening. Daar de berekende verplaatsingen vrijwel
gelijk zijn, is het de verwachting dat de dwarskrachtcurve en de momentenlijn van de
ongefaseerde en de gefaseerde berekening veel gelijkenis zullen vertonen. Het, juist
zichtbare, kleine verschil in verticale positie bij de TBM kan echter wel doorwerken in het
uiteindelijke buigendmoment ver achter de TBM.
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Figuur 5.6
Rekenresultaat gefaseerde ligger (w stijf en w vloeibaar: elastisch en vloeibaar groutdeel
respectievelijk, x=0 einde vloeibaar deel) en rekenresultaat niet-gefaseerde ligger (aangeduid met
“rust”). Vijzelmoment, vijzeldwarskracht en verticale groutdrukgradiënt direct achter de TBM zijn
gelijk: Mvijzels 79000 kNm, Dvijzels= 1000 kN, verticale groutdrukgradiënt direct achter TBM 12
kPa/m (attentie: de definities van verticale en horizontale coördinaat zijn niet gelijk aan die in de
hoofdtekst).

De berekende doorzakking tussen 60 en 120 m komt overigens voort uit Gantry 2. Daar het
de ervaring is dat deze weinig invloed heeft op de momentlijn, is Gantry 2 niet meegenomen
in de spreadsheetberekening van Hoofdstuk 4. Verder laat Figuur 5.6 enkel de tunnelbuis
buiten de TBM zien, dit in tegenstelling tot de berekening in Hoofdstuk 4 waar ook het deel
dat zich in de TBM bevindt gegeven wordt.
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Er wordt opgemerkt dat de randvoorwaarde aan de kop van de elastisch ingebedde ligger
bepalend is en niet het verschil gefaseerde/ongefaseerde ligger. Bij een gefaseerde ligger
wordt hier altijd aangenomen dat de verticale grondreactiekracht gelijk aan nul is op de kop
van het elastisch ingebedde deel van de ligger (er wordt namelijk een nieuw stuk
toegevoegd zonder dat er krachten worden overgebracht). Wanneer deze randvoorwaarde
wordt gebruikt in een ongefaseerde liggerberekening volgt precies hetzelfde resultaat als in
een gefaseerde berekening.
Bij berekening volgens gefaseerde methode bestaat er onzekerheid welke de gevolgen zijn
van de interne randvoorwaarde aan de kop van het elastische deel van de ligger. Bij de in
deze paragraaf voorgestelde methode bestaat er onzekerheid wat de gevolgen zijn van het
niet te hoeven specificeren van de vloeibare lengte van de grout.
De in deze paragraaf voorgestelde methode biedt een goed uitgangspunt voor verdere
ontwikkeling. De methode is eenvoudig te programmeren. De methode kan bij verdere
ontwikkeling wellicht ook toegepast worden voor de berekening van longitudinale effecten
in het grondpakket: de gevolgen van het wegnemen van een significant gewicht aan grond
bij het boorfront zouden hiermee berekend kunnen worden. Het is ook goed voor te stellen
dat daarbij weer een koppeling gemaakt wordt met 1-D liggerwerkingstheorie van de
tunnelbuis.

5.6.2 Relatie met stromingsonderzoek grout Delft Cluster
Eén van de onderwerpen van Delft Cluster onderzoek bij GHT is hoe in de staartspleet de
overgang van vloeibaar grout naar elastisch groutgedrag ver achter de TBM plaats vindt. De
resultaten zijn verwerkt in het rekenmodel DClong. Het model DClong is beschreven in
Talmon & Bezuijen 2005. Ten behoeve COB-onderzoek is dit gedrag geschematiseerd tot
een 1-D modellering van de reactiekracht van de grout/grondpakket bij bewegingen van de
tunnel (Talmon 2005).
Het rekenmodel DClong geeft de lengte van de vloeibare groutzone. Tevens geeft dit model
de verticale groutdrukgradiënt bij het omslagpunt. Het drukverloop in de vloeibare
groutzone wordt ook in DClong berekend.
Alhoewel DClong zich richt op groutgedrag, zijn grondgedrag en verplaatsingen van de
tunnelbuis essentieel omdat deze de verandering van de geometrie van de staartspleet
bepalen (waardoor grout weggeperst wordt). De rekenresultaten in Hoofdstuk 4 duiden er op
dat het hier fout gaat. In de berekening verzet de grond zich teveel tegen de omhoog
bewegende tunnelbuis. Het ligt voor de hand dat er nog eens goed gekeken wordt naar de
modellering van grondgedrag. Longitudinale effecten van het stijgen van het boorgat na
excavatie van de grond aan het boorfront zouden hier wel eens een rol kunnen spelen.
Verder is in de huidige studie gebleken dat bij de gefaseerde liggermethode de veerreactie
uit de grond op nul gesteld wordt op de kop van het elastisch ingebedde deel van de ligger.
Dat heeft in principe niet veel te maken met vloeibaar of stijf zijn van de groutlaag. Idealiter
zouden we in een liggerwerkingssom op willen geven:
de verticale drukgradiënt achter de TBM,
de lengte van de vloeibare zone,
de verticale drukgradiënt aan het eind van vloeibare zone,
het drukverloop in de vloeibare zone.
Daartoe is het wenselijk dat in liggerwerkingsprogrammatuur ook de verticale
groutdrukgradiënt op de overgang opgegeven kan worden. Voor het elastische deel zou
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daarbij het analytische liggermodel van de vorige paragraaf geïmplementeerd kunnen
worden, omdat in dit model de verticale groutdrukgradient op de kop van de ligger een
inputparameter is. In plaats van direct achter de TBM te beginnen, zoals voorgesteld in
Paragraaf 5.3.2, dient het model dan te beginnen na de vloeibare groutzone.

5.7

Conclusies doorgronding relevante ontwerpparameters in
de relatie tussen krachtswerking, gefaseerde bouw en
beweging tunnelbuis.

Dit hoofdstuk overziende moet de conclusie zijn dat er toch nog wat open einden zijn,
waardoor niet voor alle aspecten van liggerwerking gezegd kan worden dat er een geschikte
ontwerpmethode beschikbaar is. Het gemeten verloop van het buigend moment in de
tunnelbuis wordt goed gesimuleerd.
Het laatste stukje van Paragraaf 5.3 geeft aan dat er nog onzekerheid is over het nut
van gefaseerd rekenen (een alternatieve methode wordt op hoofdlijn besproken in Paragraaf
5.6). Dit aspect is echter pas tijdens de laatste fase van deze studie gevonden en daarom
wordt vooralsnog aangeraden om gefaseerd te rekenen volgens het door Fugro ontwikkelde
model.
Het lijkt redelijk te veronderstellen dat er een dwarskracht wordt overgebracht van
de TBM naar de lining. Bij de in dit rapport gepresenteerde berekeningen bleek een
benedenwaarts gerichte dwarskracht van 1 MN noodzakelijk te zijn om de gemeten
momenten te simuleren.
Laat de volgtrein van de TBM zoveel mogelijk afsteunen op de tunnelbuis.
Houdt rekening met slapper gedrag van de tunnelbuis dan tot nu toe in
liggerwerkingsstudies toegepast is.
De groutbelasting direct achter de TBM kan eenvoudig uit de verdeling van de
groutinjectie berekend worden (zie Hoofdstuk 3).
Indien de grond niet doorlatend is (klei), is er geen vloeistofverlies. Ik dat geval wekt elke
verticale beweging van de tunnelbuis één-op-één een reactiekracht op, welke snel de
groutdruk uit groutinjectie zal overheersen.
De metingen bij GHT duiden er op dat er meer verticale beweging van de tunnelbuis
optreedt dan volgens de gebezigde liggerwerkingsommen. Belangrijke inputparameters
daarbij zijn door middel van afzonderlijke software van te voren berekend:
1)
- buigstijfheid tunnelbuis d.m.v. de spanningsberekening (Plaxis) in één
tunnelsegment, geëxtrapoleerd naar een gesegmenteerde tunnelbuis.
2)
- veerconstante grondpakket door middel van een 2-D (Plaxis) som.
In deze rekensommen is van een geïdealiseerde situatie uitgegaan, welke ten tijde van de
uitvoering van deze sommen realistisch leek:
a)
- de tunnelsegmenten liggen in hun contactvlakken ideaal vlak tegen elkaar aan.
b)
- volumeverlies c.q. spanningsverlies t.g.v. het vloeibare groutdeel wordt niet
meegenomen, dientengevolge blijven bij de gebezigde verticale verplaatsingen van de
tunnelbuis de effectieve korrelspanningen positief.
Voor de berekende stijfheidseigenschappen van tunnelbuis en grondpakket, wordt met een
liggerwerkingssom een goede overeenkomst gevonden met de gemeten momentlijn in de
tunnelbuis. Analyse laat zien dat de verhouding van stijfheidseigenschappen bepalend is. De
berekende verplaatsingen van de tunnelbuis zijn echter aanzienlijk kleiner dan de gemeten
waarden. Daarom is gezocht naar afwijkingen op de bovengeschetste ideale situatie, in
zowel de tunnelbuis, als het grondpakket.
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In een ontwerpmethodiek waarmee het krachtenspel in een tunnelbuis berekend wordt,
volstaat het niet de ideale situatie door te rekenen.
Er dient rekenschap gegeven te worden van het feit dat de constructiefase van de
tunnelbuis van belang is, met name wanneer de tunnelringen gevormd worden aan de
achterzijde van de TBM, en daarbij niet de ideale positionering van tunnelsegmenten
ontstaat (in de huidige studie is een rekenvoorbeeld van de gevolgen van niet-ideale
positionering gegeven, in het proefschrift Blom 2002 wordt ingegaan op allerlei mogelijke
uitlijningsfouten optredend bij tunnelbouw).
Er dient rekenschap gegeven te worden van het feit dat bij verticale beweging van
de tunnel het stijf reagerende grondpakket maar kleine verticale verplaatsingen kan volgen
zonder dat er onder de tunnel in de effectieve grondspanning trek ontstaat. De gemeten
verplaatsingen van de tunnelbuis bij GHT duiden er op de dat grond slap reageert. Een reden
kan zijn dat de groutlaag niet overal vast verbonden is met het grondpakket.
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-Metingen beweging tunnelbuis:
De verschillende metingen van de beweging van de tunnelbuis lijken op het eerste gezicht in
tegenspraak, maar blijken bij nadere beschouwing wel overeen te stemmen.
-Invloed groutinjectie op verticale groutdrukgradiënt achter TBM:
De invloed van groutinjectie is eenvoudig te berekenen uit het zwaartepunt van de
groutinjectie. Een excentrische ligging van de tunnelbuis in het boorgat leidt tot berekenbare
beïnvloeding van verticale groutdrukgradiënten. Bij de COB-passage is er waarschijnlijk
sprake van een boven-excentrische ligging van de tunnelbuis. Het grout bij GHT heeft in het
vloeibare groutgebied significante wrijving met zowel de grond en als de tunnelbuis. Bij
andere projecten, met ander grout, is in dit gebied de groutwrijving met de tunnelbuis
verwaarloosbaar gebleken.
-Stijfheden tunnelbuis en omringende grond:
Als niet alle contactvlakken van de gesegmenteerde tunnelbuis aanliggen wordt de
tunnelbuis kwantificeerbaar zwakker dan waarvan tot nu toe uitgegaan is, hetgeen beter in
overenstemming is met metingen. Dit betekent dat de belasting op de segmenten ten gevolge
van liggerwerking groter is dan tot nu toe is aangenomen. Gegeven de gemeten
buigendmomentcurve zal de grond zich eveneens slapper gedragen. De met numerieke
modellen afzonderlijk berekende stijfheidseigenschappen van grond en tunnelbuis, zijn aan
de conservatieve kant. Dat ligt niet aan de modellen, maar aan de randvoorwaarden
waaronder deze berekeningen zijn uitgevoerd.
-Vloeibaar grout tussen grond en geboorde gat:
Uitgaande van uniforme grondeigenschappen laat liggerwerkingsberekening laat zien dat er
in het gebied met vloeibare grout maar weinig relatieve beweging optreedt tussen tunnelbuis
en boorgat (een paar mm bij een verplaatsing van circa 3 cm). Er kan echter geen uitspraak
gedaan worden of dit compatibel is met groutstromingstheorie (zoals verwerkt in het
rekenmodel DClong): voor slappe grondcondities resulteert er geen stabiele berekening. Bij
stijve grond zijn enkel buishellingen toelaatbaar welke beduidend kleiner zijn dan de
gemeten helling. De indruk is dat de schematisatie van de interactie tussen de groutlaag en
de omringende grond te kort schiet.
-Overige lastige inputparameters liggerwerkingsmodel:
Lastig vast te stellen inputparameters van een liggerwerkingsmodel zijn:
-) lengte vloeibare groutzone
-) dwarskracht uit TBM
De verticale drukgradiënt bij het begin van het gefaseerde deel blijkt theoretisch bepaald: de
reactiekracht van de grondveer is nul. Deze situatie komt overeen met een verticale
groudrukgradiënt van 9,3 kPa/m bij GHT. De invloed van deze min of meer verborgen
randvoorwaarde dient verder onderzocht te worden. Een dergelijke gradiënt is op circa 8 m
achter de TBM gemeten. Daarom mogen in liggerwerkingssommen geen te korte vloeibare
groutzones toegepast worden, daar anders de verticale groutdrukgradiënt niet overeenstemt.
Gezien de verhoudingsgewijs grote variabiliteit van de verticale drukgradiënt direct achter
de TBM dient er rekening mee gehouden te worden dat de hoofdvijzels (en eventuele andere
elementen) dwarskrachten te verduren zullen krijgen. Bij GHT is, wanneer de groutdruk bij
ring 2118 als representatief beschouwd wordt, de dwarskracht tijdens boren niet excessief.
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Er is een alternatief om het probleem van het vaststellen van de vloeibare lengte uit
te stellen. In de plaats van een gefaseerde berekening kan een aangepaste niet-gefaseerde
berekening uitgevoerd worden. De lengte van de vloeibare groutzone is daarbij geen
inputparameter. De opgelegde verticale groutdrukgradiënt uit groutinjectie is wel input.
-Conclusie ontwerpmethodologie:
Hoewel met de nu ontwikkelde modellen een duidelijke stap is gezet, gaat het te ver om nu
te zeggen dat er een uitontwikkelde ontwerpmethodiek voor liggerwerking beschikbaar is.
In het huidige rekenmodel zitten parameters die in werkelijkheid afhankelijk van elkaar zijn
(TBM moment en lengte van de vloeibare groutzone), of die nog onvoldoende bekend zijn
(zoals de dwarskracht bij de TBM die door de vijzels wordt overgebracht).
Het model toont aan dat de vloeibare lengte van de grout een belangrijke parameter is. Deze
is te beïnvloeden door de doorlatendheid van het grout (bij een goed doorlatende grout,
maar bij een slecht doorlatende ondergrond, bepaalt de ondergrond deze lengte). Bij een
slecht doorlatende ondergrond kan de lengte van de vloeibare zone worden beïnvloed met
de uithardingstijd van het grout. Die moet dan korter zijn dan het voor de GHT gebruikte
groutsoort.
In een ontwerpmethodiek waarmee het krachtenspel in een tunnelbuis berekend wordt,
volstaat het niet de ideale situatie door te rekenen.

6.2

Aanbevelingen

-Reken numeriek, op samengesteld segmentniveau, de integrale buisstijfheid na voor een
niet-volledig aanliggend tunnelsegmentscenario.
-Bereken de integrale grondstijfheid voor verschillende schematisaties van de gevolgen van
het boorproces na. Met name met drukken onderin gelijk aan de waterdruk, en bij de
opwaartse beweging van de tunnelbuis een zogenaamd belastingstraject (i.p.v. het
gehanteerde stijvere ontlastingsregime). Houdt ook rekening met het stijgen van het boorgat
ten gevolge van het wegnemen van grond aan het boorfront.
-Met betrekking tot de overgang van vloeibaar grout naar elastisch grondgedrag het is
belangrijk na te gaan of er fysica gemist wordt. Daarbij gaat het om: - invloed stops, aanzuigen poriënwater onderin, - voortgaande consolidatie bovenin, - grote verschillen in
grondgedrag rondom tunnelbuis. Maar het is ook de vraag of het wel juist is dat het
gefaseerde liggermechanisme begint bij een grondveerreactie van nul.
-De reactiekracht ver achter de TBM zou equivalent aan een verticale groutdrukgradiënt van
6,3 kPa moeten zijn, wat minder is dan hetgeen volgde bij eerdere uitwerking van gemeten
groutdrukken. Er wordt geadviseerd na te gaan of er sprake is een probleem in de
interpretatie: niet alle meetsignalen zijn even duidelijk, of dat grout en grond een zodanig
geheel vormen dat de gebezigde beschouwing van de groutschil tekort schiet.
-Er wordt aanbevolen na te gaan of ongefaseerde berekening, zoals aangeduid in Paragraaf 5.6
gebruikt kan worden als eerste benadering bij de berekening van het resterend moment in een
ontwerpmethode.
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Berekening verzorgingsgebieden
groutinjectie en verticale drukverdeling
achter de TBM

Algorithm for calculation of flow distribution immediately behind TBM
Supply area are calculted from continuity (no force balance). The counter-clockwise
distance between stagnation point ( i) and injection point ( i) is:
i
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The clockwise distance between stagnation point (
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i

i
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and injection point ( i) is:
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with: i,i +1= supply area of injection point( I).The sum of all supply area is 2 .
Since the tunnel lining is circle shaped, the total of clock- and counter clock-wise stream
lengths have to be equal to prevent discontinuties in grout pressure around the tunnel.
As a consequence:
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The positions of the injection points ( I) are known. The relative distribution of the grout
supply over the injections points is also known. The relative injection of these points has to
be distributed of the 2 radians to determine i,i +1 i=1..5. The location of the first stagnation
point ( 1) is than solved from the above equation.
The position of the other stagnation points is calculated next:
2

1

1,2

3

1

1, 2

2 ,3

4

1

1,2

2 ,3

3, 4

5

1

1, 2

2 ,3

3, 4

4 ,5

6

1

1, 2

2 ,3

3, 4

4 ,5

5, 6

in short:
n 1
n

1

i ,i 1
i 1

The total radians with clockwise flow are (n=total number of injection points):
n

n 1

(

i 1

1

) n

i 1

remark:

n

(n i )

1

i ,i 1

i 1
n 1

1

,

n ,n 1

i
i 1

n ,1

Nil-gradient at axis-height (one-sided friction):
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Krachtsoverdracht naar de tunnelbuis

De relatie voor de groutdrukken precies voor de injectiepunten is:

p(

i 1

p(

)

i

y

)

h

R2

i 1

i

i 1

Voor stroming met de klok mee is voor verzorgingsgebied i de bijdrage aan de neerwaartse
kracht:
i 1

Fi

i 1

p cos( ) Rd

i 1

i

i

p i R(sin(

1 i

y

p i cos( ) Rd

) sin(

i

i

y

))

h

R 2 cos(

R(

h

i 1

) (

i 1

i

) cos( ) Rd

i

) sin(

i 1

) cos(

i

)

Voor stroming tegen de klok in is voor verzorgingsgebied i de bijdrage aan de neerwaartse
kracht:
1

Fti

1

p cos( ) Rd

1

p i cos( ) Rd

i

i

p i R(sin(

i

) sin(

i

))

i

y

h

R 2 cos(

i

y

h

) (

R(

i

i

i

) cos( ) Rd

) sin(

i

) cos(

i

)

De totale neerwaartse kracht is gelijk aan:
n

( Fi

F

Fti )

i 1
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Schijnbare groutinjectieverdeling bij
excentrische annulus

Apparent injection rates in case of eccentric grouting annulus:
The cross section of the supply area i for a concentric tail void is:

Ai 0

i ,i 1

Rh

The area is reduced by Aiz [m2] at an eccentricity of zt [m]:

Aiz

(sin

sin

i 1

i

) Rz t

The resulting cross-sectional area is:

Ai

Ai 0

Aiz

R

i ,i 1

sin

h[1

sin

i 1

i ,i 1

i

zt
]
h

The flow rate is:

Qi

v t Ai

The supply angle
i ,i 1 ecc

i,i+1

for eccentric tunnel position is:

Qi
Qtotal 0 1 sin

2
sin

i 1

zt
h

i

i ,i 1

As a first order approximation the flow rate under eccentric conditions is approximated by:

Qi
Qtotal

ecc

Qi
Qtotal 0 1 sin

1
i 1

sin

i ,i 1

with the angles
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Buigstijfheid tunnelbuis: niet-ideale aanligging
contactvlakken tunnelsegmenten

Elastische indrukking van aanligstrips tunnelbuissegmenten:
Volgens striploading theorie (Jumikis 1969 pg 145) geldt in het middensymmetrievlak van
de aanligstrips tussen de segmenten:
0

arctan

z

met:

2b
z

2bz
4b 2

z2

b = halve lengte van de strip,
z = coordinaat loodrecht op de strip (z=0 in de srtip),
y = coordinaat evenwijdig aan de strip (y=0 in het midden van de strip),
0 = uniforme normaalspanning uitgeoefend door de strip.
2h

z

2b

0
y

Figuur D1

Definitieschets tunnelsegment

Bij een segmentbreedte van 2h is de indrukking w in het midden van de strip-loading gelijk
aan:

w
2h

1
2h

2h
z
0

E

0

dz

1

E

arctan

h
b

b

h
ln ( ) 4
b
2 h

h
2( ) 2
b

1

1
2

Bij 1-D oneindig lange strip (b
) en een identieke stripload aan de tegenoverliggende
zijde dient een gelijke verplaatsing opgeteld te worden bij bovenstaande vgl. Er volgt dan de
bekende oplossing:

w
h

0

E

Bij een segment ingeklemd tussen twee naburige ringen, met zuiver axiale
krachtsdoorleiding is de vermenigvuldigingsfactor voor de stijfheid van het segment:

1

fE

2

arctan

h
b

b
h
ln ( ) 4
h
b

h
2( ) 2
b

1

1

per definitie:

w
h

0

Ef E

Het theoretische relatieve aanligoppervlak bij GHT is 0,36 van de dwarsdoorsnede van de
tunnelbuis . Bij een dergelijk contactoppervlak is de vermenigvuldigingsfactor voor het

WL | Delft Hydraulics & GeoDelft & Fugro

D–1

Evaluatie tweede fase Groene Hart Tunnel:
Ontwerpparameters bij krachtswerking, groutdruk
en invloed beweging tunnelbuis

Z4209

oktober 2007

traagheidsmoment: f i 0,36 . Bij GHT is de halve breedte van de contactvlakken b=0,43
m. De halve breedte van de segmenten is h=1 m. Er volgt zodoende voor de
vermenigvuldigingsfactor voor de buigstijfheid:
f EI f E f i = 1,3*0,36=0,47
Bij halvering van het aantal contactvlakken halveert de fi waarde, de fE-waarde blijft
hetzelfde. Nu hoeven de elementen niet noodzakelijkerwijs over de gehele lengte van hun
contactvlak aan te liggen. De waarde van b kan dus kleiner zijn (de maximale waarde b/h bij
GHT is b/h=0,43). Bij een gehalveerd aantal contactvlakken, met daarin gedeeltelijke
aanligging, is de vermenigvuldigingsfactor voor het traagheidmoment:

fi

0,18 *

b/h
0,43

In figuur D2 staat de vermenigvuldigingsfactor voor de buigstijfheid als functie van de
verhouding b/h weergegeven.
0.25
0.2
fei

0.15
0.1
0.05
0
0

0.2

0.4

0.6

b/h

Figuur

D2 Vermenigvuldigingsfactor buigstijfheid (enkel elastische indrukking) bij gehalveerd aantal
aanligpunten.

Bovenstaande figuur laat zien dat het mogelijk is een buigstijfheid te hebben van 1/10 van
de homogene buigstijfheid (of circa 1/5 van de reeds in vorige studies gereduceerde
buigstijfheid).
De ondergrens voor het contactoppervlak wordt bepaald door de druksterkte van het beton.
Voor het gebruikte beton B65 is de druksterkte 47 MPa (=0,72* 65MPa, kubus druksterkte
= 65MPa). Bij een hoogte van het contactvlak van 0,6m, negen contactvlakken en een totale
vijzelkracht van 60 MN, is bij het bereiken van een normaalspanning van 47 MPa de halve
breedte van contactvlakken gereduceerd tot: b=0,12m, dus b/h=0,12. Figuur D2 laat zien dat
de vermenigvuldigingsfactor voor de buigstijfheid dan circa fei=0,12 is.
Afschuifstijfheid in het vlak van de segmenten:
De afstand tussen de hartlijnen van de versprongen contactvlakken is L=2,4m.
Er geldt:
zy

G

z
y

E
z
2(1 ) y

er volgt voor een versprongen doorleiding van de axiale kracht (2b 0=4h , z=w sin(x/L )):

w
h

0

Ef G

Lb
(1 ) h h
2, 7 *0,18 0, 5 .

met fG

Er volgt: fG f i
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Buigstijfheid tunnelring, bij versprongen axiale belasting:
Er geldt
2

w
x2

M
EI r

Fx
EI r

met:

F = axiaale kracht door contactvlak
Ir = massatraagheidmoment tunnelsegmenten (betrokken op de segmentbreedte 2h
en dikte t).
De amplitude van de axiaale verplaatsing van de contactvlakken is (Roarke & Young 1975,
table 3, case 1d).

w

1 F 3
L
48 EI r

Voor vergelijkingsdoeleinden:

Ir

1
(2h)3 t en I
12

I
R t dus r
I
3

1
12

2h
R

3

=0,000557

met: t = dikte tunnelsegmenten.
Verder, de kracht overgebracht door één aanligstrip:

F

0

2bt

Er volgt:

w
h

3

b L
h
0 b
0,86 ofwel: f Es 1, 2
2 E h 2h
E h
b
met: f Es = reductiefactor elasticiteitsmodulus tunnelring
0,18
0, 42
dan: f Es fi 1, 2*
0, 43
0

Afschuiving aangrenzende segmenten in een tunnelring?
Bij versprongen axiale krachtoverdracht vindt een gedeelte van de krachtdoorleiding via de
voegen van aangrenzende segmenten in een tunnelring plaats. De “alzijdige” groutdruk leidt
tot tangentieele normaalkrachten in de tunnelring. In een tunnelring is de tangentiele
normaalkracht:

F

bD
p
2

Bij een grout van 300 kPa op ashoogte is de normaalkracht 4.4 MN. Bij een Coulomb
wrijivngscoefficient van 0.5 kan een langsvoeg 2.2 MN aan schuifkracht opnemen.
De totale kracht uitgeoefend door de TBM-vijzels is 60 MN. Als deze normaalkracht op 9
contactpunten doorgegeven wordt, is de normaalkracht per contactpunt 6,7 MN. De helft
hiervan wordt door het segment zelf afgeleidt, de andere helft via de voeg. Bij deze
schematisatie vloeit er dus 3.3 MN aan schuifkracht door de voeg. De voeg schuift af totdat
het surplus overgedragen wordt via de aanvankelijk openstaande contactvlakken in de
omtreksvoegen, welke door dit krachtenspel enigsinds dichtgegaan zijn (klein contactvlak).
De in de vorige paragraven berekende deelbijdragen aan de reductie van de buigstijfheid
van de tunnelbuis zullen daardoor maar gedeeltelijk optreden. De reductie van tunnelbuis
stijfheid is dus niet eenvoudigweg de som van boven berekende bijdragen.

WL | Delft Hydraulics & GeoDelft & Fugro

D–3

Evaluatie tweede fase Groene Hart Tunnel:
Ontwerpparameters bij krachtswerking, groutdruk
en invloed beweging tunnelbuis

E

Z4209

oktober 2007

Axiaal gedrag tunnelbuis tussen boren en rust

Tussen boren en rust varieert de axiale normaalspanning in de tunnel buis.
De axiaal verplaatsing (w) de buis wordt beschreven door het axiale krachtenevenwicht:
2

O . Dit is gelijk aan: E

A

x

x

A

w
A
x2

E

O .

De schuifspanning uit de omringende grond volgt uit:

r

G

const en

w
hieruit volgt bij integratie van r=R tot r=3R:
r

w
G ln 3
R
Substitutie in de krachtenbalans geeft:
2

w

x

2

w
X2

0
A E
= aanpaslengte rek tunnelbuis
2 G ln 3

met: X

De oplossing is:

w

we

x/ L

en de variatie in normaalkracht is:

F

x/ X

Fe

met: F= variate axiale kracht TBM tussen boren en rust.
De lengte X is uit te drukken in de buigstijfheid van de tunnelbuis via:

A

2 Rt , I

R 3t ,

Gebruikmakend van G

A
2
I R2
k (1 )2 volgt er:

1
EI
2
R 2 k (1 )ln 3

X

1 1
R 2

2
(1

)ln 3

1 1
0.71
R 2

Bij liggerwerking was voor GHT gevonden =0.049, substitutie in bovenstaande vgl. geeft
X=39m. Dit komt vrij aardig overeen met de metingen, onderstaand is het berekende
normaalkrachtverloop bij GHT is rust berekend (F = 50MN, FTBM=35 MN, X=39 m):
50

F [MN]

40
30
20
10
0
0

50

100

150

[m]

Figuur E
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Axiaal verloop normaalspanning tijdens stilstand TBM.
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Het axiaal gedrag bevestigt de juistheid van de gehanteerde verhouding van elastisch gedrag
tunnelbuis en omringende grond (let op de grond is erg eenvoudig voorgesteld, geen axiale
spanningsopbouw).
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COB – Nederlands kenniscentrum voor ondergronds
bouwen en ondergronds ruimtegebruik
Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en
ondergronds ruimtegebruik (COB) heeft tot doel om kennis, kunde
en innovatie voor ondergronds ruimtegebruik en ondergronds
bouwen te ontwikkelen. Dit doet COB door praktijkonderzoek en door
samenwerking binnen een netwerk van deskundigen.
Kennis komt tot stand in een publiekprivate, maatschappelijke
context, om te komen tot resultaten die breed worden geaccepteerd
en die leiden tot een verantwoorde toepassing met maatschappelijk
en economisch rendement. COB bestaat sinds 1995 en maakt deel uit
van CURNET.

Consortium DC-COB
Door het ondertekenen van de overeenkomst ‘Consortium Ondergronds
Bouwen’ d.d. 18 december 2003 bevestigen COB en Delft Cluster de
voorgenomen plannen met betrekking tot het uitvoeren vangezamenlijk
onderzoek binnen het consortium ‘Ondergronds Bouwen’.
Bij de formulering van de onderzoeksactiviteiten binnen beide
organisaties voor de periode 2003-2010 leek een verdere afstemming
van de activiteiten winst voor beide organisaties te kunnen betekenen.
Delft Cluster kan profiteren van de goede relaties die het COB heeft
opgebouwd met diverse marktpartijen op het gebied van ondergronds
bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Deze marktpartijen zijn nood
zakelijk om te komen tot een uitvoerbaar Bsik-programma voor de
periode 2003-2010. Het COB kan van de samenwerking profiteren
omdat het een eerste aanzet betekent naar een gezonde financiële basis
voor onderzoeksactiviteiten. Daarnaast biedt de samenwerking voor
beide organisaties kansen op het gebied van kennisdeling en kennis
verspreiding. Dat is de insteek van de twee projecten:
Beheerst Boren in Stedelijk Gebied en Innovatief Ondiep Bouwen.

Gemeenschappelijk praktijkonderzoek boortunnels (GPB)
Na het succesvolle verloop van het praktijkonderzoek bij de Tweede
Heinoordtunnel en de Botlekspoortunnel bleek het voor vijf nog
op handen zijnde Nederlandse boorprojecten efficiënter om het
nog b
 enodigde onderzoek te verdelen. Daarom gaven de opdrachtgevers van vijf Nederlandse boortunnelprojecten en COB half
september 2000 door de ondertekening van de Overeenkomst
Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels (GPB) hun
goedkeuring aan een masterplan praktijkonderzoek. Onder de paraplu
van het Centrum Ondergronds Bouwen bepaalden zij welk onderzoek
waar het beste zou kunnen plaatsvinden.
Binnen het masterplan GPB wordt onderzoek gedefinieerd ter plaatse
van Westerscheldetunnel (F100), Sophiaspoortunnel (F200), 
Tunnel Pannerdensch Kanaal (F500), Boortunnel Groene Hart (F510),
Noord-Zuidlijn (F530) en RandstadRail (F540). Tijdens de u
 itvoering
van deze boortunnels met grote diameter zullen metingen en
experimenten worden uitgevoerd, waarmee de kennis ten aanzien van
de geboorde tunnel als bouwmethode wordt vergroot. Hierbij worden
ondermeer zaken onderzocht als metingen aan dwarsverbindingen,
mogelijkheden tot hergebruik van vrijkomende grond, optreden
van zwel van diepgelegen kleilagen, volgen van het boorproces en
gerichte evaluatie van meetgegevens. Het betreft dan ook uitvoerings
gerelateerd onderzoek met oog op het verkleinen van risico’s en
kosten bij toekomstige tunnelprojecten.
De partijen vertegenwoordigd binnen het Platformoverleg GPB
• Managementgroep Betuweroute van NS RailInfrabeheer,
• Projectbureau Noordelijk Holland - Directie HLS-Zuid - Ministerie
van Verkeer & Waterstaat,
• Projectbureau Noord-Zuidlijn - Dienst Infrastructuur Verkeer en
Vervoer van de Gemeente Amsterdam,
• Centrum Ondergronds Bouwen (COB),
• Projectbureau RandstadRail
• Bouwdienst Rijkswaterstaat - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
- Ministerie van Verkeer & Waterstaat
• Delft Cluster
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