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1

Algemeen

Het ontwerpen van tunnels betekent een voortdurende confrontatie met de omgevingselementen grond
en water. In tegenstelling tot vele andere landen wordt Nederland gekenmerkt door een wisselende
samenstelling van de bodem: zand, veen en klei komen zeer onregelmatig en in verschillende gradaties
in onze ondergrond voor.
Daarnaast hebben Nederlandse ontwerpers en bouwers te maken met het feit dat nagenoeg alle
ondergrondse constructies worden omringd door grondwater. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor
bouwers van afgezonken tunnels, het onderdeel van de tunnelbouw waar we ons in dit artikel op richten.
Het systeem van het afzinken van tunnels is “geboren” in Nederland. De Maastunnel is de eerste tunnel
die met deze methode is uitgevoerd (rond de Tweede Wereldoorlog) en daarna volgden er nog zeer vele.
Tegenwoordig wordt de afzinktechniek ook naar het buitenland geëxporteerd, zowel in Europa
(Denemarken, Turkije) als daarbuiten (bv. Korea en Brazilië).
In voorliggend artikel wordt het zogenaamde OTAO-proces (Opdrijven, Transporteren, Afzinken en
Onderstromen) beschreven.
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Bouwdok

Om tunnelelementen te kunnen bouwen, is een bouwdok nodig. De bodem van een bouwdok moet
natuurlijk draagkrachtig genoeg zijn om de bouwbelasting te kunnen opnemen zonder grote
zettingsverschillen.

Het bouwdok in Barendrecht, waar de tunnelsegmenten voor de uitbreiding van de
Beneluxtunnel zijn gebouwd, 1999. Foto Beeldbank RWS

Een bouwdok is te vergelijken met een normale bouwput, voorzien van een bemalingssysteem of
een afsluitende laag (bv. een folieconstructie), of het “bouwdok” bestaat uit de oprit/afrit van de
betreffende tunnel. De plaats van het bouwdok wordt bij voorkeur gekozen in de nabijheid van de
tunnellocatie op één van de oevers van de waterweg die moet worden gekruist.
De oppervlaktematen van een bouwdok worden bepaald door de lengte en breedte van de
tunnelelementen en de benodigde werkruimte rondom de elementen.
De werkruimte bestaat onder meer uit:
•

de benodigde bouwwegen;

•

de kraanbanen;

•

de werkruimte en -wegen;

•

de ruimte om de tunnelbekisting uit de laatste stortmoot van een element te kunnen
verwijderen.
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Verder wordt ten behoeve van het transporteren in het bouwdok soms een afbouwsteiger aangelegd
voor het gereedmaken van de tunnelelementen. De afbouwsteiger kan zich ook buiten het bouwdok
bevinden. Dit is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.
De diepte van het bouwdok is afhankelijk van het waterpeil in de aangrenzende waterweg. Hierbij
dient rekening te worden gehouden met:
•

het getij en de benodigde tijd voor opdrijven en verhalen van het tunnelelement;

•

de onderschrijdingskans van de waterstand, dat wil zeggen de kans op een lagere
waterstand dan normaal;

•

de diepgang van het hoogste of meest in verticale richting gebogen tunnelelement;

•

de dikte van de uitvullaag (liefst grind) onder het tunnelelement;

•

de benodigde speling t.o.v. de bodem bij het transporteren van het element.

Ter plaatse van de eventuele afbouwsteiger dient de bouwdokdiepte mede gebaseerd te zijn op de
diepgang van het afgetrimde element. Dat wil zeggen een tunnelelement dat gereed ligt om te
transporteren met het benodigde ballast(aftrim)beton en alle uitrusting t.b.v. transport en afzinken.
De ligging van de elementen in het bouwdok en de plaats van de bouwdokopening en eventuele
afbouwsteiger volgt uit de gewenste volgorde van afzinken.
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3

Tunnelelementen en tunnelmoten

Een afgezonken tunnel is opgebouwd uit de op- en afritten en het werkelijk afgezonken deel. Dit
afgezonken

deel

wordt

gevormd

door

op

een

speciale

manier

aan

elkaar

gekoppelde

tunnelelementen.
Tunnelelementen bestaan uit meerdere tunnelmoten ter lengte van ca. 20 tot 25 m. De lengte van de
tunnelelementen is afhankelijk van de situatie ter plaatse van het bouwdok en de afzinklocatie, de te
transporteren afstand van het element en het totale krachtenspel (momenten en dwarskrachten) in de
mootvoegen. We kennen elementlengten van 110, maar ook van 268 m (Hemspoortunnel).
Tunnelmoten zijn opgebouwd uit een betonvloer, buiten- en veelal ook binnenwanden en een dak. Aan
de bovenzijde zijn ze aan weerszijden afgeschuind om krabbende ankers van overvarende schepen in
de definitieve situatie geen schade te laten maken aan de tunnel. De moten zijn als het ware met een
soort mofverbinding gekoppeld om horizontale en verticale bewegingen te voorkomen tijdens
opdrijven, transporteren, afzinken en onderstromen en in deze fasen horizontaal met elkaar verbonden
door voorspanning. De mofverbinding moet ook in de definitieve situatie voorkomen dat er
verschilzettingen ter plaatse van de mootvoegen optreden. De voegen tussen de moten onderling
noemen we dilatatievoegen.

3.1 Voorspanning
Voorspanning is een stelsel van voorspanstrengen (dunne hoogwaardige staaldraden) die door holle
buizen in de betonmoten zijn aangebracht. Deze strengen worden aan de kopse kanten van de
elementen op spanning gebracht door ze onder grote kracht te verlengen en vast te zetten met wiggen
(vergelijkbaar met een elastiek dat door bv. een tweetal luciferdoosjes op spanning wordt gezet).
Nadat de voorspanstrengen zijn voorgespannen, worden voorafgaand aan het opdrijven de holle
buizen met een groutmengsel (cement met water) gevuld.
De hoeveelheid voorspanning is afhankelijk van horizontale en verticale buigende momenten in de meest
ongunstige fasen tijdens het opdrijf-, transport-, afzink- en onderspoelproces, rekening houdend met
zoutfluctuaties, scheepvaartkrachten, reactie van het opvolgend tunnelelement en

reductie door

waterdruk op het kopschot.
Tijdelijke voorspanning met aanhechting (gegrout) is i.v.m. een grotere veiligheid noodzakelijk. In de
2

meest ongunstige situatie moet altijd nog een drukspanning van 0,2 N/mm in de dilatatievoeg
aanwezig zijn. De berekeningen voor de benodigde dwarskrachtvoorziening en voorspanning ter
plaatse van de dilatatievoegen moeten intensief worden uitgevoerd voor alle denkbare fasen waarin
het tunnelelement zich kan bevinden.
Indien de beëindiging van de voorspanning aan de kopzijde van het tunnelelement wordt uitgevoerd, is
er een grote kans op lekkage als de voorspankanalen met het naperssysteem worden geïnjecteerd.
De voorspankabels dienen in ieder geval binnen de dilatatievoegenband te worden gepositioneerd om
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lekkage te voorkomen. Bij beëindiging van de voorspanning halverwege de eindmoten dient rekening
te worden gehouden met veel extra wapening i.v.m. het doorsnijden van de hoofdwapening.
De moten van een tunnelelement moeten worden voorgespannen voordat de rubber-metalen
voegstrook wordt geïnjecteerd. Het volgrouten van de voorspanbuizen dient bij voorkeur te gebeuren
na het opdrijven (of wanneer de oplegdruk van de tunnelelementen op de bodem met 90% is
teruggelopen) en natuurlijk vóór het transport van het tunnelelement.
Het tunnelelement mag pas worden afgetrimd (voorzien van het eerste ballastbeton) als de
2

injectiespecie een druksterkte heeft van minimaal 20 N/mm . Het injecteren d.m.v. napersen (eindfase
van het grouten) is niet mogelijk als de voorspankasten reeds vroegtijdig zijn gevuld, daarom moet een
zeer fijn cement worden toegepast met geen of nauwelijks bleeding. De voorspankanalen worden na
het inbrengen van de voorspanning luchtdicht afgesloten en gevuld met VPI-poeder om roestaanslag
te voorkomen.
De voorspanstrengen worden na het afzetten van het tunnelelement op het zandbed in eindpositie
doorgeslepen of doorgeboord, zodat de verschillende moten hun eigen zettingsgedrag kunnen
vertonen en een kettinglijn kunnen gaan vormen.
Voorspanning wordt toegepast om de moten van een element te koppelen zodat het als geheel kan
worden getransporteerd naar de eindbestemming. De minimale druk in de dilatatievoegen dient 0,2
2

N/mm te zijn. Deze drukspanning geldt voor elk punt in de voeg. Bij de dimensionering van de
voorspanning dient rekening te worden gehouden met voorspanverliezen ten gevolge van het verlagen
van de funderingsdruk tijdens inunderen en het dichttrekken van de voegen tijdens de inundatie. Ook
met het dompelen (duiken) van het element tijdens het transport dient in de voorspanberekening
rekening te worden gehouden. Dit duiken kan gebeuren als er te weinig “keelclearance” tussen
rivierbodem en onderkant TE is. Door de waterstroom kan het TE onder water worden getrokken. Gaat
het transport van elementen over zee, dan dient men de minimale druk in de voegen groter te maken
2

(bv. naar 0,3 N/mm ).
Tijdens het bouwen van een tunnelelement werken er veel krachten op de verschillende stortmoten.
Dit zijn krachten ten gevolge van ongelijkmatige zetting op het grindbed, hydratatiekrimp, kruip,
temperatuursverschillen als gevolg van zonbestraling enz. Deze krachten komen grotendeels vrij als
het element loskomt van de bodem (bij het opdrijven). Vervormingen ten gevolge van het vrijkomen
van deze krachten concentreren zich bij de mootvoegen, waardoor er grote krachten op de
verbindingselementen van de moten komen. Deze krachten kunnen zonder problemen worden
opgenomen door de voorspanstrengen als deze over de volledige lengte van het tunnelelement
kunnen vervormen. Is de voorspanstreng echter ingebed (gegrout), dan kan hij alleen ter plaatse van
de voeg vervormen. De kans bestaat dan dat de voorspanstreng gaat vloeien of zelfs breekt.
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Het injecteren dient te voorkomen dat een voeg open kan komen te staan (concentraties van een
totale verlenging van de voorspankabels in één voeg). Ook wordt op deze manier een lekweg via de
voorspankanalen voorkomen en wordt het doorslijpen eenvoudiger. Er moet dan zijn aangetoond dat
het tunnelelement en de afzonderlijke moten voldoende veiligheid bezitten tegen opdrijven. De
funderingsdruk moet dan minimaal 2.0 kN/m

2

bedragen. Bij een individuele moot zou de

funderingsdruk wat lager mogen zijn, mits dit wordt gecompenseerd door andere moten en de
veiligheid van het gehele tunnelelement niet in gevaar komt. Het doorslijpen van de voorspanning
gebeurt pas na het onderstromen en aanvullen van de zinksleuf.

3.2 Kopschotten
Aan de kopse kanten van een tunnelelement worden zogenaamde kopschotten aangebracht. De
kopschotten zorgen ervoor dat het tunnelelement tijdelijk een waterdichte doosconstructie wordt,
waarmee kan worden gevaren. Ook bij de landhoofden, waar de tunnelelementen op aansluiten,
worden kopschotten toegepast. Tijdens de fasen opdrijven, transporteren, afzinken en onderstromen
vervullen zij de functie waarvoor ze zijn ontworpen. In de loop van het proces van het onderstromen
verliezen de kopschotten hun betekenis. In de afbouwfase worden ze gesloopt.
Omdat de kopschotten een hulpconstructie zijn in het totale bouwproces van de tunnel is de aannemer
de eindverantwoordelijke voor het ontwerp (sterkte, stijfheid en waterdichtheid). Omdat het kopschot
krachten uitoefent op het tunnelelement komt het ontwerp in nauwe samenspraak met de ontwerpers
tot stand. Voornamelijk de opleggingen en aansluitingen zijn hierbij van belang. De grootste belasting
uit de waterdruk komt op het kopschot tijdens het afzinken. Specifieke transportomstandigheden, zoals
bij transport over zee, kunnen extra ontwerpeisen met zich meebrengen.

Tunnelelement Noord/Zuidlijn in bouwdok Sixhaven met zicht op kopschot,
15 mei 2007.
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Bij het transport van de Piet Heintunnel over de Noordzee zijn bv. als extra risicomaatregel dubbele
kopschotten toegepast. Bij een toenemend aantal tunnelelementen, hetgeen het geval kan zijn bij zeer
lange tunnels, kan een stalen kopschot vanuit het repetitie-effect (meerdere malen gebruiken)
economisch aantrekkelijk worden (dit is gebeurd voor de Øresundtunnel).
Om in de bouwfase en na het afzinken in het tunnelelement te komen wordt in het kopschot een
waterdichte deur aangebracht. De deuren van beide aansluitende tunnelelementen moeten 180
graden kunnen draaien en tegenover elkaar op dezelfde hoogte zitten. Omdat de deur naar de
zinkvoeg toe opengaat, moet de breedte van de deur minder zijn dan de breedte van de zinkvoeg!

3.3 Gewicht en volume element
Om het werkelijke gewicht en het opdrijvend vermogen van de gebouwde tunnelelementen te kennen,
worden de diktes van vloeren, wanden en dak gemeten in een bepaald stramien. Ook wordt de
volumieke massa van het beton bepaald door middel van het boren van betonkernen of uit de
gegevens van de betonmortelcentrale. Deze gegevens zijn nodig om de vervolgberekeningen exacter
te kunnen maken ten behoeve van de verschillende evenwichtssituaties waarin het tunnelelement in
de toekomst zal terechtkomen.
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3.4 Ingestorte onderdelen
Tijdens de bouw in het bouwdok worden de elementen reeds voorzien van een aantal onderdelen die
later benodigd zijn voor het transport, afzinken en onderstromen.

3.4.1

De oplegconstructies

Een oplegconstructie bestaat uit vijzelpennen en manchetten en uitsparingen voor de
vijzelpennen (waar het element tijdelijk na het afzinken en tijdens het onderstromen op komt te
staan). De kin- en neusconstructie aan de primaire zijde van het af te zinken element (neus) en
de secundaire zijde van het reeds afgezonken element (kin) is een tijdelijke oplegging van een
tunnelelement in de afzinkfase tot en met de onderstroomfase.

3.4.2

Meetpunten

Meetpunten die benodigd zijn voor het later onder water positioneren van het tunnelelement. De
diverse kritieke punten van het tunnelelement bij het afzinken worden in een eigen
elementassenstelsel ingemeten.

3.4.3

Kopschotvoorzieningen

Ten behoeve van het ballastleidingsysteem, de tasterpenconstructie en elektrakabels worden
waterdichte doorvoeren in de kopschotten ingestort. Staalplaten worden ingestort t.b.v. de
maatvoering van de zinkvoeg. In het andere tegenoverliggende kopschot is een buisje ingestort
waardoor een pen kan worden gestoken. Na het afzinken kan hierdoor de maat van de zinkvoeg
worden bepaald en kan gecheckt worden op de x en y-bepaling van het TE. Na het legen van de
zinkvoeg is er een snelle controle mogelijk van de indrukking van de GINA. Vaak worden, als
kostenbesparing, de tasterpennen en -platen weggelaten omdat er wordt vertrouwd op de xymeting via het meetsysteem. De doorvoer van de tasterpen bevindt zich aan de primaire zijde
van het tunnelelement maar kan ook aan de secundaire zijde van het voorgaande tunnelelement
zitten als wordt gekozen geen mensen in het af te zinken tunnelelement toe te laten.

3.4.4

Zinkvoegomranding en tijdelijke waterdichting

De staalprofielen (IPE-profielen) aan de kopse kanten van de elementen waar uiteindelijk de
waterdichte aansluiting tussen de elementen moet worden gemaakt. De profielen dienen
zorgvuldig onder de juiste hoek (horizontaal en verticaal t.o.v. de tunnelas) te worden gemaakt
en ingemeten. De richting van deze kopvlakken dwingen het volgende aansluitende
tunnelelement immers tijdens het afzinken naar een natuurlijke positie. De tijdelijke waterkering
in de zinkvoeg tussen twee tunnelelementen wordt tijdens en na het afzinken verzorgd door het
GINA-profiel. In principe zou de tijdelijke waterkering ook op een andere wijze kunnen worden
gerealiseerd. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de aannemer. Bij de tot nu toe
gerealiseerde tunnels in Nederland is uit het oogpunt van betrouwbaarheid steeds gekozen voor
deze oplossing. Het GINA-profiel, speciaal ontwikkeld voor de tunnelbouw, is een massief
rubberprofiel.
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Afhankelijk van het gekozen type kan het neusje van het profiel zachter zijn dan de kern. Van de
rubberkarakteristieken is in het bijzonder de shore-hardheid van belang. Afhankelijk van de
productiewijze van de fabrikant/leverancier zijn twee typen te onderscheiden. Een profiel dat
vervaardigd wordt met een matrijs en een geëxtrudeerde variant. Het belangrijkste verschil is de
maatvastheid. Deze is groter bij een met een matrijs gemaakt profiel. Voor speciale
toepassingen (bv. de Ørosundtunnel) is een speciaal profiel ontwikkeld met twee verschillende
shore-hardheden. De te eisen nauwkeurigheid en vervormingeigenschappen van het GINAprofiel worden in de ontwerpfase bepaald. Ondanks dat bij het ontwerp van een tunnel ervan
wordt uitgegaan dat het GINA-profiel de waterkering alleen tijdelijk hoeft te verzorgen – vanaf het
afzinken totdat het OMEGA-profiel is aangebracht en getest – blijkt uit ervaring dat het profiel na
vele jaren nog steeds functioneert.

3.4.5

Kwispelen

Eventuele staalplaten en extra wapening op die plaatsen in de betonconstructie van de zinkvoeg
aanbrengen waar de kwispelvijzels bij het afzinken worden geplaatst. Kwispelvijzels zijn nodig
indien het element na het legen van de zinkvoeg door de natuurlijke ligging als gevolg van een
afwijkende richting van de kopvlakken buiten de tolerantie ligt en het in horizontale positie te
corrigeren.

3.4.6

Frames

Ten behoeve van diverse frames die het GINA beschermen en het beton moeten beschermen
tegen het duwen van de duwboot tijdens transport, en ten behoeve van de diverse bolders,
hijsogen, afzinkpontons, toegangsschacht en meetmast voor het transport en afzinken moeten
ankers in het beton worden opgenomen.

3.4.7

Onderstroomhulpconstructies

Voor het onderstromen moeten onderstroomleidingen in het beton worden opgenomen.

3.4.8

Hulpconstructie om tijdens het afzinken de zinkvoeg te legen

Door het instorten van een ontluchtingspijpje in de zinkvoegconstructie kan, nadat twee
aansluitende tunnelelementen zijn afgezonken, de zinkvoeg worden geleegd door de afsluiter (op het
ballastleidingsysteem) aan de onderzijde en het ontluchtingspijpje aan de bovenzijde van het
kopschot open te zetten. In eerste instantie komt uit het ontluchtingspijpje water, later lucht. Indien er
continu water door het ontluchtingspijpje blijft komen, is dit een indicatie dat het GINA-profiel ergens
niet goed afsluit.
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3.5 Zinkvoegomranding en waterdichting
3.5.1

GINA-profiel en omranding

De zinkvoegomrandingen zijn opgebouwd uit stalen profielen, meestal een IPE 500, die bij de bouw van
de tunnelelementen is meegenomen. Deze profielen worden geconserveerd met behulp van een
epoxycoating. Aan de binnenzijde van de stalen profielen moeten bij voorkeur injectiesponsjes worden
opgenomen om eventuele ruimte tussen staal en beton te injecteren. Nadat de secundaire en primaire
zijde van de tunnelelementen zijn ingemeten, worden op de juiste maat en met grote nauwkeurigheid
stalen platen in het stalen IPE-profiel gelast. Om de levensduur van de zinkvoegomranding zeker te
stellen, worden na het lassen en slijpen alle beschadigde plekken behandeld met een zinkcompound.
Het is van belang voor zowel de stalen profielen als de platen te zorgen voor rechte en vlakke profielen
(niet getordeerd).

Links: GINA-profiel, rechts: OMEGA-profiel.
Foto: Noord/Zuidlijn.
De primaire en secundaire zijde van de betreffende aansluitende tunnelelementen worden
gecontramald. Bij het inlassen van de platen kunnen kleine aanpassingen worden gedaan ten opzichte
van de theoretische maat. Om te voorkomen dat tijdens het afzinken de flenzen van de
zinkvoegomranding elkaar raken, worden deze waar ze meer dan 25 mm buiten de in te lassen plaat
steken weggebrand. Na het inmeten van de stalen zinkvoegomrandingen, aan zowel de primaire als de
secundaire zijde, is het behoud van de positie van deze omrandingen tijdens het vlechten en het storten
van de moten een zeer secure opgave.

Jan	
  Bijkerk,	
  Van	
  Aantrekcilinder	
  tot	
  Zinkkamer	
  

pagina	
  13	
  van	
  50	
  

	
  
In de bouwfase is op de koppen van de tunnelelementen aan de primaire zijde de
zinkvoegomranding aangebracht waarop het GINA-profiel kan worden gemonteerd. Aan de
secundaire zijde is eveneens een zinkvoegomranding aangebracht, maar deze heeft als doel de
aanslag voor het GINA-profiel van het volgende element in het afzinkproces te zijn. Aan de zijde van
het tunnelelement waar het GINA-profiel moet worden gemonteerd, zijn in de stalen platen van de
zinkvoegomranding (IPE) op de positie van de bevestigingspunten van de GINA gaten geboord. Aan
de binnenzijde zijn dopmoeren gelast waar later de bevestigingsbouten van het GINA-profiel in
passen.
Vervolgens wordt de ruimte tussen het stalen profiel en de platen gevuld met grout. Het GINA-profiel
wordt met behulp van klemstrippen tegen de stalen zinkvoegomranding gemonteerd. De gaafheid
van het neusje en de maatnauwkeurigheid van het GINA-profiel zijn van groot belang voor het
realiseren van de tijdelijke waterdichtheid in de afzinkfase en moeten daarom ook in deze fase worden
gecontroleerd. Bij levering is het GINA-profiel omwikkeld met jutedoek om beschadigingen en
aantasting door UV-straling te voorkomen. Bij de opslag en het transport op de bouwplaats moeten
maatregelen worden genomen om beschadigingen aan het GINA-profiel te voorkomen.
Tijdens het transport van het tunnelelement over water wordt het bovenste deel van het GINA-profiel
beschermd door een speciaal daarvoor gemaakte stalen beschermconstructie.

3.5.2

OMEGA-profiel en W9U-i-profiel

De definitieve waterkering in de zinkvoeg tussen twee tunnelelementen wordt verzorgd door het OMEGAprofiel. De waterkering van de mootvoegen van de tunnelelementen wordt gegarandeerd door het W9U-iprofiel. De definitieve waterkering zou ook op een andere wijze kunnen worden ontworpen en uitgevoerd.
Bij de huidige tunnels is echter door de tunnelontwerpers op basis van gebleken betrouwbaarheid steeds
gekozen voor het OMEGA- en W9U-i-profiel.
In de ontwerpfase zal met name aandacht moeten worden besteed aan de maatvoering en mogelijke
bevestiging van het OMEGA-profiel en de detaillering van de wapening rondom het W9U-i-profiel. Het
W9U-i-profiel is een injecteerbare dilatatievoegenband die speciaal is ontwikkeld voor de tunnelbouw.
Specifiek zijn de injecteerbare sponsprofielen die op de dilatatievoegenband zijn aangebracht. Het
sponsprofiel van W9U-i moet worden ingesmeerd met vaseline voor het monteren in de constructie, zodat
er geen hechting zal optreden tussen sponsprofiel en beton (dus niet alleen als het langer dan een jaar
duurt voordat men injecteert).
Het W9U-i-profiel moet zo worden geplaatst dat het injecteerbare sponsprofiel naar de buitenzijde van de
constructie is gericht. De injectieopeningen van de injectiepijpjes komen uit aan de binnenzijde van het
tunnelelement. De montage van de slab en de vormgeving van de wapening om de dilatatievoegenband
te fixeren zijn niet anders dan bij standaard betonwerk. Tijdens het storten van beton moet grote
zorgvuldigheid worden betracht ten aanzien van het voorkomen van luchtinsluitingen rondom de
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dilatatievoegenband. Tevens moet ervoor worden gezorgd dat de injectiepijpjes niet vol kunnen lopen
met cementwater.
Het injecteren van het profiel gebeurt door in een vastgestelde volgorde de om de 3,0 à 3,5 m
aangebrachte injectiepijpjes op een vooraf vastgestelde druk te vullen met injectievloeistof. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een handpomp met een geijkte manometer. Het injecteren gebeurt vlak voordat het
bouwdok wordt geïnundeerd.
Het injecteren van het W9U-i-profiel dient zorgvuldig te geschieden. De injecteur moet op de hoogte zijn
van de gevoeligheden en accuraat kunnen inspelen op afwijkingen. Op het moment van injecteren kan
een verschil tussen de geregistreerde hoeveelheid ten opzichte van de verwachte hoeveelheid
injectievloeistof zo'n afwijking zijn. Als injectievloeistof komt in aanmerking een oplosmiddelvrije
epoxyhars.
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4

Waterballastsysteem

Tijdens heel het OTAO-proces speelt het waterballastsysteem een belangrijke rol. Het systeem zorgt
ervoor dat de tunnelelementen tijdens het inunderen van het bouwdok aan de grond blijven en daarna
beheerst kunnen worden opgedreven. Voor het transporteren van de tunnelelementen speelt het
waterballastsysteem eigenlijk alleen een rol in de noodprocedures. Voor het afzinken van de
tunnelelementen tot aan het uitwisselen met ballastbeton, in de afbouw, is beheersing van het
waterballastsysteem weer van groot belang. Het is een hulpconstructie en valt dus onder de
verantwoordelijkheid van de aannemer. Het wordt voor zover mogelijk tijdens de bouw van de
tunnelelementen meegenomen. De laatste delen van het waterballastsysteem worden pas in de
afbouwfase uit en van de tunnel verwijderd.

Een van de gevulde waterbassins in de zinktunnel,
12 november 2012.
De functie van de ballasttanks is de vereiste hoeveelheden tijdelijk ballastwater in de bouwdok-, afzink-,
onderstroom- en gedeeltelijke afbouwfase te bergen om voldoende veiligheid tegen opdrijven te
waarborgen.
De grootte van de tanks is afhankelijk van het opdrijvend vermogen van de tunneldoorsnede, de minimale
volumieke massa van het beton, de maximale volumieke massa van het omringende water, de
scheepvaartkrachten, de onderstroomkrachten en de minimaal vereiste bodemdruk of oplegreacties.
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Overdimensionering in verband met mogelijke afwijkingen in aannames van de volumieke massa in de
ontwerpfase is noodzakelijk – als richtlijn wordt in het ontwerp 50% overwaarde aangehouden.
De positie van de tanks is afhankelijk van de optimalisatie van voegmomenten en dwarskrachten, de layout van het tunnelelement – in dwarsrichting liefst zo ver mogelijk uit elkaar – en de verdeling van tanks
over een zodanig oppervlak dat vervanging van ballastwater door vaste ballast (beton of grind) goed en
eenvoudig mogelijk is.
Mogelijkheden voor de positie van tanks:
•

tanks van langswand tot langswand bij meer dan twee kokers;

•

tanks tegen buitenwanden;

•

losstaande containers/watertanks uit tuinbouw;

•

raakvlak: positie vijzelpenconstructie.

Er dient terdege rekening te worden gehouden met de scheefstand van het tunnelelement in de
afzinkfase, aangezien de berging van de tank dan kleiner wordt!
De tanks worden eventueel voorzien van pvc-folie. De voorgevormde zak moet iets ruimer genomen
worden dan de grootte van de tank. Het is aan te raden een laagje water in de tank te laten staan en een
laagje zand of tempex onder de folie aan te brengen ter voorkoming van beschadigingen. Indien geen
folie wordt gebruikt moeten alle naden worden afgeplakt met een gebitumineerd glasweefsel. Om de
voegbewegingen te kunnen volgen, moet het glasweefsel met ruimte worden aangebracht.
Er moeten duidelijk afleesbare, eenduidige meetinstrumenten worden toegepast voor het bepalen van de
vulling van de tanks en de tanks dienen goed bereikbaar te zijn d.m.v. bordessen en/of steigers.
Het ontwerp van de verschillende componenten van het waterballastsysteem is een taak van de
aannemer. Het systeem bestaat uit de volgende componenten: waterballasttanks, leidingen en afsluiters,
pompen en slingerschotten (indien van toepassing).
De bepaling van de positie, afmeting en mogelijke vulhoogte van de waterballasttanks heeft dus een
directe en belangrijke relatie met:
•

de geometrie van de tunnel;

•

de variatie in volumegewicht van het te maken beton;

•

de beheersing van de maatvoering van het tunnelelement;

•

de transportvoorwaarden;

•

de variatie van waterdichtheid in het bouwdok en op de afzinklocatie;

•

de minimaal vereiste funderingsdruk van het tunnelelement in het bouwdok en de zinksleuf;

•

de schuinte van de langshelling van het tunnelelement in het bijzonder in de eindfase;

•

de gewichten van aanwezig hulpmateriaal en -materieel in de diverse fasen.
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Het zal duidelijk zijn dat het ontwerp en de uitvoering van het waterballastsysteem in nauwe samenhang
moet geschieden met het ontwerp en de detaillering en met het tunnelelement zelf. De aannemer heeft
de vrijheid het ballastsysteem aan te passen aan zijn operaties en ruimtebehoefte in het element. Alle
waterballasttanks worden vooraf, in het nog droge bouwdok, gevuld en gecontroleerd op lekkage.
Als uitgangspunt voor de hoeveelheid in te nemen ballastwater wordt meestal aangehouden dat bij het
vullen van het bouwdok met zout dan wel met brak water de minimale funderingsdruk 1kN/m2bedraagt en
bij het vullen van het bouwdok met zoet water 2 kN/m2. Uiteraard zijn dit funderingsdrukken voor de
situatie dat het element geheel is ondergedompeld. Een en ander is gebaseerd op de fluctuatie van de
volumieke massa van het water bij het inlaten in het bouwdok. Dit kan zowel zoet als zout water zijn,
afhankelijk van het getij bij een bouwdok naast een rivier. Alvorens het bouwdok te inunderen, worden de
waterballasttanks gevuld. Voor het vullen wordt zo schoon mogelijk oppervlaktewater gebruikt. In principe
heeft het waterballastsysteem in de transportfase geen functie. In diverse noodprocedures speelt het
echter wel een rol. Tijdens het afzinkproces worden de ballasttanks gefaseerd gevuld om ervoor te
zorgen dat het tunnelelement gecontroleerd (in de zin van de hijskracht) naar de gewenste positie zinkt.
Het vullen van de waterballasttanks wordt op aanwijzing van de commandopost op het tunnelelement
uitgevoerd. Vandaar dat een simpel goed werkend telefoonnet tussen de commandopost en de mensen
in het tunnelelement voor de bediening van afsluiters en controle van waterhoogten in de ballasttanks
noodzakelijk is.
Bij een lekkage tijdens het afzinken is er weinig gelegenheid de ballasttank weer leeg te pompen, het lek
op te sporen en vervolgens het lek te dichten. De maatregel ten aanzien van een lekkage van een
waterballasttank moet daarom ook worden gezocht in een beheersmaatregel, die ervoor zorgt dat het
gelekte water zo snel mogelijk kan worden ingedamd. Daarna kan het weer in de waterballasttank
worden teruggepompt. Bij een lekkage van een “laaggelegen” waterballasttank vloeit het lekwater naar
het naastgelegen kopschot, het laagste punt van het tunnelelement. Van daaruit kan het water met een
lekwaterpomp weer worden teruggepompt in de waterballasttank. Bij de lekkage van een “hooggelegen”
waterballasttank moet worden voorkomen dat dit water helemaal naar het laaggelegen kopschot stroomt.
Een mogelijke oplossing is om op de vloer van de tunnelelementen, naast de vakken waar het
ballastbeton moet komen, houten slingerschotten aan te brengen. Deze schotten moeten dan aan de
onderzijde en aan de zijkanten worden voorzien van een waterdichte plakstrip of moeten rondom worden
afgekit. De waterballasttanks worden ook benut om het water op te vangen dat uit de zinkvoegen en de
sluitvoeg komt.
In de onderstroomfase wordt het waterballastsysteem benut om de vereiste funderingsdruk te behouden.
In de afbouwfase wordt na onderstromen van het tunnelelement en het aanvullen van de zinksleuf het
ballastwater gefaseerd vervangen door ballastbeton. Daarna kunnen de onderdelen van het
waterballastsysteem successievelijk worden verwijderd.
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De bekendste ontwerpvarianten voor een waterballasttank zijn:
1.

een constructie van stalen balken met houten beplating in combinatie met een folie;

2.

een of meerdere gedeelten van de tunnelbuizen benutten met dwarsschotten;

3.

losse waterdichte containers.

Bij de waterballasttanks moet ervoor worden gezorgd dat de horizontale belasting op de wanden of op de
vloer kan worden afgedragen naar de tunnelvloer, tenzij binnen het systeem zelf voor horizontaal
evenwicht wordt gezorgd. Tevens moet worden gezorgd voor bereikbaarheid van de tanks om de
pompen te kunnen bedienen en de peilschalen af te kunnen lezen. Tegenwoordig worden steeds meer
drukmeters toegepast om de vulling van de tank te kennen.
De toe te passen leidingen kunnen zowel van staal als van HDPE zijn. Om ervoor te zorgen dat de
leidingen niet in de weg zitten, wordt aanbevolen deze hoog op te hangen. Bij het ontwerp van de
diameter van de leidingen moet rekening worden gehouden met de vultijd van de waterballasttanks, met
name in de afzinkfase. In het kopschot zijn afsluiters opgenomen om de leidingen te kunnen
doorkoppelen. In het leidingstelsel moeten op kritische plaatsen terugslagkleppen zijn opgenomen om
ervoor te zorgen dat het water niet kan terugstromen. Er kan ook voor snelkoppelleidingen worden
gekozen. In de verschillende afzinkfasen kunnen randvoorwaarden voorkomen die verschillende typen
pompen vereisen. Zo zal bij het vullen van de tanks de opvoerhoogte niet echt relevant zijn, terwijl de
opvoerhoogte na de afzinkfase ten behoeve van het legen aanzienlijk kan zijn. Ook spelen het
energieverbruik en het gewenste debiet en daarmee tijdsduur een rol.
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5

Fenderconstructie

Bij het verhalen van een tunnelelement binnen een door dam- of combiwanden gevormde zinksleuf wordt
een fenderconstructie toegepast. Deze dient tevens als afstandhouder ter bescherming van aan het
tunnelelement bevestigde onderdelen en als energieabsorbeerder. Een dwarsverhaalsysteem in een
lange zinksleuf tussen damwanden is bijna niet uit te voeren, zeker niet in het geval van de aanwezigheid
van een stempeling.
De maximale dikte is afhankelijk van de ruimte tussen tunnelelement en zinksleufwand en toe te laten
spelingen. Om de wrijving langs de wand te verminderen, is de buitenzijde voorzien van hakorit. De
energieabsorbeerder wordt bewerkstelligd door middel van rubber blokken. De grootte van de stootkracht
is afhankelijk van de maximaal op te bouwen snelheid in dwarsrichting in combinatie met de
voortgangssnelheid en de massa van het tunnelelement. Om het gewicht van de fender te beperken,
kunnen in de constructie drijfkisten worden geformeerd. Om beweging tussen fender en tunnelelement
tijdens gebruik te voorkomen, worden achter de fender, aan het tunnelelement aanslagen gemonteerd.
Ter bevestiging (ophangen) aan het tunnelelement worden ophangschoenen gemonteerd. Hierbij moet
nagedacht worden over de speling van fenders bij gebogen tunnelelementen en/of een gebogen
zinksleuf.
Voor de diktebeschouwing van de fenders zijn de heitoleranties en meettoleranties van groot belang.
Bij het inmeten van damwanden of combipalen is dan ook belangrijk de positie te toetsen aan de
toegestane toleranties. Op de afzinkpositie is het tevens van belang de verticale stand van de wanden te
kennen indien de fenders blijven zitten tijdens de afzinkoperatie.
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6

Te verrichten metingen

In het afgezonken-tunnelproces komt het aan op meten en weten. Er worden twee landhoofden gebouwd
en daartussen moeten tunnelelementen met een bepaalde lengte worden aangebracht. Zoals bekend
wisselt met de temperatuur van beton ook de lengte. Dus tunnelelementen kunnen tijdens de bouw in
lengte wijzigen. Ook de bepaling van de lengte tussen twee landhoofden, berekend uit de beide RD
(rijksdriehoek)-coördinaten, vergt een aanpassing. Hier dient bij lange tunnels rekening te worden
gehouden met de kromming van de aarde.
Om de sluitvoegbreedte (het laatste stukje tunnel dat op een andere wijze tot stand wordt gebracht en dat
overblijft nadat alle tunnelelementen zijn afgezonken) zo nauwkeurig mogelijk te kunnen bepalen, worden
veel metingen en berekeningen uitgevoerd:
•

afstandsberekening landhoofd-landhoofd uit de RD-coördinaten rekening houdend met de
aardkrommingscorrectie;

•

indien maar enigszins mogelijk een rechtstreekse afstandsmeting tussen de beide landhoofden;

•

de lengtemeting van de tunnelelementen die gereed zijn, inclusief de betontemperatuur op het
moment van de meting;

•

het definiëren van de theoretische sluitvoegbreedte;

•

als de laatste moot van het laatste tunnelelement gebetonneerd moet worden, dient vooraf de
lengte van de overige moten van dat element te worden gemeten, incl. de betontemperatuur;

•

een berekening van de totale lengte van de reeds gemaakte tunnelelementen door alle
tunnelelementlengten om te rekenen naar een zogenaamde “afzinktemperatuur” – de temperatuur
die het tunnelelement zal gaan aannemen bij het afzinken;

•

van de juiste afstand tussen de landhoofden de voorgaande berekende lengte en de theoretische
sluitvoegbreedte aftrekken;de overblijvende lengte is de lengte van de laatste te maken moot van
het laatste tunnelelement.

•

Nadat deze moot gestort is, wordt nogmaals de exacte lengte van dit laatste tunnelelement
gemeten ter controle.

Ter plaatse van de afzinklocatie wordt een afzink-assenstelsel gedefinieerd.
•

De x-as van dit stelsel is veelal de verbindingslijn tussen het snijpunt van de hartlijnen in de
breedte van de landhoofden en de hartlijn van de betreffende zinkvoeg bij het landhoofd.

•

De z-as is de NAP-as en staat haaks op de x-as.

•

De y-as is een lijn ter plaatse van de kruising van de hartlijn van de zinkvoeg van een van de
landhoofden en deze staat haaks op de x-as.

Veelal wordt het nulpunt van dit assenstelsel virtueel zover opgeschoven dat de coördinaten van de
tunnelelementen altijd positief zijn.
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Alle punten die nodig zijn om tijdens het afzinken het element onder water te kunnen volgen, worden in
dit assenstelsel ingemeten. Dit zijn niet alleen de opstelpunten van de toekomstige tachymeters t.b.v. het
afzinken, maar ook de richt- en controlepunten die nodig zijn om de toestellen te kalibreren.
Om de gewichten en de opdrijvende vermogens van de tunnelelementen te kennen, wordt de vorm van
de doorsnede van de elementen in een bepaalde stramienlengte gemeten. De afwijkingen ten opzichte
van de theoretische vorm zijn tevens afwijkingen voor gewicht en opdrijvend vermogen van de
constructie.
Vanuit deze gegevens kan de ideale as van een tunnelelement worden bepaald. Deze ideale as kan best
enige milimeters afwijken van de theoretische as. In principe moeten de ideale assen bij het afzinken van
de elementen op elkaar aansluiten.
Ten opzichte van de ideale as (de x-as) worden nog een tweetal assen gedefinieerd.
•

De z-as, veelal op de positie waar hart zinkvoeg van de primaire zijde de ideale as snijdt in het
ondervlak van hart zinkvoeg en loodrecht op de ideale as.

•

De y-as, dwars en loodrecht op de ideale as ter plaatse van de onderkant van het vloervlak van

hart zinkvoeg primair.
Dit assenstelsel wordt het element-assenstelsel genoemd. Dit is dus een lokaal assenstelsel per
tunnelelement.
Van ieder tunnelelement worden specifieke punten ten opzichte van dit assenstelsel ingemeten. Tevens
worden in de tunnelconstructie in de wanden en in de vloer en ook op het dak extra boutjes geplaatst om
later de zettingen te kunnen volgen, maar ook om voorafgaand aan het afzinken de meetmasten en het
meetpunt op de toegangsschacht te kunnen meten.
Specifieke punten zijn bijvoorbeeld de vijzelpennen, de neusconstructie met de vangconstructie, de
zinkvoegomrandingen, de hijspunten etc.
Later, tijdens het afzinken, wordt het element-assenstelsel omgerekend in het afzink-assenstelsel. Op
deze wijze is het mogelijk door middel van metingen vanaf de wal met zelfvolgende tachymeters gericht
op de meetpunten van de toegangsschacht en meetmast, met behulp van een aantal hellingmeters, de
exacte positie van de specifieke belangrijke punten onder water te kennen.
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7

Faseringen

In de ontwerpfase van zinktunnelelementen dient het volledige proces van bouw tot en met de
aanwezigheid op de definitieve locatie te worden doorgerekend. Een tunnelelement moet immers kunnen
drijven om het te transporteren en moet ook weer niet zo licht zijn dat er grote hoeveelheden ballastbeton
in aangebracht moeten worden. De elementen moeten met voldoende neerwaartse veiligheid later hun
functie kunnen verrichten.

Uitvaren eerste tunnelelement voor transport richting Suezhaven,
6 juni 2006.
Als alle tunnelelementen gebouwd zijn en de benodigde hulpconstructies voor het verhalen van het
element zijn aangebracht, kan gestart worden met het proces van opdrijven, uitvaren en transporteren
van de tunnelelementen. De volgende fasen moeten worden doorlopen.

7.1 Inunderen/openen bouwdok
Voordat er water in het bouwdok wordt gepompt/geheveld, worden de ballasttanks in alle
tunnelelementen gevuld met water. Hierdoor worden de tunnelelementen op de bodem van het
bouwdok gehouden als dit wordt gevuld met water. Nadat het bouwdok volgepompt is, wordt een
doorvaart tussen bouwdok en vaarwater gebaggerd.

7.2 Opdrijven/trimmen tunnelelement
De tunnelelementen worden vanaf deze fase één voor één verwerkt. De volgorde wordt bepaald door
de gewenste volgorde van afzinken. Door het leegpompen van de ballasttanks gaat het tunnelelement
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op een gecontroleerde manier drijven. Door slibvorming rondom het element kan het water soms
moeilijk in het grind eronder dringen. Hierdoor ontstaat een onderdruk onder het element en blijft
het “kleven”. Vaak wordt dan het ballastwater in de lengterichting van het element asymmetrisch
uitgepompt om het “los te ritsen” van de bodem.
Na het opdrijven wordt het tunnelelement verhaald en afgemeerd aan een afbouwsteiger, waar het
wordt getrimd. D.w.z. op het dak en/of in het tunnelelement wordt juist voldoende vaste ballast, grind of
beton aangebracht zodat het tunnelelement gelijkmatig en met het gewenste vrijboord (het deel boven
water) in het water drijft. Het gewenste vrijboord is afhankelijk van de zoet/zoutverhouding van het water
in de vaarroute en van de omstandigheden tijdens transport (over zee of over een rustig vaarwater). In
tunnelbouwland is het gebruikelijk dat het vrijboord 10 tot 15 cm bedraagt bij zoet water.
Het ballastbeton op het dak beschermt het constructiebeton tegen vallende en/of krabbende ankers. De
vaste ballast moet worden aangebracht ten behoeve van het aftrimmen van het tunnelelement als gevolg
van het verschil in aangenomen maximale volumieke massa en werkelijke volumieke massa van het
beton en maatafwijkingen. Ook kan hierdoor een eventuele optimalisatie van de voegmomenten tot stand
worden gebracht door het beton met verschillende diktes op de diverse moten aan te brengen.

7.3 Transportgereed maken
Afhankelijk van de methode van afzinken wordt het tunnelelement voorzien van de overige
hulpmiddelen t.b.v. het transporteren en afzinken. Deze hulpmiddelen zijn o.a. bolders, hijsogen,
afzinkpontons en toegangsschacht. Ook worden voorzieningen aangebracht voor de positiebepaling
van het tunnelelement onder water. Hierna is het element gereed voor transport naar de definitieve
locatie.

7.4 Sluiten bouwdok
Het opdrijven/trimmen en transportgereed maken van het tunnelelement wordt een aantal keer herhaald
totdat alle elementen uit het bouwdok zijn verwijderd.
Hierna wordt de opening in het bouwdok weer afgesloten en de taludbekleding (indien aanwezig)
hersteld. Als het bouwdok korte tijd erna weer wordt gebruikt, zal het noodzakelijk zijn in de met
geroerde grond afgesloten bouwdokopening een damwand te plaatsen. Dit is nodig om het
waterbezwaar via dit gedeelte van het bouwdok te beperken.
Voorbeelden van tunnels die in bouwdokken zijn gebouwd:
•

bouwdok Amsterdam, voor Coentunnel en Hemspoortunnel;

•

bouwdok Barendrecht, voor Heinenoordtunnel, Drecht/Kiltunnel, leidingentunnel Hollands
Diep, spoortunnel Rotterdam, Tunnel onder de Noord en Tweede Beneluxtunnel;

•

bouwdok Madroel voor de Eerste Beneluxtunnel.
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8

Transport

De als waterdichte doos uitgevoerde tunnelconstructie moet vanuit een bouwdok naar de uiteindelijke
afzinkplaats worden getransporteerd. Hiertoe worden tal van hulpmiddelen gebruikt. Op en aan het
tunnelelement worden diverse hulpmiddelen gemonteerd, welke tot doel hebben het element te kunnen
verplaatsen c.q. transporteren naar de plaats van bestemming. Dat zijn o.a. bolders, een duwbootframe,
lieren, klapschijven, fenderconstructie (geleidingsconstructie), energievoorziening, verlichting in en op het
element en borden voor de scheepvaart.
Ten behoeve van de krachtsoverdracht van duwboot naar tunnelelement (dit kan zowel de primaire als de
secundaire zijde van een tunnelelement zijn) is er een stalen constructie (ontwerp aannemer) om
beschadigingen van beton en de stalen omranding IPE tijdens of gedurende het OTAO-proces te
voorkomen. De GINA-bescherming kan soms geïntegreerd worden in dit frame. Deze wordt door middel
van ankers en bouten aan het tunnelelement bevestigd. Bij ongewenste belastingen moet dit frame de
krachten absorberen en anders moeten de bouten altijd eerst bezwijken.

Transport tunnelelement 'Wendy' naar het IJ voor de Noord/Zuidlijn,
25 september 2012.
Transport van een tunnelelement vraagt minimaal een jaar van tevoren afstemming met transportleider,
vaarwegbeheerder, loodsen en havenbedrijven. De draaiboeken die voor deze operaties minutieus
worden voorbereid, worden tevens aan deze stakeholders voorgelegd zodat zij op de hoogte zijn van het
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proces, maar waar zij ook hun randvoorwaarden in terug kunnen en willen zien. Ook zullen tijdig
berichten aan de scheepvaart moeten worden verstrekt aangezien het afzinken van een tunnelelement
altijd gepaard gaat met een scheepvaartstremming, zeker op de Nederlandse rivieren en kanalen.
Tevens worden tijdens het transport van een tunnelelement eisen gesteld aan de scheepvaart: passeren
vanaf achteren is verboden en de snelheid van de schepen wordt over de gehele linie beperkt. Deze
snelheidsbeperking geldt veelal tot het tijdstip waarop alle elementen zijn onderstroomd.
Om tot een eenduidig besluit (samen met de stakeholders) te komen om te kunnen transporteren en
afzinken zijn een aantal factoren van belang en deze moeten dan ook in de checklist worden afgevinkt:
•

is de verzekering op de hoogte gesteld en is er een schouw van de verzekering geweest;

•

is de weersverwachting zodanig dat er geen problemen uit voort kunnen komen: windkracht tot
max. 7B, afhankelijk van de situatie ter plaatse, temperatuur zodanig dat er geen ijsvorming op het
element is en het zicht groter dan een in het draaiboek afgesproken lengte (500, 1000 m);

•

zijn er geen obstakels in de vaarroute;

•

zijn de peilingen van de vaarroute aanwezig indien de “keelclearance” beperkt is ( moet te allen
tijde meer dan een meter zijn);

•

werken alle apparaten en pompen;

•

etc.

Als voldaan wordt aan alle voorwaarden uit het draaiboek wordt een go gegeven om te starten met het
transport. Dit dient wel een unaniem besluit te zijn.
De eerste go/no go-momenten liggen echter al veel eerder in het proces, vaak worden 36, 24 en 12 uur
voorafgaand aan de start van het transport al go/no go-momenten ingepland. Hierbij zijn de stakeholders
meestal niet aanwezig.
Transport van een tunnelelement gebeurt door middel van sleepboten en één of meerdere duwboten.
Twee sleepboten die aan de voorzijde (op de kop) trekken/slepen op veelal een lange draad, twee
sleepboten die de “kont” van het element op koers houden en een duwboot op de kont die fullpower het
element voortbeweegt. Ter plaatse van moeilijke passages, bijvoorbeeld bij de passage van bruggen of
sluizen, worden extra duw- en sleepboten ingezet om geen risico van aanvaring te lopen.
De snelheid van een dergelijk konvooi is rond de 4 km per uur, afhankelijk van de omstandigheden van
stroming etc. Naarmate het transport met hogere stroomsnelheden van het water moet plaatsvinden,
worden er natuurlijk ook zwaardere boten ingezet.
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9

Afzinken

Bij afzinken dient rekening te worden gehouden met slibafzetting in de zinksleuf. De zinksleuf moet een
dag voor het afzinken worden gecontroleerd op aanwezigheid van slib en dient bij te veel slib te worden
gezuiverd.
Op de wal zijn inmiddels de zelfvolgende tachymeters opgesteld en gekalibreerd. In een commando-unit
waar zich de software met computers bevindt en waar alle signalen uit het tunnelelement en vanaf de
tachymeters binnenkomen, is ook de afzinkcommandant achter een aantal schermen aanwezig om
instructie te kunnen geven aan de medewerkers die aan dit afzinkproces meedoen.
Veelal is er een ontwerper aanwezig die in actie moet komen als zich afwijkingen voordoen ten opzichte
van het vooraf opgestelde draaiboek. Het gaat dan vaak om de vraag in welke tank welke hoeveelheid
water in een bepaalde fase moet worden gepompt. De momenten in de mootvoegen moeten namelijk
binnen de vooraf afgesproken waarden blijven. In de meeste gevallen is ook een specialist van de
opdrachtgever aanwezig die kennis heeft van het afzinkproces. Voorafgaand aan de start van het
afzinken is er weer een go/no go-moment.

Eerste tunnelelement wordt in positie gevaren voor het afzinken onder Amsterdam Centraal,
31 mei 2011.
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Op de afzinklocatie wordt het tunnelelement in de juiste positie gebracht met behulp van de duwboot en
de sleepboten. Voor het afzinken kan gebruik worden gemaakt van diverse mogelijkheden:
•

De in Nederland meest toegepaste methode is het afzinken met behulp van afzinkpontons.

•

Op locaties met beperkte ruimte, bijvoorbeeld in een zinksleuf tussen damwanden, wordt
ook wel een traversekraan of drijvende bok gebruikt.

•

Voor kleine en/of niet zelf drijvende elementen is het afzinken met behulp van een
drijvende bok of een speciaal vaartuig waarmee het element is getransporteerd een
oplossing (bv. de Ostrea bij de Oosterschelde die daar de pijlers plaatste).

•

Op locaties met grote golfslag en deining, bijvoorbeeld riviermondingen of op volle zee, kan
men gebruikmaken van een hefeiland of hefschip.

Het principe van afzinken is in alle gevallen gelijk. De verdere beschrijving van het afzinken is
gebaseerd op het afzinken met behulp van afzinkpontons, hetgeen over het algemeen gebruikelijk is.
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10 Positioneringssystemen
Voor het afzinken met behulp van afzinkpontons worden vier kleine pontons gebruikt, die twee aan twee
in dwarsrichting worden gekoppeld. Ook worden wel twee grote pontons toegepast. De pontons zijn
voorzien van een aantal lieren waarmee zowel de horizontale als de verticale bewegingen van het
element kunnen worden gestuurd.
Voordat met afzinken wordt begonnen, worden de pontons veelal met behulp van een drijvende bok op
het tunnelelement geplaatst. Met behulp van sleepboten wordt het tunnelelement grof in positie
gebracht.
Tijdens het afzinkproces wordt het tunnelelement in drie richtingen ingespannen en gestuurd met
behulp van een stelsel van staalkabels en lieren:
•

afzinkkabels ten behoeve van de verticale beweging;

•

zijdraden ten behoeve van horizontale beweging in de dwarsrichting van het element;

•

kopdraden ten behoeve van de horizontale beweging in de lengterichting van het element.

De afzinkkabels worden aangebracht tussen de pontons en het tunnelelement. Zij- en kopdraden
bevinden zich tussen tunnelelement of ponton en de "vaste wereld". De vaste wereld kan zijn: de
oever, een dodebed of ankerpaal in de bodem of een drijvende lierbak op het water.
De plaatsing van de lieren en de manier waarop de kabels worden bevestigd, is afhankelijk van de
stroming van het water waarin wordt afgezonken.
a)

b)

Afzinken in stilstaand water:
o

zijdraden aan de pontons, lieren op de pontons;

o

kopdraden aan het tunnelelement, lieren op de oever of lierbak.

Afzinken in stromend water:
o

zijdraden aan het tunnelelement, lieren op de oever of lierbak;

o

kopdraden aan het tunnelelement, lieren op de oever of lierbak;

o

aparte draden ten behoeve van het positioneren van de pontons.
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11 Meetpunten
Op het dak zijn in het bouwdok meetpunten gemaakt, die gekoppeld worden aan de vormbepaling van
het tunnelelement en aan de meetpunten voor het afzinken. Van alle gemeten punten zijn de coördinaten
in x, y en z bekend per tunnelelement in het betreffende elementmeetstelsel.
Het element is voorafgaand aan het afzinken voorzien van een toegangsschacht en een meetmast. De
toegangsschacht dient ervoor personeel en klein materiaal tijdens en na het afzinken in en uit het element
te laten. Op zowel de toegangsschacht als de meetmast zijn meetpunten (reflectoren) geplaatst. Deze
meetpunten (prisma’s of reflectoren) worden na het plaatsen van schacht en mast “vastgemeten” aan het
elementmeetstelsel, waardoor tijdens het afzinken via deze prisma’s het element onder water met een
nauwkeurigheid van enkele centimeters kan worden gevolgd.
De plaats van de meettoren op het dak is vooraf bepaald in verband met de meetopstelling op de wal
en de zichtbaarheid van de meettoren met reflectors in alle afzinkfasen.
De tijdelijke meetmastconstructie, waarop aan de bovenzijde een meetpunt met reflector is
aangebracht in combinatie met een meetpunt op de toegangsschacht en een aantal hellingmeters in
het tunnelelement, dient ervoor om de positie van een tunnelelement onder water te kennen. De
meettoren dient zodanig op sterkte te worden berekend dat ten gevolge van de belastingen, zoals
waterstromingen, wind en afmerende vlet, de uitbuiging aan de bovenzijde niet meer is dan 20 mm
ten opzichte van de nulstand.
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12 Afzinken tot raken vorig element
De pontons met element komen geheel in de draden te "hangen" en op deze wijze kan men het
tunnelelement zeer nauwkeurig sturen door het vieren en/of intrekken van de draden.
Van tevoren is de hoeveelheid water, die in elke ballasttank gepompt moet worden, berekend aan de
hand van het zoutgehalte van het water, de gegevens over gewicht en volume van het tunnelelement en
de toelaatbare momenten in de mootvoegen vanuit de voorspanning.
Door het inlaten van water in de ballasttanks wordt het tunnelelement zwaarder en gaat het zakken. In
de eerste fase wordt het vrijboord van het tunnelelement weggetrimd. Naarmate meer water
wordt ingelaten, zakken de pontons in het water en zakt tevens het tunnelelement.
Als de pontons voldoende diepgang hebben, dat wil zeggen de afzinkkabels tussen pontons en
tunnelelement worden belast met het vereiste afzinkgewicht, wordt gestopt met ballasten. De pontons
blijven vanaf dat moment op een vrijwel constante diepte drijven. Het element daalt verder door het
laten

vieren

van

de

afzinkkabels.

Het

vereiste

afzinkgewicht

is

o.m.

afhankelijk

van

de

aanstroomkrachten en de verticale lift van het tunnelelement ten gevolge van stroming (gebruikelijk
geeft in rustig water 40 ton per hijspunt 160 ton afzinkgewicht en in stromend water 60-80 ton per hijspunt
rond de 300 ton afzinkgewicht). In stromend water is duidelijk een groter afzinkgewicht vereist dan in
stilstaand water.
Tijdens het verder afvieren van het tunnelelement kan het afzinkgewicht afnemen doordat het zoutgehalte
van het water in de diepte toeneemt (van 1,00 naar bv. 1,02 ton per kubieke meter). Hierdoor wordt als
gevolg van het grote volume van het tunnelelement de opwaartse kracht groter en zal, indien het minimale
afzinkgewicht wordt bereikt, extra ballastwater moeten worden ingenomen.
Stapsgewijs (volgens een trapjeslijn) wordt het tunnelelement volgens het vooraf opgestelde
draaiboek neergelaten en naar het voorgaande element of landhoofd gepositioneerd. De positie van
het tunnelelement wordt op het computerscherm bij de afzinkcommandant gepresenteerd als een
grafisch plaatje. Ook worden de delta x, y en z (= nog af te leggen afstand in drie richtingen naar de
eindpositie) van zowel de primaire als de secundaire zijde in cijfers weergegeven. Daarnaast
worden de ballasttankhoeveelheden, de scheefstand van het element en nog enkele andere
parameters gepresenteerd.
Voor het afzinken van de zinktunnels in het IJ voor de Noord/Zuidlijn is een timelapse gemaakt en
beschikbaar op Youtube.
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13 Tijdelijke fundatietegel
Een tijdelijke fundatie van een tunnelelement is nodig in de periode van afzinken tot en met het
onderstromen. De uitgestuurde stempelpen van een element staat op een in de tegel ingestorte
staalplaat, zodat de oplegreacties aan de ondergrond kunnen worden overgedragen. De grootte van de
tegel is afhankelijk van de bodemgesteldheid, de geometrie van de zinksleuf en de maximaal mogelijke
vijzelpenbelasting. De sterkte van de tegel moet zodanig worden berekend dat deze op twee tegenover
elkaar liggende lijnen aan de uiteinden van de lange zijden ter breedte van 1,00 m op de ondergrond kan
komen te rusten. De grootte van de staalplaat is afhankelijk van het schuiftraject van het tunnelelement
tijdens het afzinken en de meetnauwkeurigheden van het plaatsen van de tegel en het tunnelelement.
Geadviseerd wordt om de afmetingen ruim te nemen – weinig meer investering, doch veel minder
problemen. De tegels worden op twee punten voorzien van spuds ter voorkoming van het ronddraaien
over één hoekpunt tijdens het plaatsen van de tegel met een drijvende bok. Alvorens de tegel te plaatsen,
wordt de tegelput uitgevlakt met grind.
Er dienen diverse ingestorte onderdelen in de tegels te worden opgenomen ten behoeve van het hijsen
en inmeten van de tegel tijdens het plaatsen. Voor gewichtsbesparing kan eventueel de bovenzijde buiten
de staalplaat worden afgeschuind, hetgeen tevens een relatie heeft met de scheefstand van het
tunnelelement in lengterichting – de tegel mag de onderzijde van het tunnelelement niet raken. De
staalplaat dient van hoogwaardiger staal te zijn dan de stempelpen i.v.m. het voorkomen van
trechtervorming in de staalplaat – waardoor grote wrijving kan ontstaan. Bij te grote zetting van een tegel
na het plaatsen, met als gevolg dat de uitstuurlengte van de vijzelpen te groot wordt, kan een opzettegel
worden toegepast. Deze wordt op de reeds geplaatste tegel aangebracht. Indien er geen ruimte
aanwezig is om de prefab tegel te plaatsen kan ook gebruikgemaakt worden van een ter plaatse gestorte
tegel van onderwaterbeton. Hiervoor dient na het ontgraven van de tegelput eerst een laag grind gestort
te worden als uitvullaag tussen bodem en onderwaterbeton. Hierna kan een kist worden geplaatst en een
prefab wapeningskorf met staalplaat. Na het verharden van het onderwaterbeton kan de staalplaat
worden ingemeten en op de juiste hoogte worden gesteld. Als laatste kan de ruimte tussen staalplaat en
onderwaterbeton worden geïnjecteerd met een groutinjectie.
De geometrie van de tegel moet voor het plaatsen worden bepaald. De relatie hijsframe en positie
staalplaat dient in x-, y- en z-richting bekend te zijn en moet in den droge worden ingemeten. Er moeten
duidelijke merken op de tegel worden aangebracht ten behoeve van de richtingen voor het plaatsen e.d.
Het

is

aan

te

raden

duikvriendelijke

verbindingen

toe

te

passen

voor

het

plaatsen.

De

plaatsingsnauwkeurigheid in de praktijk bedraagt ca. 250 mm incl. de meetnauwkeurigheid. De
plaatsingsnauwkeurigheid van de tunnelelementen bedraagt in de praktijk ca. 50 mm incl. de
meetnauwkeurigheid.
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14 Opleggingen
Nadat een element is afgezonken, ligt het op een drietal steunpunten. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen de primaire en secundaire oplegging.
•

De primaire oplegging bestaat uit uitkragende oplegnokken aan de primaire zijde en twee

uitkragende oplegnokken aan de secundaire zijde, de zogenoemde driepuntsoplegging. Op deze
neus- en kinconstructie wordt een stalen pen- en vangconstructie aangebracht. De constructie van de
neus- en kinoplegging is afhankelijk van de soort tunnel, verkeers- of spoortunnel, en direct gerelateerd
aan het aantal en de verdeling van de kokers van het tunnelelement. De constructie centreert het af te
zinken tunnelelement t.o.v. het voorgaand tunnelelement in dwarsrichting. Het element voert zijn
reactiekracht af naar de ondergrond via de neusconstructie, de kinconstructie van het voorgaand
tunnelelement en vervolgens via de stempelpennen met oplegtegel van het voorgaand
tunnelelement. De primaire opleggingen kunnen een neus- en kinconstructie zijn of een aan de
buitenzijde

later

gemonteerde

stalen

zoekerconstructie.

Te

allen

tijde

dienen

de

bevestigingspunten van de constructie in de betonconstructie te worden opgenomen. De
primaire oplegging vereist een vrij grote plaatsnauwkeurigheid in verband met het rondom
aanleggen van het GINA-profiel in de laatste fase van het afzinken. De zwaarte van de betonnen
neus- en kinconstructie is afhankelijk van de vereiste minimale oplegreacties, de grootte van de
scheepvaartbelasting, de zoutfluctuaties, de onderstroomkrachten en de stroomkrachten van het
water op het element.
Het heeft de voorkeur twee neus- en kinconstructies toe te passen tenzij dit niet mogelijk is in
verband met de tunnelelementconstructie. Op de kinnen worden stalen penconstructies en aan
de neuzen wordt aan één zijde een stalen vangconstructie en aan de andere zijde een
schuifplaatconstructie gemonteerd. Indien aan beide neuzen een vangconstructie wordt
gemonteerd, kunnen deze vangen, indien er slechts kleine maatvoeringsafwijkingen aanwezig
zijn, grote krachten ontwikkelen in dwarsrichting op de neus en kin. De staalconstructie moet
zodanig worden ontworpen dat deze eenvoudig achteraf kan worden verwijderd. In de
staalconstructie

dient

plaats

te

zijn

voor

hydraulische

vijzels

en

er

dient

een

dwarskrachtverbinding in de constructie te worden opgenomen, zodat de dwarskracht van het
tunnelelement naar de vijzelpennen van het voorgaand tunnelelement kan worden afgevoerd
(belasting uit scheepvaart, aanvulling van de zinksleuf en stromingskracht). Bij voorkeur wordt de
vang minimaal 150 mm breed gemaakt. De platen op de neuzen en de pennen op de kinnen
moeten zodanig worden geplaatst dat het tunnelelement tijdens het afzinken kan worden afgezet
terwijl nog voldoende speling aanwezig is tussen de tijdelijke afdichting (GINA) en de stalen
omranding van het voorgaand tunnelelement (> 250 mm). In verband met de grote hoeveelheid
wapening in de neus en de kin, moet deze zéér nauwkeurig worden gedetailleerd.
Er moeten zeer nauwkeurige metingen worden uitgevoerd op de positie van de stalen pen- en
vangconstructie van twee aangrenzende tunnelelementen (x-, y- en z-meting). De constructie moet
worden ingemeten ten opzichte van de ideale as van een tunnelelement in het elementstelsel. Daarna
mag deze pas worden ondersabeld. Tijdens het afzinken, direct nadat de zinkkamer is geopend, worden
de vijzels geplaatst en hydraulisch gekoppeld. Tot dat tijdstip moet de totale belasting door één neus/kin
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opneembaar zijn. Een tunnelelement dient te zijn opgelegd op een driepuntsoplegging om torsie in het
tunnelelement te voorkomen c.q. te beperken. Om van de twee neus-/kinconstructies één oplegging te
maken dienen de beide vijzels hydraulisch te worden gekoppeld. In dit geval zullen de momenten in
dwarsrichting door de vijzelpennen worden opgenomen. De neus en kin kunnen na het afzetten van het
tunnelelement op het zandbed worden gesloopt in verband met het verkrijgen van een rechte
dilatatievoeg.
•

De secundaire oplegging wordt gevormd door een tweetal vijzelpennen. Hiermee wordt het

element op van tevoren geplaatste oplegtegels op de bodem van de zinksleuf gelegd. Tunnelelementen
worden tijdelijk gefundeerd door middel van vijzelpen-, neus- en kinconstructies en oplegtegels. Deze
tijdelijke fase bevindt zich aansluitend aan het afzinken tot en met het onderstromen van het
tunnelelement. De vijzelpenconstructie bestaat veelal uit twee vijzelpennen. Bij lange tunnelelementen of
bij tunnelelementen met overvarende grote schepen verdient het soms de voorkeur een viertal
vijzelpennen toe te passen. In deze situatie worden grote oplegreacties gevraagd om voldoende
veiligheid tegen loskomen te waarborgen. Bovengenoemde vijzelpenconstructies dienen, afhankelijk van
het gekozen oplegsysteem, in ieder geval in langsrichting van het tunnelelement hydraulisch te worden
gekoppeld om een statisch bepaald systeem te verkrijgen. De hydraulische koppeling van de
vijzelsystemen van de oplegconstructies is afhankelijk van de configuratie van die onderdelen. Omdat de
neus- en kinconstructies vaak slechts kunnen worden gedimensioneerd op krachten tot ca. 2500 kN is
het aan te bevelen de neusvijzels hydraulisch te koppelen om ongewenste krachten op de neuzen en
kinnen te voorkomen. Hierbij mogen de vijzels van de pennen in dwarsrichting van het tunnelelement
vanzelfsprekend niet worden doorgekoppeld. De tot nu toe toegepaste maximale vijzelpendiameter
bedraagt 400 mm en is geschikt om 6000 kN over te brengen.
De positie van de stempelpen is bij voorkeur in de buitenwanden (in een inkassing). De secundaire
oplegging behoeft in eerste instantie minder plaatsnauwkeurigheid dan de neus- en
kinconstructie. Het element wordt met de vijzelpennen op de betonnen tegels geplaatst en kan
door het intrekken of uitduwen van de vijzelpennen in hoogte worden gecorrigeerd. Vijzels
moeten in afgezonken toestand verticaal staan i.v.m. het neerzetten van het tunnelelement op de
tegels. De reactiekracht wordt dan direct in de betonconstructie overgebracht. Indien de plaatsing van de
stempelpen ter plaatse van de buitenwanden onmogelijk is, wordt de pen óf in de binnenwanden
gesitueerd óf door middel van een trekstaafverbinding aan de vloer verankerd (trekstaaf géén dywidag,
maar zachtstaal!!) of wordt eventueel doorgestempeld tegen het dak. Deze oplossing kan worden
toegepast als het tunnelelement in een door damwanden begrensde zinksleuf wordt afgezonken, waarbij
door ruimtegebrek de oplegtegel niet onder de buitenwanden kan worden aangebracht.
De zwaarte van de stempelpen en bijbehorende constructies is afhankelijk van de vereiste minimale
oplegreacties,

de

scheepvaartbelastingen,

de

zoutfluctuaties,

de

onderstroomkrachten

en

de

oplegreacties van een volgend tunnelelement.
Er moet rekening worden gehouden met een dwarskracht op de stempelpen (uit scheepvaart en
stroomkrachten). Meestal bepalen de maximale uitstuurlengte van de pen onder het tunnelelement en de
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dwarskracht de dikte van de pen. Het manchet dient achteraf waterdicht te kunnen worden afgesloten en
geïnjecteerd.
Er moet rekening worden gehouden met de borging van de stempelpen. Bij lange tunnelelementen kan in
langsrichting voor twee keer twee stempelpennen worden gekozen, maar deze dienen dan in de
operationele fase in langsrichting twee aan twee hydraulisch te worden gekoppeld.
Na het verwijderen van de vijzels wordt de stempelpen 0,5 m opgetrokken en wordt doorgebrand of
gegutst – hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat de waterdruk de pen spontaan omhoog kan
drukken. Na het doorbranden van de pen wordt deze teruggeduwd in en gehecht aan het manchet.
Vervolgens wordt de blindflens vastgebout en rondom waterdicht afgelast. Door de aanwezige
injectieopeningen wordt de nog aanwezige holle ruimte in het manchet met grout gevuld.
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15 Vervolg van het afzinken tot op de opleggingen
Op het eind van het afzinktraject komt het tunnelelement in eerste instantie met de oplegneus aan het
primaire eind op de oplegkin aan het secundaire eind van het vorige element te rusten en wordt het
element met een aantrekcilinder of een staaldraad met lier tegen het vorige element aangetrokken.
De pen aan de oplegkin en de zoeker aan de oplegneus zorgen voor een juiste positie in de
dwarsrichting. De stempelpennen zijn hierbij nog net vrij van de fundatieplaten (de tegels) zodat het
voegvlak aan het primaire eind van het af te zinken tunnelelement zich optimaal kan richten ten
opzichte van het voegvlak van het voorgaande element omdat de tegenover elkaar liggende
voegvlakken zijn gecontramald.

Neusconstructie, een tijdelijke betonnen oplegging met een vangconstructie
aan het primaire eind van het tunnelelement. Foto: Noord/Zuidlijn
Een aantrekcilinder bewerkstelligt een eerste, geringe indrukking van de tijdelijke afdichting (GINA),
zodanig dat de aanvoer van water door de nog aanwezige spleet tussen de tijdelijke afdichting en de
stalen omranding van het voorgaande tunnelelement kleiner is dan de pompcapaciteit van de pomp
achter het kopschot die de zinkkamer moet legen.
Na het monteren op het tunnelelement voorafgaand aan het afzinken dient ter controle de cilinder volledig
te worden uitgestuurd en moet ook het intrekken van de cilinder worden getest.
De maximaal te leveren kracht wordt bepaald aan de hand van de stijfheid van het GINA-profiel, de
tolerantie en scheefstand van de kopvlakken, de toelaatbare afwijking van het secundaire einde van het
tunnelelement en de wrijving tussen vijzelpen en staalplaat en neus-/kinconstructie.
Een alternatief om de eerste indrukking van een tijdelijke afdichting te bewerkstelligen is een ingeschoren
of enkele langsdraad.
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Bij het tegen elkaar trekken van de tunnelelementen wordt het tijdelijk afdichtingsprofiel (GINA)
enigszins ingedrukt. De vorm van het tijdelijk afdichtingsprofiel is zodanig dat een puntig gedeelte van
het profiel een eerste afdichting tussen de tunnelelementen tot stand brengt.
Vervolgens wordt de ruimte (de zinkvoegkamer) tussen de kopschotten van de twee tunnelelementen
leeg-gepompt, waardoor het zojuist afgezonken element ten gevolge van de waterdruk tegen het vrije
kopvlak (de secundaire zijde) stevig tegen het vorige element wordt aangedrukt. De natuur helpt hier
een flink handje mee!

Openen een van de deuren in het kopschot, restwater zinkvoeg stroomt eruit,
2 oktober 2012.
Daarna worden de stempelpennen verder uitgedrukt zodat het secundaire einde van het zojuist
afgezonken element komt te rusten op de tegels welke vooraf op de bodem van de daar ter plaatse
verdiepte zinksleuf zijn gelegd. Na het afzinken wordt met behulp van vijzels tussen neus- en
kinopleggingen en de vijzels ter plaatse van de stempelpennen het tunnelelement in de
hoogterichting afgesteld. Meestal worden de elementen 5 tot 10 cm hoger afgesteld omdat rekening
gehouden moet worden met de te verwachten zettingen na afzinken en onderstromen. Deze
overhoogte wordt berekend aan de hand van de gegevens van de ondergrond en de ervaring met
andere tunnels.
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16 Binnendoormeting en kwispelen
Vervolgens wordt door de geopende kopschotdeur de positie van het tunnelelement door een tweetal
meetploegen, onafhankelijk van elkaar, ingemeten. Het gaat dan met name om de ligging van het
secundaire eind. Indien het secundaire eind van het element buiten de tolerantie ligt (veelal 35 mm), moet
worden gekwispeld.
Om het t unnelelement aan de secundaire zijde, nadat het GINA-profiel aan de primaire zijde overal
aansluit, in dwarsrichting te verplaatsen, moet gebruik worden gemaakt van vijzels. Deze worden op de
kopse kanten van de buitenwanden of onder tegen de vloer van de zinkvoeg geplaatst. Door aan één
zijde te duwen "kwispelt" het element naar de juiste positie. Als de lierdraden direct aan het
tunnelelement zijn bevestigd, kan ook door middel van deze draden het secundaire eind worden
verplaatst.
Indien uit de berekening blijkt dat het element aan de primaire zijde niet in alle situaties een neerwaartse
belasting heeft, kan om “opwippen” te voorkomen de pen- en vangconstructie door middel van
voorspanstaven aan elkaar worden verbonden.
De combinatie GINA-profiel en primaire neus- en kinoplegging dient zodanig te worden ontworpen en
uitgevoerd dat deze vanaf het moment van afzinken en op elkaar aansluiten van de tunnelelementen tot
het moment dat de tunnelelementen op de definitieve fundatie liggen, horizontale krachten op het
tunnelelement kan opnemen. Deze krachten kunnen onder meer worden veroorzaakt door overvarende
schepen. Dit resulteert in een bepaalde minimale wrijvingsweerstand tussen GINA-profiel en staal,
waarbij de druk op het GINA-profiel afhankelijk is van de waterdiepte. Als indicatie is dit meestal in de
orde van grootte van 60 kN/m.
Zolang de tunnelelementen nog niet zijn onderstroomd, kunnen overvarende schepen er grote op- en
neerwaartse krachten op uitoefenen. De snelheidsbeperking in deze fase dient dan ook stringent te
worden aangehouden.
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17 Afruimfase
De toegangsschacht wordt na het afzinken verwijderd. Daartoe wordt eerst een staalplaat onder in het
mangat gelast en wordt de sparing van het toegangsluik in het dak volgestort met grind. Het grind wordt
later, nadat ook de bovenzijde van het mangat is afgedicht, van binnenuit geïnjecteerd met grout.
Hiervoor is het van belang dat de benodigde injectie- en ontluchtingsbuizen op de juiste plaats zitten.
Als laatste worden de moeren van de schacht door duikers losgemaakt, waarna de toegangsschacht
voor een volgend af te zinken tunnelelement kan worden gebruikt.
In de meeste gevallen worden, zoals reeds eerder in dit artikel aangegeven, de tunnelelementen bij het
afzinken tijdelijk gefundeerd op een neus- en kinconstructie (primaire zijde) en oplegtegels (secundaire
zijde). Nadat het element is afgezonken en geplaatst op de primaire en secundaire oplegging en de extra
ballasttanks vol water zitten, start men met het onderstromen tot het voorlaatste onderstroompunt aan
secundaire zijde.
Daarna kan het volgend element worden afgezonken en onderstroomd. Wanneer dit gereed is, kan de
vijzelpen van het vorige element worden ingetrokken en rust het element op het zandbed.
Bij een aantal elementen van de Tweede Beneluxtunnel is geen tijdelijke fundatie gebruikt, maar zijn deze
direct op een grindbed afgezonken. De reden hiervoor was dat de grote scheepvaartkrachten waarop de
constructie berekend diende te worden, niet konden worden opgenomen door de gebruikelijke
vijzelpenconstructie (hier zouden vier vijzelpennen benodigd zijn). Door het element direct op een
grindbed af te zinken kon de stabiliteit wel worden gegarandeerd. Een nadeel van deze grindbedmethode
t.o.v. het gebruik van vijzelpennen is dat er niet meer kan worden gecorrigeerd na het afzinken. Bij het
gebruik van vijzelpennen kan er verticaal en horizontaal nog gecorrigeerd worden tot het moment van
onderstromen. In het grindbed van de Beneluxtunnel zijn ruimtes opengelaten zodat een betere
drukverdeling van het tunnelelement mogelijk was en meteen een ruimte werd gecreëerd voor eventuele
slibafzetting. Het houdt dan wel in dat het grindbed met een zeer hoge nauwkeurigheid moet kunnen
worden aangebracht.
Scheepvaartkrachten en stroomsnelheden bepalen o.a. het ontwerp van de tijdelijke fundaties. Na het
afzinken tot na het aanvullen van de tunnelelementen hebben scheepvaartkrachten vrij spel op het
tunnelelement. Het is dan ook van groot belang deze krachten nauwkeurig te bepalen. Anderzijds kunnen
soms in overleg met de vaarwegbeheerder beperkingen aan de snelheid van schepen worden gesteld om
zodoende de scheepvaartkrachten te beperken.
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18 Sluitvoeg
Na het plaatsen van het laatste tunnelelement wordt ter plaatse van de sluitvoeg, die gemiddeld 1,0 tot
1,5 m breed is, de dwarsligging van de beide aangrenzende tunnelelementen t.o.v. elkaar en de
praktische lengte van de sluitvoeg gemeten. Dit gebeurt met de zogenaamde sluitvoegliniaal. De
constructie moet zodanig worden uitgevoerd dat er een dubbele meting mogelijk is om grove fouten te
herkennen.
De positie van de markante punten voor de latere sluitvoegmeting moeten in den droge in het bouwdok
reeds worden ingemeten in het tunnelelementstelsel.
Na het afzinken van alle tunnelelementen moet het laatste deel van de tunneldoorsnede tijdelijk
waterdicht worden afgesloten om in den droge de betonconstructie te kunnen maken. Alvorens de
sluitvoeg te omhullen met een sluitvoegbekisting en het water uit de voeg te pompen, moeten er eerst
wiggen worden geplaatst tussen de beide tunnelelementen. Deze dienen om de langskracht, die in de
tunnelelementen aanwezig is als gevolg van de waterdruk (die ook de GINA indrukt), vast te houden.
Ingeval er geen wiggen zouden zijn, zouden de elementen zich in langsrichting alsnog kunnen gaan
verplaatsen.
Na het storten van de sluitvoeg wordt de langskracht als gevolg van de waterdruk die in de
tunnelelementen aanwezig is overgenomen vanaf de wiggen naar de normale betondoorsnede.
De sterkte van de bekisting van de sluitvoeg is afhankelijk van de waterdiepte en de
onderstroomkrachten. De zwaarte en positie van de bevestigingsmiddelen zijn afhankelijk van de stijfheid
van het rubberprofiel (Wale-fender) en het gewicht van de bekisting, in combinatie met eventueel de
bekistingsdruk uit het betonstorten.
Er dient voor gezorgd te worden dat t.b.v. de waterdichtheid een gladde aansluiting tussen rubber en
beton wordt gerealiseerd d.m.v. een staalprofiel bv. De stalen schotten t.p.v. de aansluiting op de
tunnelelementen worden voorzien van deltavormige rubberprofielen (Wale-profiel). De waterdichte
aansluiting van de schotten onderling (wand, vloer, dak) vraagt bijzondere aandacht.
De sluitvoegbekisting kan worden uitgevoerd met drijfkisten om het gewicht onder water te beperken.
Op een veilige plaats op het dakschot wordt een afsluiter gemonteerd om achteraf waterdruk tussen het
beton en de stalen bekisting te kunnen bewerkstelligen. Indien er weinig gronddekking (tot 1,0 m) is en de
sluitvoeg gesitueerd is in de vaargeul, moet men ervoor zorgen dat het dakschot en de bovenste delen
van de zijschotten achteraf kunnen worden verwijderd.
De breedte van de sluitvoegschotten t.b.v. de afdichting moet worden gedimensioneerd op de
theoretische sluitvoegmaat +/- afwijkingen van de tijdelijke afdichtingen (GINA's), maattoleranties en
afzinktoleranties. Om horizontale verschuiving van de tunnelelementen onderling te voorkomen moet een
deuvel in de betonconstructie worden opgenomen.
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Controle bij sluitvoeg van de zinktunnels Noord/Zuidlijn,
28 februari 2013.
In de betonconstructie aan de buitenzijde van wanden en dak van de aangrenzende tunnelelementen
worden in het droge bouwdok reeds ankerbussen ingestort voor de bevestiging van deze
sluitvoegbekisting. Er dient rekening gehouden te worden met een variatie van de sluitvoegbreedte (15
tot 30 cm), afhankelijk van nauwkeurigheid van lengtemetingen en afzinktemperaturen.
Indien mogelijk, in verband met de scheepvaart, moet de ruimte tussen dak en bekisting zodanig worden
vergroot dat personeel hierin kan werken. Deze ruimte moet door middel van een schacht met de
buitenlucht worden verbonden.
De handelingen onder water moeten zo veel mogelijk worden beperkt!! Alle van tevoren ingestorte
bevestigingsmiddelen moeten zodanig worden gemerkt dat de positie onder water door duikers is te
herkennen. De kopse kanten van de sluitvoegzijde van de beide aangrenzende tunnelelementen moeten
worden ingemeten i.v.m. de tolerantie m.b.t. de breedte van de sluitvoeg.
De uitstekende dilatatievoegband aan het tunnelelement moet tijdens de opdrijf-, transport- en afzinkfase
worden beschermd.
De sluitvoegbekisting t.b.v. de vloer wordt na het afzinken van het voorlaatste tunnelelement op de
bodem van de ter plekke verdiepte zinksleuf geplaatst. De benodigde lange lengten wapening worden
voor het plaatsen van de wiggen t.b.v. de onderzijde en voor het plaatsen van het dakschot t.b.v. de
bovenzijde van de sluitvoeg vooraf in de voeg gebracht.
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Ten behoeve van het storten van het dak van de sluitvoeg heeft het de voorkeur een proefstort uit te
voeren. Hieruit komt de betonsamenstelling, m.n. de zetmaat en de hart op hart-afstand van de
betondoorvoerpijpen naar voren. De aanwezigheid van een betontechnoloog op het werk tijdens het
storten is echter wel een noodzaak. Tegenwoordig wordt veelal zelfverdichtende beton toegepast.
Het plaatsen van elektronische verklikkers of endoscoop/camera´s tussen de toevoerpijpen t.b.v. het
kennen van de hoogte van het betonoppervlak is aan te raden.
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19 Wiggen
De sluitvoegwiggen dienen ervoor om de langsvoorspanning die in de elementen als gevolg van de
waterdruk aanwezig is, te behouden na het legen van de sluitvoeg. De wiggen moeten bij voorkeur zo ver
mogelijk uit elkaar liggen, liefst ter plaatse van de buitenwanden. De buitenwanden dienen dan te worden
verbreed. De kracht uit de wiggen grijpt excentrisch aan op de buitenwanden die hier dan ook op dienen
te worden berekend/gewapend.

Wiggen in de sluitvoeg van de zinktunnels Noord/Zuidlijn,
28 februari 2013.
Als meewerkend oppervlak van de wiggen is bij de Tweede Beneluxtunnel tweederde van de hoogte en
driekwart van de breedte genomen (i.v.m. opvangen van eventuele oneffenheden en afboeren van het
beton).
Over de volledige aanslaghoogte van de wiggen kan een staalconstructie in het beton worden
opgenomen om de extra hoge krachten in te kunnen leiden. De eerste wiggen worden prefab gemaakt.
De aansluitende wig wordt pas gemaakt als alle elementen zijn afgezonken en er een inmeting ter
plaatse van de sluitvoeg is geweest door duikers.
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20 Onderstromen
Onderstromen is een methode om zand onder een afgezonken tunnelelement te brengen. Het
onderstromen dient bij voorkeur plaats te vinden zo spoedig mogelijk na afzinken van het
tunnelelement. Dit is uitvoeringstechnisch niet zo aantrekkelijk, maar hiermee wordt wel voorkomen
dat zich onder de tunnelelementen slib gaat ophopen. En slib in het onderstroomzand kan te grote
zettingen van het tunnelelement opleveren.
Onderstromen is het injecteren van een speciaal zand-watermengsel via injectieopeningen in de
vloer van het tunnelelement. De injectieopeningen worden zodanig geplaatst dat onder het
tunnelelement

een

regelmatig

patroon

van

op

elkaar

aansluitende

zandplakkaten

(pannenkoeken) ontstaat. Hiervoor dient wel een speciaal soort zand te worden toegepast (het
zgn. Zeeuws zand). De gemiddelde diameter dient rond de 200 mu te liggen. Ook mag het zand
niet te veel fijn materiaal bevatten.
Voor het onderstromen zijn diverse methoden ontwikkeld.
1.

Via een buizenstelsel vanaf de toerit door de tunnelkokers heen. Bij dit systeem is het

noodzakelijk om doorvoerbuizen in de vloer op te nemen. Deze zijn uitgerust met een injectieopening
met terugslagklep (balafsluiter). De doorvoerbuizen worden na het onderstromen dichtgelast en
geïnjecteerd. De constructie is relatief duur en bij een onjuiste uitvoering kan via de buizen toch
lekkage optreden.
2.

Vanaf een schip via in de tunnelwand opgenomen aansluitpunten en een in de wand en vloer

opgenomen buizenstelsel dat uitmondt onder de tunnelvloer. Deze buizen kunnen eenvoudig worden
uitgevoerd en hoeven na onderstromen niet te worden afgesloten omdat er geen doorgaande verbinding
is tussen het inwendige en uitwendige van de tunnel.
3.

Als bij 2, maar de aanvoer van het zand-watermengsel geschiedt vanaf de oevers via buizen

welke aan de buitenzijde langs de tunnelelementen zijn aangebracht.
Methode 2 en 3 hebben de voorkeur ten opzichte van methode 1 omdat:
•

er geen kans is op lekkage in de tunnelbuizen via slecht afgedichte

doorvoerbuizen;
•

de constructie relatief eenvoudig en goedkoop is.

Nadeel van methode 2 en 3 is de inzet van duikers bij het aan- en afkoppelen van de aanvoerbuizen.
Indien belemmering van de scheepvaart moet worden vermeden, wordt methode 3 toegepast.
Tijdens het onderstromen worden tijdelijke opleggingen gevormd. De belastingen tijdens deze fase
worden continu afgelezen. Op het moment dat het element volledig op zijn definitieve oplegging staat
(de zandpannenkoeken van het onderstromen), worden de tijdelijke opleggingen verwijderd. De
vijzelpennen worden ingetrokken en verankerd, de stalen pen- en vangconstructie wordt
gedemonteerd en de kin- en neusconstructie wordt gesloopt.
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Onderstromen geschiedt middels vooraf ingestorte pvc-leidingen of doorvoeren die bij het onderstromen
van het tunnelelement zorgen voor de verbinding tussen de onderzijde van de tunnel (uitstroomopening)
en de aan te koppelen leiding vanaf de perszuiger of grondpers (instroomopening). Door deze leidingen
wordt een zand-watermengsel onder het tunnelelement gebracht ter verwezenlijking van de fundatie van
het tunnelelement in de eindfase.
De positie van de uitstroomopeningen wordt zodanig bepaald dat door overlapping van de te vormen
zandpannenkoeken (aangebrachte afgeknotte kegel zand) een onderstroompunt defect of verzand mag
zijn en toch een goede fundatie wordt verkregen. De snijpunten van de pannenkoekcirkels aan de
buitenzijde dienen buiten het tunnelelement te liggen. De maximaal gewenste opwaartse kracht door het
onderstromen bedraagt tussen de 150 en 200 ton. Hierop moet de straal van de pannenkoek worden
gebaseerd. De leidingdiameter dient niet te groot te worden gekozen in verband met de kans op
verzanding (orde Ø250-Ø300 mm). De aansluiting van de instroomopening wordt voorzien van een stalen
ingestorte plaat met de mogelijkheid tot bevestiging van de persleiding. De positie van de
onderstroompunten aan de uiteinden van een tunnelelement dient in overeenstemming te zijn met de
positie van het eerste punt van het aangrenzende tunnelelement. Bij de aansluiting vanuit de binnenzijde
van het tunnelelement wordt een balafsluiter toegepast met een mogelijkheid voor afdichten na het
onderstroomproces door middel van een stalen blindflens die waterdicht moet worden afgelast en waarbij
de holle ruimte wordt volgegrout.
Er zijn verschillende aansluitmogelijkheden.
•

Door middel van een aan de buitenzijde van het tunnelelement gemonteerde langsleiding. Dit

systeem is kwetsbaar bij opdrijf-, transport- en afzinkproces door veel afsluiters, twee per
onderstroompunt, te bedienen door duikers en moeilijk controleerbaar.
•

Door middel van een verticale leiding, komend direct vanaf de perszuiger o.i.d. Er is een

aansluiting op elke opening. Dit vergt veel duikwerk, maar het is een flexibel systeem. Bij veel
scheepvaartverkeer ondervindt dit systeem veel hinder!
•

Door middel van een langsleiding in het tunnelelement en aangesloten op doorvoeren met

balafsluiter. Dit geeft een potentieel lekgevaar. Bij voorkeur doorvoeren door vloer zo veel mogelijk
voorkomen!
De keus is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.
Indien de instroomopening aan de buitenzijde van het tunnelelement (zijkant) is gesitueerd dient deze
minimaal 1,50 m vanaf de onderkant van de tunnel te worden gehouden in verband met de te vormen
zandrug langs het tunnelelement tijdens het onderstroomproces. Dit voorkomt het verzanden van de
afsluiter. De afsluiters moeten duidelijk herkenbaar worden gemaakt voor duikers. De opwaartse kracht
van het onderstroomsysteem wordt gecontroleerd aan de hand van de vijzeldrukken van de
stempelpennen en de neus- en kinconstructie. De grootte van de pannenkoeken aan de buitenzijde van
het tunnelelement wordt gecontroleerd met behulp van duikers en aan de hand van de verwerkte
hoeveelheid onderstroomzand.
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In het verleden werden vaak doorvoeren in de vloer van een tunnelelement gemaakt ten behoeve van de
mogelijkheid het aangebrachte zandpakket (fundatie) te kunnen controleren (aansluiting betonfundatielaag, aanwezigheid van slib, sondeerwaarden van zandpakket). Het is een duur onderzoek, dat
veelal niet leidt tot aanvullende maatregelen bij negatieve resultaten. De sondeeropeningen worden dan
ook tegenwoordig achterwege gelaten, ook al omdat elke opening in de vloer een potentiële lekweg is.
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21 Afbouwwerkzaamheden
Als het onderstromen gereed is, kunnen de tijdelijke oplegvijzels worden afgelaten en kan het
ballastwater in de tanks worden vervangen door de vaste ballast. De vorm en plaats van deze vaste
ballast is afhankelijk van het tunneltype. Bij de conventionele tunnelbouwmethode wordt
ballastbeton op de vloer aangebracht. Hierbij wordt ter plaatse van de zinkvoegen, sluitvoeg en
stortmootvoegen nog enige ruimte opengehouden. De ruimte is nodig voor de afbouw van de voegen
en het doorslijpen van de voorspankabels ter plaatse van de mootvoegen. Het doorslijpen wordt
gedaan om elke stortmoot afzonderlijk te laten dragen op de bodem, de kettinglijn. Hiermee worden
bij ongelijke zetting van de bodem ongewenst hoge langsmomenten in het tunnelelement
voorkomen.
In deze fase wordt ook begonnen met het aanvullen van de zinksleuf. Eventuele zettingen ten gevolge
van het aanvullen kunnen dan nog worden gecompenseerd in de afwerking van het ballastbeton op
de tunnelvloer.
De volgorde die bij het vervangen van ballastwater met ballastbeton wordt aangehouden, is:
•

aanbrengen ballastbeton ter plaatse van het vrije vloeroppervlak;

•

leegpompen en verwijderen van een deel of alle ballasttanks (afhankelijk van het

mootevenwicht op dat moment);
•

ballastbeton aanbrengen ter plaatse van de verwijderde ballasttanks;

•

voorspanning doorslijpen ter plaatse van de mootvoegen;

•

ballastbeton aanbrengen ter plaatse van de mootvoegen;

•

na het bereiken van 90 à 95% van de zetting (controleren d.m.v. wekelijkse metingen) de

zinkvoegen afwerken;
•

ballastbeton ter plaatse van de zinkvoegen aanbrengen (voor zover nodig). Na afwerking van de

zinkvoegen en het maken van de sluitvoeg, waarbij een permanente afdichting wordt aangebracht,
kunnen de kopschotten worden verwijderd.
Door deze volgorde te kiezen is altijd een tweevoudige waterafsluiting aanwezig – in het begin de
tijdelijke afdichting (GINA) en de kopschotten, daarna de tijdelijke en permanente afdichting
(OMEGA). Dit is trouwens een eis in de tunnelbouw. Hiermee wordt voorkomen dat bij een
eventuele grote lekkage van de tijdelijke afdichting het tunnelelement volloopt. Om het
voegcompartiment te kunnen bereiken zijn in de kopschotten waterdichte afsluitbare deuren
opgenomen.
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Afbouw zinktunnels onder het IJ ten behoeve van de Noord/Zuidlijn,
28 februari 2013.
In de afbouwfase wordt het OMEGA-profiel gemonteerd en met een montagelas aaneengesloten. Daarna
wordt het profiel met behulp van een klemconstructie op de zinkvoegomranding gemonteerd. De moeren
van de klemconstructie moeten met een minimum voorspanning worden aangedraaid, waarbij er rekening
mee moet worden gehouden dat de ingestelde voorspankracht door kruip van het rubber en het
aandraaien van naastliggende moeren wordt verminderd. De moeren dienen met een vooraf geijkte en
ingestelde slagmoersleutel of pneumatische moeraanzetter te worden aangedraaid in ten minste twee
ronden om de minimaal benodigde aandrukkracht rubber/metalen omranding te verkrijgen. Door gebruik
van een holle vijzel kan de verkregen trekkracht in een boutverbinding steekproefsgewijs worden
gecontroleerd. Na het monteren van het OMEGA-profiel wordt, om de waterdichtheid te controleren, de
ruimte tussen het GINA- en OMEGA-profiel ten minste 24 uur op druk afgeperst, waarbij geen tot zeer
weinig drukverlies mag optreden.
In een sparing in bv. de middenwand komt een buis ten behoeve van het afpersen, welke na de controle
op waterdichtheid wordt afgedopt. In de vloer van het tunnelelement wordt een leiding ingestort die de
verbinding moet vormen tussen de ruimte tussen de tijdelijke en permanente afdichting en de dagzijde
van het tunnelelement. Aan de dakzijde wordt een soortgelijke leiding opgenomen. Na het monteren van
het permanente afdichtingsprofiel wordt de voeg gevuld met water. Het aanwezige water wordt op een
druk gebracht die overeenkomt met de hoogst mogelijke waterstand, verhoogd met 2,00 m, en
vervolgens worden de afsluiters afgesloten. Na 12 uur wordt een manometeraflezing gedaan en na 36
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uur een tweede. De eis is dat de tweede aflezing niet meer dan 0,05 ato lager mag zijn dan de eerste.
Indien een grotere afwijking wordt geconstateerd, moet de lekkage worden opgespoord en verholpen.
Daarna wordt de test opnieuw uitgevoerd tot de afname minder is dan 0,05 ato in 24 uur. Na afloop wordt
de voeg geleegd en worden de leidingen afgedicht.
Nadat de 90% zetting van de elementen is opgetreden en het ballastbeton, de zinkvoegen en de
sluitvoeg zijn aangebracht, wordt nog een alignementmeting uitgevoerd. Gezien de toegestane afzink- en
bouwtoleranties is het verstandig de ideale as van de gehele tunnel, dus inclusief de landhoofden, te
bepalen. Op deze wijze heeft men zich ervan vergewist dat het P(rofiel) van V(rije) R(uimte) zo optimaal
mogelijk in de constructie past. Hiertoe worden de wanden en het dak ingemeten op een aantal plaatsen
in een doorsnede. Veelal, en zeker bij gebogen tunnelelementen, wordt een meetraai op de mootvoeg en
halverwege de mootvoeg ingemeten. Op deze wijze kan de ideale as door de constructie en de
aansluitende landhoofden worden bepaald. Een eventuele aanpassing van het theoretische alignement is
dan nog mogelijk.
Aan de hand van dit nieuwe alignement kunnen de overige constructies in de tunnel verder worden
gebetonneerd en afgebouwd.
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22

Definities

Aantrekcilinder
Afbouwen
Aftrimmen
Afzinken
Ankerpunt
Ballasttank
Bescherm/ballastschil
Bolder
Bouwdok
Fenderconstructie
GINA-bescherming
Kinconstructie
Kopschot
Meetmast
Neusconstructie
Onderstromen
Onderstroomleiding
Ophang-/hijspunt
Oplegtegel
Slingerschot
Sluitvoeg
Sluitvoegbekisting
Sluitvoegliniaal
Sondeeropening
Stempelpen
Toegangsschacht
Waterballastsysteem
Wiggen
Zinkkamer

Een tijdelijke constructie om een geringe indrukking van de tijdelijke
afdichting te bewerkstelligen
Het afwerken van de tunnel
Uitbalanceren van het drijvende tunnelelement
Geheel van handelingen om het drijvende tunnelelement in de zinksleuf
neer te laten
Bevestigingspunt van ankerdraden
Een tijdelijke doosvormige berging in het tunnelelement t.b.v. het ballasten
van het tunnelelement in de bouwdok-, afzink-, onderstroom- en afbouwfase
Een achteraf aan te brengen betonnen schil boven op het tunnelelement.
Een stalen constructie t.b.v. het bevestigen van draden boven op het
tunnelelement
Een tijdelijke bouwplaats welke omringd is door een waterkerende
constructie engesitueerd naast een scheepvaartweg
Beschermings-/geleidingsconstructie van een tunnelelement
Een tijdelijke constructie ten behoeve van het beschermen van het tijdelijke
afdichtingsprofiel
Een tijdelijke betonnen oplegging met een penconstructie aan het
secundaire eind van het tunnelelement
Een tijdelijke waterdichting aan het primaire en secundaire eind van het
tunnelelement
Een stalen mast boven op het tunnelelement t.b.v. het kennen van de
positie van het tunnelelement onder water
Een tijdelijke betonnen oplegging met een vangconstructie aan het primaire
eind vanhet tunnelelement
Een zand-watermengsel aanbrengen onder het afgezonken tunnelelement
Een leiding welke ingestort is in de tunnelelementvloer t.b.v. het
onderstromen van het tunnelelement
Een stalen oogbevestiging t.b.v. hijsdraden boven op het tunnelelement
Een tijdelijke betonnen fundatie t.b.v. de stempelpennen
Tijdelijke scheidingswand in een tunnelelement
Een voeg tussen de laatst afgezonken tunnelelement c.q. de aansluiting met
een landhoofd
Een stalen bekisting t.b.v. het waterdicht afsluiten van de sluitvoeg
Een liniaal t.b.v. metingen in de sluitvoeg
Een stalen buis in de tunnelelementvloer t.b.v. het sonderen
Een stalen pen t.b.v. het overbrengen van krachten van het tunnelelement
naar de oplegtegel
Een stalen toegangsbuis boven op het tunnelelement t.b.v. de toegang van
personen en klein materieel
Een leidingensysteem t.b.v. het vullen en ledigen van de ballasttank
Een betonnen wigvormige constructie t.b.v. het voorspannen van het laatst
afgezonken tunnelelement
De ruimte tussen de kopschotten van het tunnelelement
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