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COB - CENTRUM ONDERGRONDS BOUWEN

Het Centrum Ondergronds Bouwen wil als kennisnetwerk oog en oor zijn voor alles wat met
ondergronds bouwen te maken heef!. Vanuit de visie dan ondergrond ruimtegebruik en essentiele
bijdrage levert aan een mooi, leefbaar en slagvaardig Nederland, stimuleert het COB de dialoog

tussen aile mogelijke partijen die een rol spelen bij de verkenning van belemmeringen en
mogelijkheden van het bouwen onder de grond. Naast het (mede) uitvoeren van onderzoeken, is

het COB actief op het gebied van communicatie, kennismanagement en onderwijs, onder meer

door de ondersteuning van een leerstoel ondergronds bouwen aan de TU Delft en het lectoraat

ondergronds ruimtegebruik aan de Hogeschool Zeeland. Meer dan honderd organisaties uit het

bedrijfsleven, de overheld alsmede kennisinstituten bundelen in het COB hun krachten en

expertise. Het COB maakt deel uit van het CUR.NET en stemt zijn actlvlteiten af met andere

deelnemers aan dat netwerk, zoals CU R, Habiforum en SKB. Daarnaast heeft het COB een

Memorandum Of Understanding met de Japan Tunneling Association (JTA) en stimuleert het

internationale uitwisselingen met andere landen. COB is mede initiatiefnemer van het nieuwe

onderzoeksprogramma ECON en werkt nauw samen met Delft Cluster.

COB NA 2003

In 2003 loopt de tweede onderzoeksperiode van het COB af. In nauw overleg met de
participanten is een businessplan opgesteld voor de periode 2004-2007. Hierin wordt ook een

aangepaste programmeerwijze voorgesteld waarbij een grote nadruk op afstemming tussen vraag

en aanbod zal worden gelegd.

De in het businessplan genoemde speerpunten, voortgekomen uit een brede consultatle van het

COB netwerk, vormen het uitgangspunt voor de programmering van onderzoeksprojecten. De
speerpunten bieden een focus voor de programmering en doen recht aan de visie van de komende

jaren: 'Samenwerken aan het verantwoord ontwikkelen, bouwen en beheren van ondergrondse

ruimte'
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Vriesmethode Uitgevoerd Geselecteerd

Vloeib. stikstof ja ja
Vloeib. Stikstof ja nee
Vloeib. Stikstof ja ja
Vloeib. Lucht nee nee
Vloeib. Stikstof nee ja
Vloeib. Stikstof ja ja

Pekel in uitvoering nee

1. Inleiding

1.1 Aigemeen

In opdracht van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) heeft Delta Marine Consultants de
"onderzoeksfase - uitvoeringspraktijk" (#3) uitgevoerd van de commissie M530 Grondbevriezen.
Er is vastgesteld dat de drempel voor het uitvoeren van vriesprojecten in Nederland hoog is. Er is
weinig ontwerp- en uitvoeringskennis beschikbaar. De kennis die er is, is moeilijk toegankelijk. Het
onderzoek van M530 moet hier verandering in brengen.
Lopende de onderzoeksfase uitvoeringspraktijk is het door TauwMabeg vervaardigde rapport M530:
Grondbevriezen, definitiefase ontwerp- en uitvoeringspraktijk gepubliceerd. Parallel aan de
onderzoeksfase - uitvoeringspraktijk, wordt door derden de onderzoeksfase - ontwerp-praktijk
uitgevoerd. Gezien de verwevenheid van de verschillende onderdelen kan niet worden voorkomen
dat in dit rapport aspecten worden behandeld die ook in een van de andere rapporten al dan niet
uitvoerig zijn of worden aangepakt.

1.2 Doelstelling

De doelstelling van de onderzoeksfase - uitvoeringspraktijk is het vastleggen van de
uitvoeringservaring met betrekking tot:
- keuze bevriezingssysteem en de installatie van de vriesbuizen op basis van technische- en

economische overwegingen
- bevriezenvan het grondmassief
- effect op de uit te voeren civiele werkzaamheden
- ontdooien van het grondmassief
- invloed op de omgeving

1.3 Onderzoek

De onderzoeksfase bestaat uit drie onderdelen:
- interviews met aannemers met relevante vrieservaring (in Nederland, Belgie of Duitsland) en een

toeleveringsbedrijf van koude-techniek
- selectie en uitwerkingvan enkele relevante projecten
- inventarisatierecentevriesprojecten in Nederland

Negen (aannemings)bedrijven of combinaties zijn telefonisch benaderd. Twee ervan bleken niet
bereid hun medewerking aan het onderzoek te verlenen. Aan de overige zeven bedrijven of
combinaties is een gedetailleerde vragenlijst toegestuurd, waarna een afspraak is gemaakt voor een
interview met de betrokken "deskundige". De interviews zijn mondeling afgenomen, twee ervan
telefonisch. Van de zeven "ge.interviewde" projecten zijn er vier uitgevoerd met vloeibare stikstof, een
wordt er momenteel gevroren met peke!. Een werk is na uitwerking op papier uiteindelijk niet als
vriesproject uitgevoerd. Tenslotte worden bij een werk aanvankelijke vriesplannen drastisch beperkt.

Project

Damwand doorvoer, Bodemsanering Utrecht
Keldervloer aanpassing, Haren
Liftput metrostation Rotterdam
Dwarsverbinding Botlek Tunnel
Herstel boorfront Tweede Heinenoord Tunnel
Kabel- en leiding tunnel Antwerpen
Schacht proef nucleair opslag, Mol, Belgie
Leidingen tunnel onder de Oude Maas
Westerschelde Oeververbinding
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Bij de keuze van relevante projecten die voor een nadere beschouwing in aanmerking komen is
gekeken naar diversiteit in omvang en toepassing. Drie uitgevoerde projecten zijn geselecteerd naast
een (interessant) project dat niet tot uitvoering is gekomen. Allen betreffen vriezen met vloeibare
stikstof. Het werk in uitvoering dat gevroren wordt met pekel, een schacht als vaker toegepast in de
mijnbouw, is uiteindelijk niet geselecteerd. Een dergelijke toe passing is in de literatuur genoegzaam
bekend en in Nederland meerdere malen toegepast in de kolenmijnen van Zuid Limburg.

De belangrijkste leveranciers van koude-techniek in Nederland zijn gevraagd hun projectreferentie te
geven. Dit betreft dan alleen uitgevoerde werken. Teneinde een vergelijking te maken met een
buurland, zijn ook de project-referenties van twee gespecialiseerde Duitse bedrijven opgevraagd.
Aan de hand van deze lijsten is onderzocht welke toepassingen zoal uitgevoerd zijn en op welk
gebied dus kansen liggen in Nederland.

1.4 Leeswijzer

Naast de inleiding bevat dit document nog vier hoofdstukken.
- In Hoofdstuk 2 worden de zeven projecten waarover door middel van een interview informatie is

verkregen, kort beschreven met een indicatie van positieve en negatieve ervaringen. Met behulp
van een schets worden de grondbevriezing principes van de betreffende werken gevisualiseerd.

- Hoofdstuk 3 geeft van de vier nader geselecteerde werken een project evaluatie. Aan de hand van
de interviews worden de relevante uitvoeringsaspecten behandeld. De schetsen als gepresenteerd
in Hoofdstuk 2, kunnen daarbij verhelderend werken.

- Hoofdstuk 4 geeft randvoorwaarden en toepassingsmogelijkheden voor grondbevriezing in
Nederland. De mogelijkheden zijn naar voren gekomen in de besproken werken en geselecteerd
uit uitgevoerde werken als gegeven in projectreferentie lijsten en geraadpleegde literatuur. Bij een
aantal toepassingen wordt de "state of the art" vermeldt.

- Hoofdstuk 5 tenslotte geeft de conclusies betreffende de uitvoeringservaringen en kennisleemten.

Het document bevat drie bijlagen.
- Bijlage A geeft de samengevatte interviews. Vooral van de drie niet nader uitgewerkte projecten

zal de informatie vervat in de interviews nog interessante aspecten bevatten.
- Bijlage B geeft de referentie-projecten van twee Nederlandse leveranciers van koude-techniek en

van twee relevante Duitse bedrijven op het gebied van grondbevriezing.
- Bijlage C tenslotte, geeft de geraadpleegde literatuur.

1.5 Begrippenlijst

Afblaas temperatuur:
Armaflex:
Bentoniet:
Blowout:

Boorfront:
Controle lans:
Dammer:
Hydromixschild:
Inclinometer:
Standpijp:
Startblok:
TBM:
Synthetische lucht:
Thermokoppel:
Verbuisd boorsysteem:

De temperatuur van de gasvormige stikstof die de afvoerleiding verlaat.
Soort koude bestendig isolatiemateriaal.
Soort klei-watermengsel dat gebruikt wordt als steunvloeistof.
Naar buiten ontsnappen van lucht of steunvloeistof uit de werkkamer van de
tunnelboormachine.
De grand direct voor het graafwiel van de tunnelboormachine.
Buis in de grond ten behoeve van (temperatuur)metingen.
Opstijvende steun- en afdicht specie.
Tunnelboormethode waarbij het boorfront wordt gesteund met bentoniet.
Elektranische hellingmeter.
Verticale mantelbuis.
Grondverbetering waarin de TBM kan starten zonder gevaar voor blowout.
Tunnelboormachine.
Mengsel van 70% stikstof en 30% zuurstof.
Thermo-elektrisch element.
Systeem waarbij met twee buizen wordt gewerkt. De buitenbuis steunt de
grond, door de binnenbuis wordt de boorspoeling aangevoerd die, gemengd
met de versneden grond, naar het maaiveld wordt opgedrukt.
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2. Projectbeschrijving

2.1 Bodemsaneringsproject voormalig Cindu terrein te Utrecht

Doorvoer groutankers door damwand.
Ten behoeve van een bodemsanering is in 1989 een damwandkuip gemaakt met twee groutanker
niveaus. Het 2e niveau bevindt zich 10m beneden maaiveld. Een zandbodem met 8 m
grondwaterdruk maakt het onmogelijk de damwand doorvoeren te maken zonder eerst maatregelen
te nemen om het grondwater te keren. Gekozen is voor grondbevriezing vanuit de bouwkuip, door de
vloeibare stikstof in direct contact met de damwand te brengen. De grond achter de damwand
bevriest op de behandelde plekken. De grond blijft voldoende lang bevroren om de doorvoer te
installeren en het anker te vervaardigen.
Positief: Eenvoudig systeem, weinig voorbereiding nodig.
Negatief: Ter plaatse van de koude inbreng mogen, ter voorkoming van brosse breuk, geen
trekspanningen in het damwandstaal zijn.

4
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2.2 Amrobank Haren

Verzwaring keldervloer, 1985.
Een bestaande, op staal gefundeerde, keldervloer in een bankgebouw moet worden verzwaard omdat
er een kluis op wordt geplaatst. Onder de vloer is een dunne leemlaag op een zandlaag, daaronder
keileem. Er is sprake van grondwaterdruk. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moet de
grondwaterdruk worden weggenomen. De leemlaag bemoeilijkt een eventuele toepassing van
bodeminjectie. Door de grond langs de omtrek van de keldervloer tot in de keileem te bevriezen
wordt waterdichtheid verkregen. Gevroren is met vloeibare stikstof. Hiertoe zijn 28 vrieslansen
geplaatst, hart op hart 0.8 m, tot 2 m onder de vloer (1m in de keileem). De vloer is daarna gesloopt
en vervangen door een dikkere.
Positief: Het project is, onder tijdsdruk, probleemloos uitgevoerd.
Negatief: Geen.
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2.3 Metrostation Stadhuis Rotterdam

Aanbrengen van twee liftputten onder de bestaande halvloer, 1996.
In metrostation Stadhuis, Rotterdam, moeten twee liftputten worden aangebracht in de gelaagde
bodem onder de bestaande halvloer. Het bestek schrijft grondbevriezing voor als uitvoeringsmethode
om een waterdichte omgeving te creeren.
Obstakels in de bodem, een beperkte ruimte in de hal, grondwaterdruk en een spleet onder de vloer
tengevolge van nazakken van de bodem, bemoeilijken het werk. Gevroren wordt met vloeibare
stikstof. De vriesbuizen, hart op hart 0.6 m, worden vanaf het maaiveld aangebracht en door de
bestaande constructie gevoerd. Aan twee zijden zijn de buizen convergerend geplaatst, zodanig dat
de vrieslichamen aan de onderzijde samenkomen. De kopschermen zijn verticaal gevroren. Verder
zijn twee temperatuur controlebuizen aangebracht en een centraal ontluchtingsgat. De spleet wordt,
om een snelle afvoer van de koude te voorkomen, voor het vriezen gedicht met dammer, een
steunvloeistof die bij het boren wordt gebruikt.
Positief: Vriezen blijkt eigenlijk de aangewezen oplossing, de werkzaamheden verlopen voorspoedig.
Negatief: Geen.

8
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2.4 Botlek Spoortunnel

Dwarsverbindingen boortunnels.
De tunnel zal bestaan uit twee parallel geboorde buizen, hart op hart 20 m, die op twee plaatsen een
dwarsverbinding krijgen. Het project wordt gebouwd in de periode 1998 - 2000. Onderzocht is of voor
het vervaardigen van de dwarsverbindingen grondbevriezen een goede oplossing is. Vrieslansen,
meetlansen en een expansiebuis worden in dat geval geboord vanuit een tunnel tot nabij de andere
tunnel. Een cilindervormig vrieslichaam wordt gevroren, waarvan de kern kan worden ontgraven.
Door gebruik te maken van vloeibare lucht in plaats van stikstof, zal bij een calamiteit in de besloten
ruimte in de tunnel geen verstikkingsgevaar optreden. Het vriezen is voor ca. fl 3.750.000,--
aangeboden, inclusief gas, mobilisatie en materialen, exclusief het boren van de leidingen. Gekozen
is vooralsnog voor een beduidend voordeliger uitvoeringsalternatief. Eerst wordt ter plaatse van de
geplande dwarsverbindingen een verticale diepwand schacht gemaakt. Na het boren van beide
tunnels vlak erlangs, wordt vanuit de schachten met behulp van veel beperkter grondbevriezen een
verbinding met de tunnels tot stand gebracht.
Positief (voor het oorspronkelijke grootschalige vriesproject): Geen invloed van kabels en leidingen
die zich boven de tunnel bevinden. Geen vervuilde grond problematiek. Aile activiteiten vinden plaats
na het boren van de tunnelbuizen.
Negatief: Weinig ervaring met het vriezen van een dergelijk groot lichaam, gedrag, tijd, kosten. Effect
op tunnelbuizen ten gevolge van uitzetting. Logistieke problemen door het werken vanuit de
tunnelbuis. De methode is geen besteksoplossing.

10
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2.5 Tweede Heinenoord Tunnel

Herstel van het boorfront na een blow-out.
Bij het boren van de eerste tunnelbuis treedt op een positie onder de Oude Maas een instabiliteit van
het boorfront op (blow-out), het boorproces kan hierdoor niet worden voortgezet. Geprobeerd wordt
het boorfront vanuit de tunnel-boormachine te herstellen met afdichtings-materialen. Tegelijkertijd
worden alternatieven onderzocht voor het geval dat de toegepaste methode faalt. Ais een kansrijk
alternatief wordt geselecteerd grondbevriezen rond de boorkop, vanaf een platform in de Oude Maas.
Vanwege de geringe ervaring met deze methode is ze nader uitgewerkt om zodoende tot een volledig
uitvoerbaar concept te komen. Wanneer na verloop van tijd blijkt dat, door het inbrengen van
vulmateriaal, druk wordt opgebouwd in de graafkamer, kan de TBM weer worden gestart.
Grondbevriezen is dan ook niet nodig.
Positief: Geen milieubelasting, relatief korte verwachte uitvoeringsduur.
Negatief: Geringe ervaring met vriezen. Plaatsen vrieslansen in diep water door een bodem met
stenen. Mogelijk bevriezen van de graafkamer in de TBM. Aanvaar risico platform.
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2.6 Kabel- en leidingen tunnel Antwerpen

Start- en ontvangstblok.
Bij de bouw van een geboorde leidingentunnel in Antwerpen in 1990, loopt bij het verlaten van de
startschacht het boorschild vast in de schachtwand. Tevens is sprake van een blow-out langs de
bentoniet lining van de schacht. Door de grond aan de zijde van het boorschild vanaf het maaiveld
over de hoogte van de schacht te bevriezen, kan de tunnelboormachine rondom worden vrijgemaakt
van de betonnen wand en kan het boorproces weer op gang worden gebracht. Gevroren is met
vloeibare stikstof in 1S vrieslansen. Om problemen bij de ontvangstschacht te vermijden is daar op
voorhand ook gevroren. Het totale vriesgebeuren heeft ongeveer fl. 1.000.000,-- gekost.
Positief: De oplossing heeft goed gewerkt.
Negatief: Bij de startschacht bevinden zich, mogelijk ten gevolge van het afzinken van de schacht,
watergevulde holle ruimtes in de bodem die verantwoordelijk zijn geweest voor de blow-out en die het
vriesproces aanzienlijk hebben vertraagd.
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2.7 Experimenteel project nucleair afval, Mol, Belgie

Bouw van een toegangsschacht tot een diepte van ongeveer 230 m. 1997-1998.
Bij Mol wordt een (2e) schacht gebouwd die toegang geeft tot een ondergronds galerijen-stelsel voor
onderzoek naar de opslag van nucleair afval. De waterhoudende zanden waardoor de schacht gaat
worden tijdens de bouw bevroren ten behoeve van sterkte en waterdichtheid. Dit gebeurt met
gekoelde pekel die door 16 vriesbuizen wordt gevoerd tot 191 m diepte, 10 m in de onderliggende
kleilaag. Er zijn twee vriesgroepen geplaatst, beiden met een vermogen van 250 kW en met
ammoniak als koelmiddel. De boorgaten ten behoeve van de vriesbuizen zijn hart op hart 1.4 m
geplaatst, in een cirkel van 7 m diameter, verticale afwijking maximaal 0.25%. Verder zijn 3 stuks
temperatuur meetbuizen en een centrale piezometer-boring gemaakt. Aanneemsom voor het vriezen
is fl 4.000.000,--
Positief: Veelvuldig toegepaste methode in de mijnbouw.
Negatief: Wanneer een vriesbuis bezwijkt komt pekel in de grond en gedraagt zich als dooimiddel.

16



~

Ve('eilerringleHu"lC~en ,

"ol""'q!,,>:,.

SChemotische Dorstellun\j

Ansicht Z

Longnchnitt Ge'rierkeller

d.Q

'''il~.J

!'~~~
'

,

'

~.......

~

T-CM2 Vorlou'

T-Gf.t2 RuCi(lou'

)behpClilikalion;
.JQmmello.obel lIYCY, ~O mm II. O,~ mm .. Ab1chirmunQ

\

--



EXPERIMENTEEL PROJECT NUCLEAIR AFVAL MOL
BOUW TOEGANGSSCHACHT

VRIEZEN
UITGRAVEN IN HET ZAND
AANBRENGEN WATERDICHTE
BEKLEDING

MAKEN FUNDERING
AANBRENGEN SCHACHTWAND

VRIEZEN GESTOPT
UITGRAVEN IN DE KLEI

...

..

c
c
c

r---
C
C

L(.,-

c
c~

"L-

~



3. Projectevaluatie uitvoeringservaring

In het vorige hoofdstuk zijn in het kort de projecten beschreven waarover een interview heeft
plaatsgevonden. De interviews zijn samengevat in Bijlage A. In dit hoofdstuk zijn vier geselecteerde
projecten verder uitgewerkt aan de hand van de (uitvoerings)ervaringen die in de interviews zijn
vastgelegd. De schetsen als weergegeven in Hoofdstuk 2, kunnen hierbij verhelderend werken. Bij de
selectie is bewust gekozen voor pr6jecten die gekarakteriseerd kunnen worden als klein, middelgroot
en groot. Een van de projecten is uiteindelijk niet uitgevoerd, wel voorbereid. Bij de voorbereiding
zijn overigens interessante uitvoeringsaspecten in beschouwing genomen.

Aan de orde komen voor elk van de projecten:
- de doelstelling
- de keuze van het bevriezingssysteem, technisch en economisch
- de installatie van de vriesbuizen, technisch en economisch
- het vriesproces
- het effect op de uit te voeren werkzaamheden
- het dooi-proces
- de invloed op de omgeving
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3.1 Ervaring met betrekking tot de uitvoering van een klein werk

Werk

Bodemsanering van het voormalig Cindu terrein te Utrecht. Uitgevoerd in 1989

Doelstelling

Het door een damwand doorvoeren van de diep gelegen groutankers van het tweede ankerniveau,
NAP -10m, zonder lekkage problemen van 8m grondwaterdruk.

Keuze bevriezingssysteem technisch

Stikstof wordt gegoten in bakjes van polystyreen die, aan een zijde open, ter plaatse van de te maken
doorvoer tegen de damwand zijn geplaatst. De bakjes zijn afgestempeld in de grond. De stikstof
wordt afgetapt van een tankwagen en met behulp van een verdeelpunt met afsluiters via enkele
ge'lsoleerde leidingen in de bouwput gebracht. Aan het eind van elke leiding wordt met een slang
handmatig een aantal bakjes gevuld. De grond achter de damwand zallokaal bevriezen. Lekkage van
stikstof tussen het polystyreen en de damwand stopt na enige tijd vanzelf door bevriezing van de
directe omgeving.

Keuze bevriezingssysteem economisch

Er zijn geen vrieslansen nodig, de investering in bovengrondse leidingen en polystyreen bakjes is
bescheiden.

Instal/a tie vriesbuizen technisch

Niet van toepassing

Instal/atie vriesbuizen economisch

Niet van toepassing

Bevriezen grondmassief

Het zand achter de damwand is na 12 uur vriezen over een gebied van ongeveer een kubieke meter
bevroren. De omvang van de bevriezing is door rijp op de damwand zichtbaar. Er zijn geen metingen
verricht. Wanneer tijdens het perforeren van de damwand lekkage van grondwater en eventueel zand
optreedt, wordt het gat met behulp van een plug tijdelijk afgestopt en wordt opnieuw gedurende
enkele uren gevroren.

Effect op uit te voeren werkzaamheden

De methode heeft goed gewerkt voorzover de doorvoeren in de damwand kas gemaakt zijn. Bij
toepassing naast de damwand kas trad scheurvorming op in het damwandstaal doordat het onder de
cryogene omstandigheden de in de damwand buik aanwezige trekspanning niet kan opnemen.

Ontdooien grondmassief

De ankerdoorvoer sluit het gat in de damwand af. Ontdooien van het ijslichaam heeft geen
problemen gegeven.

Invloed op omgeving

Geen.
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3.2 Ervaring met betrekking tot de uitvoering van een middelgroot werk

Werk

Metrostation Stadhuis Rotterdam

Doe/stelling

Het bouwen van twee liftputten onder de bestaande vloer in de hal van het metrostation Stadhuis.
De benodigde bouwputten meten 3.0 m bij 4.5 m, met een diepte van 2.5 m ten opzichte van
vloerniveau. De onderzijde van de liftputten is op NAP -6.5 m, de grondwaterstand is NAP -1.0 m.

Keuze bevriezingssysteem technisch

Dat moet worden gevroren ligt al besloten in het bestek. Er is gekozen voor vloeibare stikstof, gezien
de korte benodigde standtijd van 10 dagen en de beperkte hoeveelheid te bevriezen grond, 150 m3
per liftput. Bij meer dan 200 m3 en meer dan 20 da~en vriezen wordt toe passing van pekel
interessant. Twee stikstof tanks, elk ongeveer 25 m , zijn buiten opgesteld. Aanvoer van stikstof
gebeurt met een tankwagen.
Andere oplossingen zijn onderzocht, maar vallen af: Bemaling is niet toegestaan, toepassing van
damwand of diepwand is door de beperkte ruimte niet mogelijk. Chemische injectie vervalt door de
klei- en veenlagen in de bodem. Jetgrouten geeft onzekerheden door obstakels als palen, leidingen,
boomwortels in de bodem.

Keuze bevriezingssysteem economisch

De keuze ligt in feite vast in het bestek, alternatieven vallen om technische redenen af. De kosten
van het vriezen zijn volgens verwachting.

/nstallatie vriesbuizen technisch

De lansen worden hart op hart 0.6 m ge~laatst, om snel te kunnen vriezen. Ze bestaan uit naadloos
stalen buitenbuis, vloeigrens 355 N/mm , met een koperen inhangbuis. In de vriesbuizen zelf worden,
gezien de koude belasting tot -196°C, geen verbindingen toegepast. De buizen gaan grotendeels door
het betonnen dak en de vloer, in op de betonvloer aangebrachte standpijpen om de wateroverdruk te
overbruggen. Voor het dak en de vloer is gebruik gemaakt van kernboren, in de vloer tot op het
onderste wapeningsnet. Ais de standpijpen zijn aangebracht en gevuld met water, wordt het laatste
stukje vloer geboord met de groutanker machine. Geboord is met dammer als steunvloeistof. Aan
twee zijden zijn de buizen convergerend geplaatst, om gewelfwerking te verkrijgen en tevens om
kabels, leidingen en schoorpalen te ontwijken. Ter weerszijden zijn verticale kopwanden gevroren
zodat een waterafsluitend geheel ontstaat. Een voordeel van de gewelfwerking is dat voornamelijk
drukspanningen worden opgebouwd in de vrieswanden, zodat ze relatief dun mogen blijven waarmee
de vriestijd beperkt wordt. De juiste stand van de buizen is geverifieerd met een inclinometer. De
buizen worden per 2 of 3 parallel geschakeld voor de stikstof toevoer.

/nstallatie vriesbuizen economisch

Voor de vriesbuizen zijn eenvoudige materialen gebruikt in de vorm van naadloos stalen buitenbuis
en koperen leiding. Door de configuratie van de buizen ontstaat gewelfwerking en kan het
vrieslichaam beperkt blijven tot 150 m3 per liftput. Door het dicht op elkaar plaatsen van de buizen
moeten er weliswaar een paar meer worden gemaakt, de hoge kosten van het vriezen liggen echter
in het verbruik van vloeibare stikstof en dus in het aantal dagen dat wordt gevroren. Wordt de afstand
tussen de buizen relatief klein gekozen, zal het vrieslichaam snel gesloten zijn.
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Bevriezen grondmassief

De bodem onder de vloer, NAP -4.8 m, bestaat uit klei- en veenlagen. Vanaf NAP -12 m is er zand.
Direct onder de vloer is door nazakken van de grond een spleet ontstaan, die bij het boren is
opgevuld met dammer, te snelle afvoer van koude wordt hiermee voorkomen. Per groep van vier in
serie geschakelde vrieslansen wordt de stikstof toevoer geregeld met een afsluiter.
Bij de start van het vriezen ontstaat er na enige tijd door condensatie rijp op de standpijpen, per groep
lansen in de in serie geschakelde volgorde. Het is daarmee de indicatie dat de lansen in tact zijn. De
rijp ontwikkelt zich ook op de vloer. In de bodem wordt het temperatuurverloop gevolgd met twee
controlelansen die voorzien zijn van thermokoppels op verschillende diepte, elke twee uur is er een
automatische registratie van de gemeten temperatuur. Ook de temperatuur van de gasvormige
stikstof die de leidingen verlaat (de afblaastemperatuur) wordt gemeten, handmatig, ieder uur.
Tijdens het invriezen is de afblaastemperatuur -80De tot -60De, tijdens het instandhouden van het
vrieslichaam -40De tot -20De. Bij het doorboren van de vloer, blijkt uit het wel of niet toestromen van
grondwater of het vrieslichaam compleet is. Bij de eerste liftput blijkt het nodig het gat tijdelijk te
stoppen en nog twee dagen extra te vriezen, voor de tweede put wordt de vriestijd direct aangepast.
Door te vriezen met vloeibare stikstof is de temperatuur van het vrieslichaam relatief laag, hetgeen
een grotere sterkte van het ijs en een geringere kruip impliceert.

Effect op uit te voeren werkzaamheden

Er zijn geen metingen gedaan naar effecten. Tussen de bevroren grond en de te storten beton wordt
20 mm tempex isolatie gebruikt. Ais alternatief hiervoor kan ook 50 mm extra betondekking worden
toegepast.

Ontdooien grondmassief

Na voldoende verharding van de beton van de liftputten wordt het vriezen gestopt en wordt begonnen
met afbranden van de standpijpen, dam mer en vriesleidingen. De vriesbuizen worden in de bodem
achtergelaten, hetgeen goedkoper is dan verwijderen. De betonvloer wordt ter plaatse van de
standpijpen waterdicht afgewerkt.

Invloed op omgeving

Er is geen invloed op de omgeving geconstateerd.
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3.3 Ervaring met betrekking tot de voorbereiding van een groot werk

Werk

Tweede Heinenoord Tunnel, 1997

Tijdens het boorproces van de westelijke tunnelbuis is, op een positie onder de Oude Maas, een
instabiliteit van het boorfront opgetreden. Er is een open verbinding met het oppervlaktewater
ontstaan. Hierdoor kan slechts een geringe overdruk in de werkkamer van de tunnelboormachine
(TBM) worden opgebouwd. Doordat de graafkamer met grond gevuld is kan het graafwiel niet
draaien. Het boorproces kan niet worden voortgezet. Gepoogd wordt de verbinding met de rivier van
binnen uit de TBM af te dichten met bentoniet met toeslagmaterialen. Indien succes uitblijft, zal op
een andere manier gepoogd moeten worden de stabiliteit van het boorfront te herstellen. Een aantal
mogelijke oplossingen is daartoe onderzocht. Na een grondige evaluatie van uitvoeringsduur en
risico's der alternatieven wordt grondbevriezing vanaf de rivier gezien als kansrijk. Vanwege de
geringe ervaring met deze methode is ze nader uitgewerkt, om zo tot een volledig uitvoerbaar
concept te komen. Uiteindelijk kan de TBM toch op gang worden gebracht, zodat grondbevriezing niet
nodig is.

Doe/stelling

Om verder te kunnen boren moet de grond boven en voor de tunnelboormachine zodanig
gestabiliseerd worden dat in de werkkamer druk opgebouwd kan worden. De graafkamer moet
geleegd worden, zodat een graaffront wordt opgebouwd en het graafwiel kan draaien. Het
grondmassief zal daartoe vanaf de rivier met stikstof worden bevroren. Een voordeel biedt de
afdichtende kleilaag die over een gedeelte van de hoogte van de TBM aanwezig is. Aileen boven
(voor de zekerheid tot iets in) de klei hoeft te worden gevroren om een tijdelijke afdichting rond de
TBM te creeren. In de graafkamer kan dan een zodanige druk worden opgebouwd, dat de benodigde
ontruimings-werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Het bevroren grondlichaam kan vervolgens
na het optrekken van enkele vrieslansen worden doorboord. Na het ontdooien van het grondmassief
zal dit in dezelfde toestand zijn als voorheen.

Keuze bevriezingssysteem technisch

Gekozen is voor stikstof om een snelle en zekere bevriezing mogelijk te maken. Gevroren zal worden
vanaf een platform op de rivier. Een grote opslagtank is voorzien op de oever. Van hieruit wordt
vloeibare stikstof overgeslagen in kleinere tanks, die per boot naar het platform worden gebracht.

keuze bevriezingssysteem economisch

Het continueren van het boorproces moet gebeuren met een minimum aan tijd, kosten en invloed op
het verdere boorproces en de definitieve tunnel. De veiligheid van het person eel en materieel en de
zekerheid van slagen moeten voldoende gewaarborgd zijn. Een en ander rechtvaardigt de toepassing
van vloeibare stikstof en de bouw van een installatieplatform.

/nstallatie vriesbuizen technisch

Na lokale verwijdering van zinkstukken en stortsteen van de rivierbodem, zal in de Oude Maas een
werkplatform worden gebouwd. Het platform wordt geplaatst op zes stalen buispalen en krijgt twee
dekken. Een vriesdek van 20 x 6 m, waarvan het hart samenvalt met midden voorkant van de TBM,
is bestemd voor de installatie van 91 vriesbuizen en 6 controlelansen. Het is toegankelijk voor het
monitoren van de vriesvoortgang. Een werkdek van 20 x 7 m bevindt zich op een iets hoger niveau
direct achter het vriesdek en is beschikbaar voor een kraanopstelling, een personeelsverblijf, een
aggregaat en stikstof-tanks. De kraan kan tijdens het installeren van de vriesbuizen aile stramien
posities van de lansen bereiken.

Ten behoeve van het plaatsen van de vriesbuizen worden mantelbuizen geYnstalleerd met afmeting
0168.3 x 7.1 mm, die in een frame zijn aangebracht tussen het platform en de rivierbodem. Door de
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mantelbuizen wordt met een open boorsysteem een boorbuis 0 133 mm gemaakt tot een diepte van
NAP -23.0 m. Daar waar de bodem door de blow-out verstoord is en zich stortsteen bevindt, wordt
met een verbuisd boorsysteem gewerkt. De vriesbuizen worden geplaatst in een driehoekig patroon,
waarmee een zo groot mogelijke dichtheid wordt bereikt opdat het vriesproces snel zal kunnen
verlopen. De buizen komen hart op hart 0.85 m, in rijen met een onderlinge afstand van 0.75 m.
De vriesbuizen komen te bestaan uit naadloos stalen buis 0 76.1 x 7.1 mm, kwaliteit Fe51 O. De
lengte wordt 28.00 m. Dergelijke lengtes zijn niet als handelsmaat verkrijgbaar, de buizen worden
samengesteld in de werkplaats. Het onderste deel krijgt een maximale lengte, opdat bij onverhoopt
breken van de las tijdens het trekken dit deel alsnog kan worden vastgepakt. De onderzijde van de
vriesbuis is afgesloten. Gelet op de geleiding van de boorbuis in de mantelbuis is een goede
maatvoering verzekerd. De afwijking op het niveau van NAP -23 m wordt gesteld op maximaal
0.10 m. Meting van de afwijking kan geschieden door in de vriesbuis een meetbuis 0 50 mm
voorzien van twee diametraal tegenover elkaar gelegen sleuven neer te laten, waarin een
hellingmeter omlaag gelaten kan worden. Uit de continu gemeten helling kan de buispositie worden
berekend. Na plaatsing worden de vriesbuizen drooggeblazen met lucht. Binnen de vriesbuis wordt
een inhangstuk van 2 koperen buizen neergelaten ten behoeve van aanvoer van vloeibare stikstof en
afvoer van verdampte stikstof. De afvoerbuis, 020 mm, reikt tot de bovenzijde van de te bevriezen
zone, de toevoerbuis, 0 12 mm, tot de onderzijde. De toevoerbuis krijgt een isolatielaag van 7 mm
armaflex. Verder werkt de ruimte in de vriesbuis als isolator over het gedeelte waar beide koperen
buizen aanwezig zijn. Met een dergelijk systeem is het mogelijk selectief te vriezen over de hoogte.

Instal/atie vriesbuizen economisch

Voor een kortdurend project, waarbij met vloeibare stikstof wordt gevroren, is het zinvol de
vriesbuizen relatief dicht op elkaar te plaatsen, opdat het ijslichaam snel gesloten is. Een patroon van
driehoeken geeft een grote dichtheid. Waar mogelijk wordt geboord met een eenvoudig en goedkoop
systeem.

Bevriezen grondmassief

De bodem onder de Oude Maas is gelaagd. Ter plaatse van het echec ligt de rivierbodem op
NAP -12 m. Ze bestaat uit een kleilaag van ongeveer 3 m en van NAP -15 m tot -22.7 m uit zand,
daaronder tot NAP -26 m weer klei. Door met twee inhangbuizen te werken wordt de
bodembevriezing in verticale zin beperkt tot het strikt noodzakelijke gebied, van NAP -16.5 m tot-
23.5 m, van voldoende dekking op de TBM (bovenzijde NAP -18.7 m) tot iets in de kleilaag.
Monitoren van de ontwikkeling van het ijslichaam geschiedt met behulp van thermokoppels in 6
stalen meetbuizen 050 mm, die op dezelfde wijze in het grondmassief zijn geplaatst als de
vriesbuizen. Verder wordt de temperatuur van het uitkomende gas gemeten evenals het verbruik van
het vloeibaar gas. Er wordt geen belangrijke grondwater-stroming verwacht waardoor het vriesproces
zou kunnen worden verstoord.

Effect op uit te voeren werkzaamheden

Bevriezing van de ruimte in de TBM wordt niet verondersteld, er is niet voorzien in de toevoer van
warmte. Doordat de grondbevriezing zich beperkt tot het zandpakket boven de klei en er dus niet
door de gehele kleilaag hoeft te worden gevroren tot onder de TBM, zal er geen gevaar zijn voor
bodemzwelling, waarvoor juist klei gevoelig is. Er behoeft dan ook niet te worden gerekend op
opvriezing of, na het dooiproces, zetting van de tunnel.

Ontdooien grondmassief

Zodra de TBM het boorproces heeft hervat worden de vriesbuizen in het front van de machine
opgetrokken tot boven de TBM. Hiertoe wordt na het loskoppelen van de inhangbuis de grondschil
rond de vriesbuis ontdooid met hete lucht die in de vriesbuis wordt geblazen. Zodra de buis op de
vereiste hoogte is, wordt de toevoer van warme lucht gestopt. Door de koude omgeving vriest de buis
weer vast in het gat. De inhangbuizen worden niet meer teruggeplaatst. Bij het aanleggen van de
stikstof leidingen dient al rekening te worden gehouden met het vroegtijdig optrekken van een deel
van de buizen. Wanneer de TBM ruimschoots door het ijslichaam is geboord worden aile vrieslansen
getrokken.
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Invloed op omgeving

Het grondpakket wordt door het vriezen niet verstoord. De openingen van 0 76 mm die in de bodem
achterblijven na het trekken van de vrieslansen zullen dichtzakken als de grond na enige maanden
ontdooid is.
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3.4 Ervaring met betrekking tot de uitvoering van een groot werk

Werk

Kabel- en leidingen tunnel onder de te verbreden vaargeul tussen het Amerika- en Albertdok in de
Haven van Antwerpen. 1990-1992.
Het betreft een geboorde en geperste leidingentunnel met een binnendiameter van 3.00 m en een
lengte van 212 m. De tunnelligt met haar onderzijde op een diepte van 23.5 m onder het maaiveld.
De tunnel is geprojecteerd in de zandbodem, onder de tunnel bevindt zich Boomse klei. Geboord is
met behulp van een Hydromixschild.

Doe/stelling

Bij het boren van de leidingentunnel wordt gebruik gemaakt van een startschacht en een
ontvangstschacht, die met behulp van een afzinkmethode in de bodem, ter weerszijden van de
vaarweg, op diepte zijn gebracht. In de schachtwanden is, op de plek waar de tunnelboormachine
moet worden doorgevoerd, beton met een lage sterkte toegepast, opdat de machine zich er een weg
doorheen kan graven. De betonkwaliteit van het 'venster' blijkt desondanks zodanig hoog, dat de
tanden van het boorschild overmatig slijten en de machine zich vast vreet in de schachtwand, juist op
het moment dat de wand is doorboord. Op dat moment wordt ook het boorfront instabiel, mogelijk ten
gevolge van verstoring van de bodem bij het afzinken. Er doet zich een 'blow-out' voor langs de
bentoniet lining van de schacht. Besloten wordt de grond rond het boorschild te bevriezen, opdat een
waterdichte omgeving ontstaat. Met grit-waterstralen kan nu de beton rond de boorkop worden
losgesneden. Met de bodembevriezing wordt tevens een zogenaamd startblok gecreeerd, waarmee
over een dikte van enkele meters de aanwezigheid van een stabiel boorfront wordt verzekerd.
Teneinde bij het binnenkomen in de ontvangstschacht problemen te voorkomen, wordt ook daar
gevroren. In de schacht wordt het "venster" waardoor de machine zich een weg naar binnen moet
boren alvast uitgehakt, tot nag slechts een dunne schil resteert, opdat de tunnelboormachine
probleemloos kan arriveren.

Keuze bevriezingssysteem technisch

Gekozen is voor vriezen met vloeibare stikstof. Het ijslichaam is slechts voor korte tijd, ongeveer een
week, nodig en moet zo snel mogelijk gereed zijn om het boorproces op gang te brengen. Ongeveer
200 m3 grond per schacht moet worden bevroren in een 2 m dikke schil over bijna een kwart van de
schacht omtrek. Een tankwagen oplegger met een inhoud van 40 m3 is naast de schacht geplaatst als
stikstof opslag. Aanvoer geschiedt enkele malen per dag met een 20 m3 tankwagen.

keuze bevriezingssysteem economisch

Het feit dat het boorproces stilligt op zich, is economisch gezien voldoende reden om voor stikstof te
kiezen. Tot ongeveer 200 m3vriezen is het gebruik van stikstof nog aantrekkelijk, mits het ijslichaam
niet langer dan drie weken in stand hoeft te worden gehouden. Het totale vriesgebeuren heeft
uiteindelijk ongeveer fl. 1.000.000,-- gekost, aanzienlijk meer dan voorzien. Bij een vloeibaar-stikstof
prijs van fl. 0.30 per liter, 2500 liter stikstof per m3 bevriezen en 250 liter per m3 instandhouden per
dag gedurende 5 dagen van 2 x 200 m3 grond, zouden de kosten ongeveer fl. 600.000,-- bedragen
inclusief leveren, plaatsen en begeleiden.

/nstallatie vriesbuizen technisch

Vriesbuizen zijn geboord in twee rijen, op 0.35 m en 1.25 m uit de schachtwand. De binnenste rij telt
7 lansen, hart op hart 0.76 m, de buitenrij bestaat uit 6 lansen, hart op hart 0.92 m. Geboord is met
behulp van een steunvloeistof, bentoniet, tot boven het boorschild en ter weerszijden ervan. Twee
extra lansen zijn, elk vanaf een zijde, onder 15° met de verticaal tot dicht onder het schild gebracht.
Tenslotte zijn twee buizen geboord ten behoeve van temperatuurmetingen in de bodem, op posities
tussen de vriesbuizen met gelijke afstand tot de omringende buizen. De vrieslansen bestaan uit een
stalen buitenbuis met een diameter van 2" en een binnenbuis van roodkoperen leiding. De
koppelingen zijn geschroefd, met tape op de schroefdraad. Boven de grond zijn de leidingen
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geYsoleerd. De positie van de lansen is niet met een meting gecontroleerd, aangenomen is dat bij
verticale plaatsing voldoende nauwkeurig wordt geboord.

Installatie vriesbuizen economisch

Geboord is met standaard groutanker boor equipement. Eenvoudige materialen zijn gebruikt voor de
vrieslansen.

Bevriezen grondmassief

De consequentie van de toegepaste vrieslansen, waarbij de buitenbuis als afvoer wordt gebruikt, is
dat over de volle hoogte in de grond wordt gevroren. Tijdens het vriezen wordt de temperatuur van de
uittredende stikstof gemeten. Via een computergestuurd regelsysteem wordt voldoende vloeibare
stikstof gedoseerd om de uittredende temperatuur laag genoeg te houden Tijdens het vriezen is dit
ongeveer -70oe, bij het instandhouden van het ijslichaam ongeveer -30oe. Met de temperatuurmeters
in de bodem wordt geconstateerd of de vrieslichamen rond de lansen een gesloten front hebben
gevormd. Dit wordt eveneens geconstateerd aan een vermindering van het stikstof verbruik.
Aangezien gevroren wordt in een homogene zandgrond, wordt geen probleem verwacht met
betrekking tot bodemzwelling. Daartoe worden ook geen metingen verricht.

Effect op uit te voeren werkzaamheden

Het vriezen bij de startschacht neemt onverwacht veel tijd, wel twintig dagen, in beslag door de
aanwezigheid van holle, water gevulde ruimtes in de grond. Bij de ontvangstschacht verloopt het
vriezen zonder problemen in ongeveer de helft van die tijd.
De beton direct rond de tunnelboormachine wordt met behulp van grit-waterstralen verwijderd. De
machine wordt hersteld. Er wordt gestopt met vriezen, het ijslichaam blijf voorlopig in tact. De
vrieslansen worden doorgeblazen met warme lucht, zodat ze 105komen van het omringende ijs en
kunnen worden getrokken. Het boren wordt hervat en het proces verloopt zonder verdere problemen.

Ontdooien grondmassief

Het ontdooien van de bodem duurt enige maanden, het proces is niet verder gevolgd.

Invloed op omgeving
Invloed op de omgeving wordt in de zandbodem niet verwacht en is niet onderzocht
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4. Randvoorwaarden en toepassingsmogelijkheden voor grondbevriezing in Nederland

De randvoorwaarden en toepassingsmogelijkheden voor grondbevriezing in Nederland zijn naar
voren gekomen in de besproken werken, geselecteerd uit de projectreferentie lijsten van bijlage B en
ontleend aan de literatuur genoemd in bijlage e.

4.1 Systeemkeuze

Grondbevriezing wordt toegepast om de sterkte van het grondmassief te verbeteren en/of
waterdichtheid te verkrijgen. Bij grondbevriezing wordt het grondwater in de porien bevroren door
warmteonttrekking aan de bodem. Dit geschiedt door een koud medium in contact te brengen met de
grond. Twee methoden staan ons ter beschikking:
- Een zoutoplossing, pekel, met een koelmachine koelen tot -300e a -400e en in een gesloten

buizensysteem door de grond voeren. De temperatuur van de bevroren grond kan dalen tot
-150e a -200e. Deze methode is aantrekkelijk voor projecten die lang in stand moeten worden
gehouden en waar de duur van het bevriezen van het grondlichaam in de tijd niet kritisch is.

- De grond koelen met vloeibare stikstof, verdamping bij -196°e, of vloeibare lucht, -1900e. De
bodemtemperatuur wordt dan -400e a -800e. Bij een temperatuur van -700e is al het porienwater
bevroren. Het verdampte gas komt na gedane arbeid vrij aan de lucht. Deze methode is
aantrekkelijk voor kort lopende projecten van geringe omvang. Het omslagpunt ten opzichte van
pekelvriezen ligt bij ongeveer 200 m3 vriezen en drie weken in stand houden. Vloeibare lucht
wordt momenteel nog synthetisch gemaakt door samenvoegen van 70 eenheden vloeibare stikstof
en 30 eenheden vloeibare zuurstof. Er zijn hier (nog) geen commerciele installaties om lucht
rechtstreeks vloeibaar te maken. De voor vloeibare lucht gebruikte tankwagen moet bij later
gebruik voor een zuiver gas eerst goed worden gespoeld.

4.2 Vriesaspecten

Een aantal aspecten wordt hier genoemd waar we in Nederland bij grondbevriezing mee te maken
kunnen krijgen.
- Grondwater stromingen: Deze kunnen door een continue warmte toevoer het vriesproces

verstoren. Bij een stroming groter dan 2 m per dag kan pekelvriezen een probleem worden, bij
stromingen groter dan 20 tot 50 m per dag wordt ook vriezen met vloeibare stikstof min of meer
onmogelijk.

- Grondsoort: In principe kan elke grondsoortworden bevroren, ook een gelaagde bodem, mits er
een minimum watergehalte aanwezig is van 11%. 20 nodig kan door bijvoorbeeld irrigatie water
worden toegevoerd. In Duitsland is dit toegepast bij enkele projecten waar de tunnel niet volledig
in het grondwater is gelegen. Voorbeelden hiervan zijn de Fahrlachtunnel in Mannheim en de
U-Bahn (sectie 3.4 H) in Dusseldorf.

- Sterkte: De sterkte van bevroren grond die kan worden bereikt is afhankelijk van een aantal
criteria. De temperatuur van de bevroren grond, hoe lager de temperatuur des te hoger de sterkte.
De hoeveelheid vaste stof en de bodemstructuur, hoe beter het korrelskelet is opgebouwd, des te
sterker is het ijslichaam. In literatuur worden waarden voor de druksterkte van bevroren zand
genoemd tot 20 N/mm2, maximaal 20% hiervan wordt gehanteerd als treksterkte. Voor veengrond,
weinig vaste stof, is bij het beschreven project "Liftput metrostation Rotterdam" uitgegaan van de
sterkte van bevroren water bij -10°. Dit leverde als toelaatbare waarde op voor de druksterkte
1.5 N/mm2 en voor de buigtreksterkte 0.3 N/mm2. Door bij de toepassing van ijslichamen uit te
gaan van gewelfwerking, wordt gunstig gebruik gemaakt van de druksterkte.

- Kruip: Het kruipgedragis vooral gerelateerdaan de verhoudingvan de aanwezigedrukspanningin
het bevroren grondlichaam tot de maximale druksterkte ervan en daarmee ook aan de
temperatuur. Bij het interview van het project "Schacht proef nucleair opslag, Mol" , waar met
pekel wordt gevroren, is geconstateerd dat kruip niet in belangrijke mate aanwezig is. Bij
voldoende dikte van de gevroren wand is de drukspanning in het ijs relatief laag ten opzichte van
de bereikte sterkte.

- Verontreinigingen: Wanneer het porienwater verontreinigd is met zout, zal de bodem pas bij een
temperatuur die enkele graden lager is bevriezen. Eenmaal bevroren, kan de sterkte bij verdere
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temperatuurverlaging aanvankelijk wel snel toenemen, ze blijft achter ten opzichte van niet
verontreinigde grond. Bij een verontreiniging met koolwaterstoffen kan de bevriezingstemperatuur
zoveellager liggen dat niet meer kan worden gevroren met pekel. Vriesproeven op
bodemmonsters kunnen hierover uitsluitsel geven.

- Bodemheffing: Wanneer water bevriest, zet het uit. Tevens zuigt het zich vormende ijs
porienwater aan. Wanneer het water sneller uit de porien af kan stromen dan het ijslichaam groeit,
hoeft dit niet tot zwelling van de grond te leiden. Zand is dan ook niet zo gevoelig voor
bodemzwelling, klei wel. De grondbevriezing en daarmee de eventuele zwelling ontwikkelt zich
loodrecht op de vriesbuis. Wanneer in de vorm van een cilinder gevroren wordt is de
bodemzwelling dus vooral radiaal naar buiten gericht. Bij het maken van een verbindingsschacht
tussen twee tunnelbuizen is verticaal vriezen dan ook kritischer dan horizontaal vriezen. Ook in
Japan is de mogelijke uitzetting van bevroren grond een onderkend probleem. Ter bepaling ervan
worden eenvoudige laboratoriumproeven uitgevoerd op grondmonsters en via empirische
formules omgerekend naar de praktijk. Bij de uitvoering van de Fahrlachtunnel in Mannheim is
gerekend met een praktische waarde voor de bodemheffing van 30 mm bij vriezen en een daling
van 50 mm na dooien, opgetreden waarden zijn niet vermeld. Er werd horizontaal met pekel
gevroren in de vorm van een (dubbele) cilinder, in overigens een zandige bodem. Bij de U-Bahn in
DUsseldorf, eveneens horizontaal pekel-vriezen in een zandige bodem, is geen bodemheffing
opgetreden. Enige zetting ontstond vooral ten gevolge van het dooiproces, de maximaal gemeten
zetting bedroeg 13 mm.

In Nederland is grondbevriezing tot dusverre in beperkte mate toegepast. Enkele in het oog
springende projecten uit het verleden zijn:
- Schachtengebouwdvoor de kolenmijnenin Zuid Limburg,waar met behulpvan pekel is gevroren,

en belangrijke schachtbouw technieken zijn ontwikkeld.
- De bouw van de eerste metrolijn in Amsterdam, waar bij het afdichten van de caisson-voegen

gebruik gemaakt is van vloeibare stikstof. Bij dit werk heeft men in de bodem aanvankelijk veel
leidingenbreuk gehad op gelaste verbindingen en problemen met grondwaterstroming.

Meer recent is gevroren ten behoeve van ondergrondse aanpassingen aan gebouwen, reparaties of
werkzaamheden aan damwanden, leidingen reparaties en afdichtingsproblemen bij een boortunnel.
Uit de besproken werken, de project referentielijsten en de literatuur, zijn de volgende mogelijkheden
voor grondbevriezing geselecteerd.

4.3 Schachtbouw:

Zowel verticale als horizontale schachten (tunnels) kunnen met behulp van grondbevriezing worden
gebouwd. Omdat het hier veelal om lange bouwtijden gaat, wordt normaliter gevroren met pekel.
Verticale schachten zijn in de bloeitijd van de Europese mijnbouw veelvuldig op deze manier
vervaardigd. Vriesbuizen worden in een cirkelvorm geplaatst en gaan tot honderden meters diep door
zandlagen tot een stabiele klei of het gesteente is bereikt. Meestalleidt grondbevriezing hier gezien
de lange standtijd tot een massief gevroren cilinder waarvan de kern met behulp van het zware
materieel wordt ontgraven dat ook in de massieve ondergelegen lagen wordt gebruikt. Alternatief
voor bodembevriezing is verticaal boren met een grote diameter boor. Wanneer doorgegraven moet
worden in keileem of gesteenten en bij grote diameter schachten, heeft vriezen de voorkeur omdat
direct kan worden doorgewerkt met het aanwezige graaf equipement. Momenteel wordt een schacht
gemaakt in het Belgische Mol, ten behoeve van een experimenteel project om de mogelijkheid te
onderzoeken van ondergrondse opslag van nucleair afval. In Bijlage A is een interview opgenomen
over dit project.

4.4 Tunnelbouw:

Bij tunnelbouw kan op verschillende manieren gebruik worden gemaakt van bodembevriezing. Een
volledig vrieslichaam kan worden gemaakt waarin de benodigde tunnelruimte wordt vrijgehakt. In
Duitsland is bij veel toepassingen over de benodigde lengte van het trace, boven de tunnel een
grondbevriezing gemaakt in de vorm van een plaat. De bevroren grond overspant de tunnel en
voorkomt daarmee instorting, bij geboordetunnels blowout, bij een dunne bovenlaag. De bevriezing
kan verticaal geschieden vanaf het maaiveld, of horizontaal vanuit een startschacht. Waar niet vanaf
het maaiveld kan worden gewerkt, wordt ook vanuit (geperste) voor werkers toegankelijke buizen
gevroren, om bijvoorbeeld een gewelfvormige tunneloverkapping te verkrijgen. Verder kunnen
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tunnels worden gemaakt door een horizontale cilindervormige bevriezing toe te passen waaruit de
kern wordt weggegraven. Deze techniek kan ook worden toegepast bij het maken van
dwarsverbindingen tussen geboorde tunnels als beschreven voor de Botlek Tunnel. De
nauwkeurigheid van de plaatsing van de vriesbuizen beperkte deze exercitie in de tunnelbouw
voorheen tot secties van 40 m. Nieuwe ontwikkelingen met gestuurde boringen met een diameter van
slechts 133 mm hebben in Duitsland bij de Fahrlachtunnel in Mannheim (1988-1992) met succes
geleid tot secties van 90 m. Voor tunnelbuizen zal over het algemeen gebruik worden gemaakt van
vriezen met pekel, voor dwarsverbindingen staat de keuze van de methodiek open.
In de tunnelbouw kan verder op kleinere schaal worden gevroren, met vloeibare stikstof of, waar
vanuit een gesloten ruimte moet worden gewerkt en stikstof niet gewenst is, vloeibare lucht.
Voorbeelden hiervan bij geboorde tunnels zijn: afdichtingen bij de start- en ontvangstschacht, als
besproken bij de kabel- en leidingen tunnel te Antwerpen; tunnel aansluitingen; het verhelpen van
boorproblemen, zoals voor de Tweede Heinenoord Tunnel is onderzocht en het verhelpen van
lekkages.
In Japan is ten behoeve van tunnel aansluitingen ook gewerkt met cirkelvormig verlopende
vriesbuizen die met een gekromde boorbuis met een speciale boorkop tot stand zijn gebracht.

4.5 Bouwputten:

Hoewel bijvoorbeeld in Duitsland volledige bouwkuipen met behulp van vriezen tot stand zijn
gebracht, zal vriezen in Nederland meestal beperkt blijven tot kleinschalige projecten waar met
behulp van conventionele methoden geen bouwkuip kan worden gemaakt. De methode is in dit
rapport beschreven voor de vloeraanpassing in een bankgebouw te Haren en voor de bouw van
liftputten in een metrostation in Rotterdam. Waar bouwputten zijn gemaakt met behulp van
damwanden, diepwanden of boorpalen, kunnen zich bij het ontgraven verrassingen voordoen in de
vorm van lekkages. Vaak biedt grondbevriezing een uitkomst bij de reparatie. De methode is schoon
en kan snel worden toegepast. Het kostenaspect van het vriezen is hier ondergeschikt aan de
voortgang van het project. Waar over een gedeelte van een bouwkuip geen damwand kan worden
geplaatst in verband met het kruisen van een belangrijke leiding of hoogspanningsmasten, kan over
dat gedeelte grondbevriezing een oplossing zijn. Ook wanneer in een dergelijke bouwkuip een
doorvoer door de wand moet worden gecreeerd, is vriezen een goede methode. Een dergelijke
toepassing is besproken voor een damwand bij een bodemsanering in Utrecht. Ook bij bouwputten als
open ontgraving waar de waterdichtheid is verkregen met een kleischerm of een bentoniet-wand kan
een lokale verstoring met grondbevriezing worden aangepakt.

4.6 Funderingen:

Wanneer naast een fundering moet worden ontgraven kan deze tijdelijk worden ondersteund met een
grondbevriezing. Ook bij een ontgraving naast een spoordijk kunnen zo zettingsproblemen worden
tegengegaan. Ten behoeve van een extreem zwaar transport kan met vriezen een bodemstabilisatie
worden verkregen.

4.7 Milieu:

Het vriezen op zich is een voor het milieu schone oplossing om een tijdelijke grondverbetering te
creeren. Waar het werken met vloeibare stikstof vanuit besloten ruimtes vanwege verstikkingsgevaar
bij lekkages niet gewenst is, kan gewerkt worden met (synthetische) vloeibare lucht. De volgende
projecten worden onderkend: Een ernstige bodemverontreiniging kan tijdelijk worden gefixeerd. Door
te werken met een grondbevriezing, bijvoorbeeld bij de bouw van een tunnel, kan worden voorkomen
dat moet worden ontgraven door een verontreinigde bodemlaag. Grondbevriezing kan helpen bij een
nauwkeurige monstername in de bodem.
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5. Conclusies

Voor specifieke problemen, waar in de bodem tijdelijk sterkte en/of waterdichtheid nodig zijn, is
grondbevriezing een zinvolle en praktische toepassing. Vooral waar conventionele methoden als
bemaling, damwanden, diepwanden, chemische injectie of jetgrouten om enigerlei reden niet
toepasbaar zijn. Soms biedt grondbevriezing de enige reele oplossing voor een probleem.

Vriezen heeft de volgende voordelen:
- betrouwbare methode
- doorlopende controle op de vrieswand
- optische waarneming van het vrieslichaam
- milieuvriendelijk
Vriezen met vloeibare stikstof of lucht heeft bovendien nog als voordeel:
- flexibel door een korte voorbereidingstijd
- weinig ruimtebeslag
- korte invriestijd
- lage ijstemperatuur, maximale sterkte, minimale kruip
- geen trillingen
Nadelen van het vriezen zijn:
- slechts een tijdelijke oplossing
- in Nederland nog weinig toegepast
- kostbaar ten opzichte van andere grondverbeteringstechnieken
- ruimtebeslag (pekelvriezen)
- lawaai, door compressoren (pekelvriezen)
- kan bouwwerk of omgeving ongunstig be'invloeden (koude, bodemzwelling, bodemzetting)

Bij een toepassing van grondbevriezing moet altijd worden gestreefd naar gewelfwerking van de
bevroren grond, zodat met een minimale koude inbreng wordt gewerkt.
Bij tunnelbouw moet vriezen onder de tunnel worden vermeden in een (gelaagde) bodem met klei, ter
voorkoming van bodemheffing en zettingen.

In de nabije toekomst zal, zeker in de steden ten behoeve van de infrastructuur en vernieuwbouw,
steeds vaker ondergronds worden gebouwd. Het is zinvol om in die situatie al vanaf het eerste
concept grondbevriezing als optie bij het bouwen mee te nemen.

Bij grondbevriezingsprojecten van redelijke importantie of omvang is het zinvol als op
bodemmonsters vriesproeven worden gedaan en de resultaten worden getoetst aan in-situ metingen,
Om dit te bereiken, zal het over het algemeen in het bestek moeten worden vastgelegd.
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1. Bodemsanering Utrecht

1.1 Aigemeen:

Bedrijfsnaam:
Visser en Smit

Contactpersoon:
B. Admiraal

Datum interview:
23-09-98

1.2 Projectgegevens:

Om welk project gaat het, welk jaar
Bodemsanering voormalig Cindu terrein Utrecht, doorvoer door damwand ten behoeve van
groutankers, 1989.

Wat is de aard van het civiel-technisch werk waarbij sprake is van grondbevriezen
Afdichting in verband met plaatsen groutankers bij een grondwaterdruk van ongeveer 8 m.

Is grondbevriezen daadwerkelijk uitgevoerd of is al/een de mogelijkheid onderzocht, Jigter een
geotechnisch/constructief of thermisch ontwerp aan ten grondslag
Grondbevriezen is uitgevoerd, geen geotechnisch/constructief of thermisch ontwerp

Welke argumenten hebben geleid tot wel of niet toepassen van grondbevriezen
Kleinschalig werk, grote waterdruk.

Locatie gegevens; toegankelijkheid
Bouwput.

Bodemopbouw; grondsoori, gelaagdheid
Zandgrond.

Grondwater; stand, stijghoogte, stroming, fIuctuaties
8 m grondwaterdruk ter plaatse van de doorvoeren

Wat is het doel van de grondverbetering met behulp van grondbevriezen
Waterdichtheid

Zijn er alternatieven voor grondbevriezen beschouwd; welke
Ja, bodeminjectie. Kans hierbij op lekkages

1.3 Plaatsing systeem:

Wat is de omvang van het grondbevriezen
1 m3 per anker, ongeveer 20 ankers.

Hoe lang moet/moest de grondbevriezing in stand worden gehouden
Enkele uren.

Soori vriesinstal/atie
Vloeibaar stikstof
Ruimtebeslag vriesinstal/atie
Niet van toepassing.
Capaciteit vriesinstal/atie, aanvoer van energie, opslag
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Buiten opstelling tankwagen. Vloeibaar gas aftappen.

Veiligheidsaspecten; ventilatie, afscherming
Niet van toepassing.

Hoe zijn de vriesbuizen aangebracht
Niet van toepassing.

Hoe is de positie van de vriesbuizen gecontro/eerd
Niet van toepassing.

Zijn er voorzieningen getroffen om te monitoren of te meten
Nee.

1.4 Vriesproces:

Wat is de ontwikkeling van de bevroren zone in de tijd
Bevriezing van 1 m3 per doorvoer vergde ongeveer 12 uur. Verijzing van de damwand was indicatie
van de voortgang van het vriesproces.

Wat is het effect van het vriezen op de constructie in aanbouw
Vriezen ter plaatse van trekspanningen in het damwandstaalleidde tot scheurvorming.

Wat is het effect van het vriezen op de be/endende constructies
Niet van toepassing.

Wat is de benodigde vriescapaciteit tijdens het in stand houden van het vrieslichaam
De dooitijd voldeed.

1.5 Uitvoering werkzaamheden:

Wat is het gedrag van het bevroren grondmassief tijdens de uitvoering
Ais bedoeld, waterafdichting.

Heeft het vriesproces vo/daan aan de doe/stelling; sterkte, waterdichtheid
Ja.

Heeft het vriesproces tot aanpassingen ge/eid aan de installatie
Ja, geen posities op damwandbuiken. Soms nog iets navriezen.

Heeft het vriesproces tot aanpassingen ge/eid aan de constructie in aanbouw
Ja, ankerdoorvoeren alleen ter plaatse van damwandkassen.

Heeft het vriesproces tot aanpassingen ge/eid aan constructies in de omgeving
Niet van toe passing

Heeft het vriesproces de voortgang van het werk positief of negatief bei"nv/oed
Nee.

1.6 Ontdooien grond:

Wat is het gedrag van het grondmassief tijdens en na het ontdooien
Niet van belang.

1.7 Nabeschouwing:

Wat zijn de kosten van het vriesproces geweest, is dit in overeenstemming met de
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verwachting
In avereenstemming met verwachting.

Hebben zich problemen voorgedaan
Bras gedrag damwandmateriaal bij trekspanningen.

Zijn de monitor- en meetresultaten voldoende interpreteerbaar gebleken, is er genoeg gemeten
Niet relevant.

Zijn er aanbevelingen voor een volgend project, aanvullende opmerkingen
Nee.
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2. Keldervloer Amrobank Haren

2.1 Aigemeen:

Bedrijfsnaam:
NGT

Contactpersoon:
E.J. Huiden

Datum interview:
07-09-98

2.2 Projectgegevens:

Om welk project gaat het, welk jaar
Amrobank Haren, 1985

Wat is de aard van het civiel-technisch werk waarbij sprake is van grondbevriezen
Afdichting ten behoeve van aanpassing keldervloer in verband met plaatsen kluis

Is grondbevriezen daadwerkelijk uitgevoerd of is alleen de mogelijkheid onderzocht, figt er een
geotechnisch/constructief of thermisch ontwerp aan ten grondslag
Grondbevriezen is uitgevoerd, gezien de kleinschaligheid is geen ontwerp toegepast.

Welke argumenten hebben geleid tot wet of niet toepassen van grondbevriezen
Kleinschalig werk in bestaand gebouw onder tijdsdruk.
Grondwaterdruk onder de keldervloer en de aanwezigheid van een leemlaag.

Locatie gegevens; toegankelijkheid
Besloten ruimte in stedelijk gebied.

Bodemopbouw; grondsoort, gelaagdheid
Maaiveld NAP +6.70
Leemlaag onder de keldervloer NAP +4.00 .
Zand NAP +3.80
Keileem NAP +3.00

Grondwater; stand, stijghoogte, stroming, fIuctuaties
Grondwaterstand NAP +5.80
Grondwaterdruk onder de keldervloer 1.6 tot 1.8 m.

Wat is het doel van de grondverbetering met behulp van grondbevriezen
Waterdichtheid

Zijn er alternatieven voor grondbevriezen beschouwd; welke
Ja, bodeminjectie. De leemlaag is daarbij vervelend.

2.3 Plaatsing systeem:

Wat is de omvang van het grondbevriezen
6.70 x 4.90 m

Hoe lang moet/moest de grondbevriezing in stand worden gehouden
een week
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500rt vriesinstallatie
Vloeibaar stikstof

Ruimtebes/ag vriesinstallatie
Buiten opstelling tank, leiding lengte ongeveer 20 m.

Capaciteit vriesinstallatie, aanvoer van energie, ops/ag
Tankinhoud ongeveer 5 m3, aanvoer met tankwagen elke twee tot drie dagen.

Veiligheidsaspecten; ventilatie, afscherming
Geen ventilatie, leidingen ge'isoleerd.

Hoe zijn de vriesbuizen aangebracht
Buizen geboord met bentoniet.
Vriesbuizen bestaan uit buitenbuis met inhangbuis. Hart op hart 0.85 m, ongeveer 4 m diep.
Per 4 buizen gekoppeld in serie, groepen parallel. Wissel end is de buitenbuis dan wel de buitenbuis
gebruikt als aanvoer van de stikstof, ten behoeve van de effectiviteit van het vriezen.

Hoe is de positie van de vriesbuizen gecontro/eerd
Niet nodig in verband met geringe diepte.

Zijn er voorzieningen getroffen om te monitoren of te meten
Thermokoppels in buizen in de grond, meerdere over de diepte.

2.4 Vriesproces:

Wat is de ontwikkeling van de bevroren zone in de tijd
Controle of water opwelt uit centraal gat, wanneer dit is gestopt nog een dag doorvriezen

Wat is het effect van het vriezen op de constructie in aanbouw
Het gebouw is gefundeerd op staal.

Wat is het effect van het vriezen op de be/endende constructies
Geen

Wat is de benodigde vriescapaciteit tijdens het in stand houden van het vrieslichaam
Duidelijk minder, bij gelijk blijvende temperatuur aan thermokoppels.

2.5 Uitvoering werkzaamheden:

Wat is het gedrag van het bevroren grondmassief tijdens de uitvoering
Geen problemen geconstateerd.

Heeft het vriesproces vo/daan aan de doe/stelling; sterkte, waterdichtheid
Ja.

Heeft het vriesproces tot aanpassingen ge/eid
Nee.

Heeft het vriesproces de voortgang van het werk positief of negatief bei'nv/oed
Nee.

2.6 Ontdooien grond:

Wat is het gedrag van het grondmassief tijdens en na het ontdooien
Niet gecontroleerd.
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2.7 Nabeschouwing:

Wat zijn de kosten van het vriesproces geweest, is dit in overeenstemming met de
verwachting
Niet bekend.

Hebben zich problem en voorgedaan
Nee.

Zijn de monitor- en meetresultaten voldoende interpreteerbaar gebleken, is er genoeg gemeten
Meten met thermokoppels voldeed.

Zijn er aanbevelingen voor een volgend project, aanvullende opmerkingen
Methodiek voldoet voor kleinschalige projecten.
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3. Liftput metrostation Rotterdam

3.1 Aigemeen:

Bedrijfsnaam:
NGT

Contactpersoon:
E.J. Huiden

Datum interview:
07-09-98

3.2 Projectgegevens:

Om welk project gaat het, welk jaar
Metro Noord/Zuidlijn Rotterdam, metrostation Stadhuis, 1996.

Wat is de aard van het civiel-technisch werk waarbij sprake is van grondbevriezen
Aanbrengen van twee liftputten .

Is grondbevriezen daadwerkelijk uitgevoerd of is alleen de mogelijkheid onderzocht, ligt er een
geotechnisch/constructief of thermisch ontwerp aan ten grondslag
Grondbevriezen is uitgevoerd, geen geotechnisch/constructief of thermisch ontwerp

Welke argumenten hebben geleid tot wel of niet toepassen van grondbevriezen
Uitvoering volgens bestek.
Gelaagde bodem, grondwaterdruk.
Bemaling niet toegestaan.
Diepwand of damwand niet mogelijk door beperkte ruimte.
Chemische injectie niet mogelijk door klei- veenlagen in de bodem.
Jetgrouten niet mogelijk door obstakels in de bodem.

Locatie gegevens; toegankelijkheid
Besloten ruimte in stedelijk gebied. Vloer op NAP -4.82 m.

Bodemopbouw; grondsoort, gelaagdheid
Onder de vloer afwisselend klei- en veenlagen tot NAP -12.0 m, daaronder zand.
Spleet tussen vloer en grond ge'injecteerd met dammer.

Grondwater; stand, stijghoogte, stroming, fluctuaties
Grondwater op NAP -1.0 m.

Wat is het doel van de grondverbetering met behulp van grondbevriezen
Waterdichtheid

Zijn er alternatieven voor grondbevriezen beschouwd; welke
Ja, zie 1.4

3.3 Plaatsing systeem:

Wat is de omvang van het grondbevriezen
Twee maalliftschacht bouwput 3 x 4.5 x 2.5 m.
Grond bevriezing circa 150 m3 per put.

Hoe lang moetlmoest de grondbevriezing in stand worden gehouden
10 dagen, 4 weken in totaal.
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Soort vriesinstal/atie
Vloeibaar stikstof

Ruimtebes/ag vriesinstal/atie
Buiten opstelling op trottoir twee stikstof tanks. Leiding lengte afhankelijk van liftschacht positie.
Met afsluiter geregelde groepen van in serie geschakelde vriesbuizen

Capaciteit vriesinstal/atie, aanvoer van energie, ops/ag
Tankinhoud ongeveer 2 x 25 m3, aanvoer met tankwagens.

Veiligheidsaspecten; ventilatie, afscherming
Geen ventilatie, leidingen ge'fsoleerd.

Hoe zijn de vriesbuizen aangebracht
Buizen geboord met dammer als steunvloeistof, hart op hart ongeveer 0.6 m. In op de betonvloer
bevestigde standpijpen (in verband met wateroverdruk).
Aan twee zijden zijn de buizen convergerend aangebracht om bomen, kabels, leidingen,
schoorpalen te ontwijken gewelf werking te verkrijgen. Ter weerszijden verticale kopwanden.

Hoe is de positie van de vriesbuizen gecontro/eerd
Met inclinometer.

Zijn er voorzieningen getroffen om te monitoren of te meten
In twee controlelansen in de grond zijn op verschillende diepten thermokoppels aangebracht. Meting
hiervan automatisch, per uur.
De afblaas temperatuur van het gebruikte gas is handmatig gemeten, per uur.
Rijp ontwikkeling op standpijpen en vloer geven een controle op juiste werking bij de opstart.
Geen opwellen van grondwater uit centraal ontluchtingsgat betekent dat het vriezen is voltooid.

3.4 Vriesproces:

Wat is de ontwikkeling van de bevroren zone in de tijd
Tijdens aanvriezen temperatuur afblaasgas 80 - 60 graden.
Bij controle 1e put niet helemaal dicht, twee dagen extra vriezen.
Bij de 2e put is meteen van twee extra dagen uitgegaan.
Tijdens in stand houden vrieslichaam temperatuur afblaasgas 40 - 20 graden bij beperking stikstof
debiet.

Wat is het effect van het vriezen op de constructie in aanbouw
Geen metingen.

Wat is het effect van het vriezen op be/endende constructies
Geen metingen.

Wat is de benodigde vriescapaciteit tijdens het in stand houden van het vrieslichaam
Niet bekend.

3.5 Uitvoering werkzaamheden:

Wat is het gedrag van het bevroren grondmassief tijdens de uitvoering
Niet bekend.

Heeft het vriesproces vo/daan aan de doe/stelling
Ja.

Heeft het vriesproces tot aanpassingen ge/eid
Nee.

9



Heeft het vriesproces de voortgang van het werk positief of negatief beiiwloed
Niet bekend.

3.6 Ontdooien grond:

Wat is het gedrag van het grondmassief tijdens en na het ontdooien betreffende de constructie in
aanbouw
Ontdooien duurt lang, maanden.

Wat is het gedrag van het grondmassief tijdens en na het ontdooien betreffende de belendende
constructies
Geen.

3.7 Nabeschouwing:

Wat zijn de kosten van het vriesproces geweest, is dit in overeenstemming met de
verwachting
Twee dagen langer vriezen dan verwacht.
Technisch en economisch goed resultaat.

Hebben zich problemen voorgedaan
Geen.

Zijn de monitor- en meetresultaten voldoende interpreteerbaar gebleken, is er genoeg gemeten
Ja.

Zijn er aanbevelingen voor een volgend project, aanvullende opmerkingen
Nee.
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4. Dwarsverbinding Botlek Spoortunnel

4.1 Aigemeen:

Bedrijfsnaam:
BTC Botlektunnel

Contactpersoon:
F. IJmker

Datum interview:
29-09-98

4.2 Projectgegevens:

Om welk project gaat het, welk jaar
Botlektunnel, 1998-2000

Wat is de aard van het civiel-technisch werk waarbij sprake is van grondbevriezen
Dwarsverbinding boortunnels

Is grondbevriezen daadwerkelijk uitgevoerd of is alleen de mogelijkheid onderzocht, Jigter een
geotechnisch/constructief of thermisch ontwerp aan ten grondslag
De mogelijkheid voor grondbevriezen is onderzocht.

Welke argumenten hebben geleid tot wel of niet toepassen van grondbevriezen
Niet toepassen in verband met onbekendheid en kostenraming.

Locatie gegevens; toegankelijkheid
Besloten ruimte, boren lansen vanuit tunnel, tunnelbuizen 20 m hart op hart.

Bodemopbouw; grondsoorf, gelaagdheid
Zandgrond met kleilagen.

Grondwater; stand, stijghoogte, stroming, fIuctuaties
Grondwaterdruk.

Wat is het doel van de grondverbetering met behulp van grondbevriezen
Waterdichtheid, sterkte.

Zijn er alternatieven voor grondbevriezen beschouwd; welke
Hoge druk injectie jetgrout blok samen met luchtdruk.
Lage sterkte mortel blok met prefab koker binnen aan te boren diepwandkuip.
Pneumatisch afzinken prefab tunnel/schacht.
Vanuit diepwandkuip toegang maken naar tunnelbuizen met behulp van beperkt vriezen.

4.3 Plaatsing systeem:

Wat is de omvang van het grondbevriezen
Twee cilinders lang 11.5 m, diameter uitwendig 11.75 m, inwendig 8.75 m, per cilinder 560 m3

Hoe lang moet/moest de grondbevriezing in stand worden gehouden
40 dagen, 14 dagen invriezen.

Soorf vriesinstallatie
Vloeibare lucht.
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Ruimtebeslag vriesinstallatie
Niet van toepassing.

Capaciteit vriesinstallatie, aanvoer van energie, opslag
2500 liter vloeistof per 1m3, voor het invriezen.

Veiligheidsaspecten; ventilatie, afscherming
Ventilatie niet van toe passing door gebruik lucht.

Hoe zijn de vriesbuizen aangebracht
Horizontaal, vanuit de tunnelbuis.

Hoe is de positie van de vriesbuizen gecontroleerd
Niet nader bepaald.

Zijn er voorzieningen getroffen om te monitoren of te meten
Lansen met temperatuurmeters, centrale meetbuis, temperatuur uitgaande lucht, debiet vloeibare
lucht.

4.4 Vriesproces:

Wat is de ontwikke/ing van de bevroren zone in de tijd
Verwachte vriesperiode voor het invriezen 14 dagen.

Wat is het effect van het vriezen op de omgeving
Niet uitgevoerd.

Wat is de benodigde vriescapaciteit tydens het in stand houden van het vrieslichaam
Verwachting 250 liter vloeistof per m per dag voor onderhouden vrieslichaam.

4.5 Uitvoering werkzaamheden:

Project wordt vooralsnog niet uitgevoerd met grondbevriezing.

4.6 Ontdooien grond:

Wat is het gedrag van het grondmassief tijdens en na het ontdooien betreffende de constructie in
aanbouw
In zand worden geen zettingen verwacht. Verwachting dooitijd 3 tot 4 maanden.

Wat is het gedrag van het grondmassief tijdens en na het ontdooien betreffende de belendende
constructies
Tussen de buizen wordt geen drukopbouw verwacht in zandgrond.

4.7 Nabeschouwing:

Wat zijn de kosten van het vriesproces geweest, is dit in overeenstemming met de
verwachting
Verwachting 2 x 560 m3 ad 2500 liter invriezen en 40 dagen x 250 liter in stand houden.
Vloeistof prijs fl 0,30 per liter, totaal fl. 4.200.000

Zijn er aanbeve/ingen voor een volgend project, aanvullende opmerkingen
Gekozen oplossing met beperkt vriezen vanuit diepwand kuip lijkt aanzienlijk goedkoper.
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5. Herstel Boorfront Tweede Heinenoord Tunnel

5.1 Aigemeen:

Bedrijfsnaam:
TCH

Contactpersoon:
M. Langhout

Datum interview:
240998

5.2 Projectgegevens:

Om welk project gaat het, welk jaar
Tweede Heinenoord Ttunnel, 1997

Wat is de aard van het civiel-technisch werk waarbij sprake is van grondbevriezen
Herstel van het boorfront na een blow-out, schoonmaken graafkamer.

Is grondbevriezen daadwerkelijk uitgevoerd of is alleen de mogelijkheid onderzocht, figt er een
geotechnisch/constructief of thermisch ontwerp aan ten grondslag
De mogelijkheid is onderzocht, voor het geval dat in uitvoering zijnde herstelpogingen blijven falen.
Er is een ontwerp in de vorm van een constructieve aanbieding.

Welke argumenten hebben geleid tot wel of niet toepassen van grondbevriezen
Het defect is na de nodige inspanning verholpen

Locatie gegevens; toegankelijkheid
Open water, platform op palen, toegankelijk per boot

Bodemopbouw; grondsoori, gelaagdheid
Gelaagde bodemopbouw.

Grondwater; stand, stijghoogte, stroming, fIuctuaties
In de rivier, grondwaterstroming niet bekend

Wat is het doel van de grondverbetering met behulp van grondbevriezen
Waterdichtheid, sterkte

Zijn er alternatieven voor grondbevriezen beschouwd; welke
Damwandkuip met bentoniet of wateroverdruk
Damwandkuip met jetgrouten
Jetgrouten met lokaal vriezen vanuit de boorkop

5.3 Plaatsing systeem:

Wat is de omvang van het grondbevriezen
Tussen NAP -17 m en NAP -23 m, breedte16 m, lengte 6 m. Totaal ongeveer 580 m3.

Hoe lang moet/moest de grondbevriezing in stand worden gehouden
ongeveer 1 week

Soori vriesinstallatie
vloeibaar stikstof
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Ruimtebeslag vriesinstallatie
Twee naast elkaar gelegen platforms op het water, respectievelijk 20 x 7 m, NAP +4.5 m en
20 x 6 m, NAP + 4.8 m, tezamen op 6 palen.
91 vriesbuizen, dia.76.1 x 7.1 mm, lengte 28 m. De vriesbuizen zijn voorzien van twee koperen
inhangbuizen dia.12 x 1 mm, een voor aan- en een voor afvoer van stikstof. De aanvoerbuis is
ge'fsoleerd met 7 mm armaflex. Daarnaast zijn er 6 controlelansen. De vriesbuizen worden geleid
door een mantelbuis dia. 168.3 x 7.1 mm van dek niveau tot NAP -11.5, gesteund op dek niveau en
op de rivierbodem, NAP -10m.

Capaciteit vriesinstallatie, aanvoer van energie, opslag
Grote opslagtank op de oever, vandaar dag en nacht pendeldienst met kleine tankjes per boot naar
opslagtanks op het hooggelegen platform.

Veiligheidsaspecten; ventilatie, afscherming
Mistgevaar door koude stikstofdamp wordt onderkend.

Hoe zijn de vriesbuizen aangebracht
Door de casing buizen worden dia. 133 mm boorbuizen gemaakt tot een diepte van NAP -23 m.
Toegepast wordt een open boorsysteem, alleen terplaatse van de verstoorde grond, waar zich
stortsteen bevindt, wordt een verbuisd boorsysteem toegepast.
De buizen worden geplaatst in een driehoekig patroon, basis 0.85 m, hoogte 0.75 m. Vereiste
nauwkeurigheid 0.1 m aan de punt.

Hoe is de positie van de vriesbuizen gecontroleerd
Inclinometer, indien nodig.

Zijn er voorzieningen getroffen om te monitoren of te meten
Controlelansen met thermokoppels, uitkomende stikstof temperatuur

5.4 Vriesproces:

Niet van toepassing

5.5 Uitvoering werkzaamheden:

Niet van toepassing

5.6 Ontdooien grond:

Niet van toepassing

5.7 Nabeschouwing:

Geen verdere aanbevelingen
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6. Kabel- en leidingen tunnel, Antwerpen

6.1 Aigemeen:

Bedrijfsnaam:
Combinatie
Maatschappij voor Bouw- en Grondwerken (MBG)
Wayss & Freytag AG, vestiging Benelux

Contactpersoon:
R. de Saedeleer,W&F (project informatie)
B. Admiraal, V&S (plaatsen injectielansen)
B Grijm, Hoek Loos (koudetechniek)

Datum interview:
augustus 98

6.2 Projectgegevens:

Om welk project gaat het, welk jaar
Kabel- en Leidingen tunnel onder te verbreden vaargeul tussen het Amerika- en Albert dok in de
haven van Antwerpen.1990

Wat is de aard van het civiel-technisch werk waarbij sprake is van grondbevriezen
Dichtblok creeren aan startschacht en ontvangstschacht ten behoeve van doorboring schachten met
een Hydromix schild-boormachine.

Is grondbevriezen daadwerkelijk uitgevoerd of is alleen de mogelijkheid onderzocht, /igt er een
geotechnisch/constructief of thermisch ontwerp aan ten grondslag
Grondbevriezen is uitgevoerd, geen geotechnisch/constructief of thermisch ontwerp

Welke argumenten hebben geleid tot wel of niet toepassen van grondbevriezen
Het vriezen is een noodmaatregel om een calamiteit te overwinnen.
Bij het doorboren van de schachtwand is ten gevolge van een te hoge betonsterkte van het
doorvoergebied het hydroschild vastgelopen op het moment dat de wand geheel was doorboord. Door
de losse pakking van de grond rond de afgezonken schacht is tevens langs de schachtwand een
blow-out ontstaan. Beide zaken konden worden opgelost met behulp van grondbevriezen.

Locatie gegevens; toegankelijkheid
Opstelling buiten, op het maaiveld.

Bodemopbouw; grondsoort, gelaagdheid
Zandbodem tot onder de tunnel, daar onder ligt 'boomse' klei.

Grondwater; stand, stijghoogte, stroming, fluctuatie
Onderzijde tunnelligt 23.5 m beneden maaiveld, dus een flinke grondwaterdruk.

Wat is het doel van de grondverbetering met behulp van grondbevriezen
Waterdichtheid, sterkte.

Zijn er altematieven voor grondbevriezen beschouwd; welke
Nee.

6.3 Plaatsing systeem:

Wat is de omvan~ van het grondbevriezen
Ongeveer 200 m per schacht.
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Hoe fang moet/moest de grondbevriezing in stand worden gehouden
Tot het hydroschild met water-gridstralen is vrijgemaakt van de beton, het boorproces is hervat en
ruimschoots door het ijslichaam is geboord,

Soort vriesinstallatie
Vloeibaar stikstof .

Ruimtebes/ag vriesinstallatie
Een tankwagen oplegger. Buiten opgesteld.

Capaciteit vriesinstallatie, aanvoer van energie, ops/ag
Tankinhoud 40 m3, aanvoer tankwagen 20 m3, enkele malen per dag.
Buiten opstelling tankwagen.

Veiligheidsaspecten; venti/atie, afscherming
Niet van toepassing.

Hoe zijn de vriesbuizen aangebracht
Twee rijen lansen ongeveer een kwart van de omtrek van de schacht. Binnenrij, 7 lansen hart op hart
0.76 m, 0.35 m uit schachtwand; buitenrij, 6 lansen hart op hart 0.92 m, 0.9 m uit binnenrij. Twee
additionele lansen 15° schoor aan de einden van het vriessegment.
De lansen zijn ongeveer 24 m lang, buitenbuis 2" diameter, staal, binnenbuis roodkoperen leiding.

Hoe is de positie van de vriesbuizen gecontro/eerd
Niet gecontroleerd, verticale vriesbuizen niet kritisch.

Zijn er voorzieningen getroffen om te monitoren of te meten
Temperatuur uitkomend gas gekoppeld aan automatisch regelsysteem voor de vloeibaar stikstof
dosering. Temperatuur meetpunten in de grond, twee lansen. Stikstof verbruik.

6.4 Vriesproces:

Wat is de ontwikkeling van de bevroren zone in de tijd
Bevriezing van het startblok duurt 20 dagen, veel verlies door holle ruimtes in de bodem. Bevriezing
van het ontvangstblok geeft geen problemen, duur ongeveer een week.

Wat is het effect van het vriezen op de omgeving
Niet gemeten.

Wat is de benodigde vriescapaciteit tijdens het in stand houden van het vrieslichaam
250 liter vloeibare stikstof per m3 per dag.

6.5 Uitvoering werkzaamheden:

Wat is het gedrag van het bevroren grondmassief tijdens de uitvoering
Niet gemeten.

Heeft het vriesproces vo/daan aan de doe/stelling; sterkte, waterdichtheid
Ja.

Heeft het vriesproces tot aanpassingen ge/eid aan de installatie
Nee.

Heeft het vriesproces tot aanpassingen ge/eid aan de constructie in aanbouw
Er is voor gekozen om ook aan de aankomstschacht te vriezen. Nanat het vrieslichaam daar gereed
was, is binnen in de schacht de wanddikte van het aankomstgebied alvast tot minimale dikte
teruggebracht door materiaal weg te hakken.
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Heeft het vriesproces tot aanpassingen geleid aan constructies in de omgeving
Nee.

Heeft het vriesproces de voortgang van het werk positief of negatief befnvloed
Vriezen was nodig om de voortgang weer mogelijk te maken.

6.6 Ontdooien grond:

Wat is het gedrag van het grondmassief tijdens en na het ontdooien
Niet bekend.

6.7 Nabeschouwing:

Wat zijn de kosten van het vriesproces geweest, is dit in overeenstemming met de
verwachting
Vriezen heeft ongeveer fl. 1.000.000 gekost, hetgeen aanzienlijk meer was dan voorzien.

Hebben zich problemen voorgedaan
Ja, bevriezen startblok verliep moeizaam door veel holle ruimtes in de bodem.

Zijn de monitor- en meetresultaten voldoende interpreteerbaar gebleken, is er genoeg gemeten
Voldoende

Zijn er aanbevelingen voor een volgend project, aanvullende opmerkingen
Na het afzinken van de schacht is het wellicht zinvol alvorens te boren eerst een grondverbetering te
doen.
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7. Schacht proef nucleair opslag, Mol, Belgie.

7.1 Aigemeen:

Bedrijfsnaam:
Bouwcombinatie S.C.M (Schacht Combinatie Mol)
bestaande uit Wayss & Freytag AG en Deilmann-Haniel GmbH

Contactpersoon:
R. de Saedeleer, W&F
J. Valk, D-H

Telefoon:

Datum interview:
augustus 98

7.2 projectgegevens:

Om welk project gaat het, welk jaar
Experimenteel project nucleair afval, Mol. 1997-1998

Wat is de aard van het civiel-technisch werk waarbij sprake is van grondbevriezen
Bouw van een tweede toegangsschacht, diameter 3 m, tot een diepte van ongeveer 230 m.

Is grondbevriezen daadwerkelijk uitgevoerd of is alleen de mogelijkheid onderzocht, figt er een
geotechnisch/constructief of thermisch ontwerp aan ten grondslag
Grondbevriezen is in uitvoering, geotechnisch ontwerp n.a.v. kernboring

Welke argumenten hebben geleid tot wet of niet toepassen van grondbevriezen
Methode wordt veel gebruikt in de mijnbouw, vooral bij schachten met een grotere diameter. Verder
wanneer onder watervoerende lagen tevens moet worden gegraven in diepe kleilagen of gesteente,
omdat met de vriesmethode al voorzien is in graaf equipement.

Locatie gegevens; toegankelijkheid
Bouwplaats.

Bodemopbouw; grondsoort, gelaagdheid
Zandgrond tot -181 m, daaronder klei.

Grondwater; stand, stijghoogte, stroming, fIuctuaties
grondwaterdruk in het zand.

Wat is het doel van de grondverbetering met behulp van grondbevriezen
Waterdichtheid en sterkte.

Zijn er alternatieven voor grondbevriezen beschouwd; welke
Ja, (grote diameter) boren met dikspoeling

7.3 Plaatsing systeem:

Wat is de omvang van het grondbevriezen
Cilinder tot 192 m diep, diameter 7 m (hart cilinder), 181 m in zand, 9 m in klei.

Hoe lang moet/moest de grondbevriezing in stand worden gehouden
16 maanden inclusief boren vriesleidingen.
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Soort vriesinstallatie
Pekel

Ruimtebes/ag vriesinstallatie
Twee vriesgroepen met elk een vriesmachine, opslag, pomp- compressie- en schakelruimtes en een
meetstation.

Capaciteit vriesinstallatie, aanvoer van energie, ops/ag
Twee vriesgroepen, vermogen elk 250 kW ofwel 440.000 kcal / uur; koelmiddel ammoniak.

Veiligheidsaspecten; ventilatie, afscherming
Twee vriesgroepen, een groep voldoet reeds om de schacht in stand te houden.

Hoe zijn de vriesbuizen aangebracht
16 vriesgaten d.m.v. een spoelboormethode, met een tussenafstand van 1.4 m op een vriescirkel van
7 m. Maximale afwijking van 0.25% van de verticaal. Boordiameter 4.5" tot op 192 m diepte. De
boorgaten zijn voorzien van een PVC buis, met daarin een stalen vriesbuis, diameter 100 mm
wanddikte 10 mm, verbindingen afgeperst op 40 bar.

Hoe is de positie van de vriesbuizen gecontro/eerd
Gyro-multishot sonde en inclinometer met zenithbepaling.

Zijn er voorzieningen getroffen om te monitoren of te meten
3 Temperatuur meetbuizen met meetkettingen met elke 5 m een thermokoppel.
Centraal in de schacht een piezometerboring.

7.4 Vriesproces:

Wat is de ontwikkeling van de bevroren zone in de tijd
Bevriezing gebeurt door in circulatie brengen van een pekel-oplossing op een temperatuur van -30oC.
De kern van de cilinder raakt geheel bevroren, hierop is de graafmethode afgestemd.
Vriesproces centraal gecontroleerd en gestuurd door computer.

Wat is het effect van het vriezen op de constructie in aanbouw
Geen, tussen de vrieswand en een waterdichte stalen lining wordt asfalt aangebracht om
(toekomstige) vervormingen te volgen. Binnen de stalen lining wordt de betonnen schacht
gemaakt.

Wat is het effect van het vriezen op de be/endende constructies
Niet van toepassing.

Wat is de benodigde vriescapaciteit tijdens het in stand houden van het vrieslichaam
30 tot 50 % van de aanwezige capaciteit.

7.5 Uitvoering werkzaamheden:

Wat is het gedrag van het bevroren grondmassief tijdens de uitvoering
Kruipeffecten vallen in de praktijk erg mee.

Heeft het vriesproces vo/daan aan de doe/stelling; sterkte, waterdichtheid
Ja.

Heeft het vriesproces tot aanpassingen ge/eid
Nee.

Heeft het vriesproces de voortgang van het werk positief of negatief bei'nv/oed
Nee.
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7.6 Ontdooien grond:

Wat is het gedrag van het grondmassief tijdens en na het ontdooien
Er wordt momenteel nog gevroren.

7.7 Nabeschouwing:

Wat zijn de kosten van het vriesproces geweest, is dit in overeenstemming met de
verwachting
Aanneemsom vriezen fl 4.000.000,--

Hebben zich problemen voorgedaan
De voortgang van de bouw van de schacht verloopt wat minder voorspoedig dan voorzien.
voornamelijk door de geringe schacht diameter, men kan er niet met groot materieel graven.

Zijn de monitor- en meetresultaten voldoende interpreteerbaar gebleken, is er genoeg gemeten
Ja.

Zijn er aanbevelingen voor een volgend project, aanvullende opmerkingen
Nee.
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Uitvoeringspraktijk Grondbevriezing
Bijlage B

Project referentielijsten

1. Deilmann-Haniel
2. Linde + Hoek Laos
3. AGA
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1964 Fu6gangertunneiRendsburg

Voriibergehende Abdichtung der Fugen zwischen den einzelnen
Caissons der Zugangsbauwerke

1965 Poststollen Frankfurt

Bau eines Abwasserkanals (0 1,75 m, Lange rd. 200 m)

1966/67 Sielkanal Hamburg, Neuenfelderstra6e

Bau eines Abwasserkanals (Querschnitt 0,70 x 1,05 m2.'Lange
rd, 1000 m) mit Kontrollschachten

1966/67 Umbau Karlsplatz Munchen

Herstellen von 65 Pfeilerschachten (0 1,50 m, Tiefe bis zu 37 m)

1966/67 Umbau Karlsplatz Munchen

Herstellen der Baugrube (0 16 m, Tiefe rd, 21 m) fOrdas
LOftungsbauwerkeines Untergrundbahnhofes

1967 Rucklaufkanal Passau

Sicherung des Donaudammes gegen hydraulischen Grundbruch
wahrend der Verlegung einer Abwasserleitung

1967/68 Abwassersammler Dortmund-Mengede

Bau eines Abwassersammlers (02,40 m, Lange rd. 100 m) unter
einer stark befahrenen Bundesbahnstrecke

1968 Stammsiel Hamburg, Ferdinandstor

Bau eines Abwassersammlers (0 3,80 m, Lange rd, 50 m) unter
einem Bahnkorper der Bundesbahn

1968 U-Bahn Munchen

Herstellen von 12 Pfeilerschachten (0 1,50 m, Tiefe bis zu 27 m)

1968 Kernkraftwerk Platteville, Colorado

Herstellen der Baugrube (Grundflache 32 x 48 m2, Tiefe bis zu
17 m) fOr einen Kraftwerksreaktor

1969 Verlagsgebaude Phoenix, Arizona

Herstellen der Baugrube (Grundflache 82 x 49 m2, Tiefe 9 m) fOr
ein BOrogebaude

.II, DEILMANN-HANIEL

Wasser- und
Schiffahrtsdirektion KieJ

Stadt Frankfurt

Freie und Hansestadt Hamburg

Landeshauptstadt MOnchen

Landeshauptstadt MOnchen

Strar..en- und Wasserbauamt
Passau

Stadt Dortmund

Freie und Hansestadt Hamburg

Landeshauptstadt MOnchen

Public Service Company of
Colorado,
USA

Phoenix Newspapers, Inc.,
Arizona,
USA
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1969 Duker Berlin-Steglitz, SchloBstraBe Stadt Berlin

Bau eines Regen- und Schmutzwasserdukers (Querschnitt
1,70 x 5,50 m2, Lange rd. 30 m) unter einer HauptverkehrsstraBe

1969 Hennepin Methodist Church, Minneapolis, Minnesota Minnesota Highway
Department, Minnesota,

Stabilisierung einer Baugrubenwand (Lange rd. 36 m) zur USA
Sicherung einer Kirche gegen Setzungen

1969/70 Marine Midland Centre, Buffalo, New York Marine Midland Insurance
Comp., New York,

Herstellen von 25 Pfeilerschachten (0 1,50 bis 2,00 m, Tiefe USA
12 m) fUr die Grundung eines Burogebaudes

1969/70 Abwasserpumpwerk Port Huron, Michigan Detroit Metropolitan Water
Services, Michigan, Detroit,

Herstellen von 8 Pumpenschachten (04,00 m, Tiefe 43 m) und USA
einem Service-Schacht (0 4,50 m, Tiefe 43 m)

1970 U-Bahn Frankfurt Stadt Frankfurt

Sicherung setzungsgefahrdeter Bohrtrager

1970 Dave Johnston Steam Electric Plant, Glenrock, Wyoming Pacific Power and Light Comp.,
Portland, Oregon,

Herstellen von zwei unregelmaBig geformten Baugruben (Tiefe USA
bis zu 7 m) fUr eine Kohlenverladeanlage

1970 GroBsilo fUrZement, Salt Lake City, Utah Utah Cement Comp., Utah,
USA

Herstellen einer Baugrube (Grundflache 36 x 15 m2, Tiefe 3,3 m)
fUr die Grundung eines Zementsilos

1970/71 Marysville Reservoir, Marysville, California Department of the Army,
Corps of Engineers, California,

Herstellen von 5 Untersuchungsschachten (0 1,20 m, USA
Tiefe bis zu 50 m)

1970/71 Wassertunnel Detroit, Michigan Detroit Metropolitan Water
Services, Michigan, Detroit,

Sicherung der Austrittsstelle aus dem Anfahrschacht (0 6,70 m) USA
fUr einen Schildvortrieb

1971 Sammler Charleston, South Carolina North Charleston
Consolidated Public Service

Bau eines Abwasserkanals (0 2,40 m, Lange 55 m) unter einer District, South Carolina,
Autobahn USA

1971 Ufersammler Friedrichshafen Stadt Friedrichshafen

Bau eines Abwassersammlers (0 2,40 m, Lange rd. 50 m)

1971 Ufersammler Friedrichshafen Stadt Friedrichshafen

Herstellen eines Ausfahrschachtes (0 5,00 m, Tiefe 10 m) fUr
einen Schildvortrieb

BODENVEREISUNG 1MBAUWESEN
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1972 NBS-Building Durban Natal Building Society, Durban,
SOdafrika

Herstellen von 2 Pfeilerschachten (0 1,70 m bzw.
2,10 m, Tiefe 51 m) fUr HochhausgrOndung

1973 Eisenbahntunne! Salerno Azienda Autonoma delle
Ferrovie dello Stato, Rom,

Sicherung und Abdichtung einer Tunnelauffahrung (Querschnitt Italien
rd. 80 m2, Lange 71 m) im Bereich von Gebauden

1974 Kantonales Krankenhaus Genf Kantonales Bauamt, Genf,
Schweiz

Sicherung einer grof1en Baugrube durch Abdichtung einer
unvorhergesehenen SchlitzwandlOcke

1975 Stadtbahn Dortmund Stadt Dortmund

Unterfangung eines Abwassersammlers zur Sicherung einer
Tunnelbaugrube

1975 AbwassertunnelCharrat Gemeinde Charrat,
Schweiz

Bau eines Abwasserkanals (0 1,5 m, Lange 14 m) unter einer
Eisenbahnstrecke

1975/76 Kraftwerk Shawnee, Kentucky Tennessee Valley Authority,
USA

Herstellen von 2 Baugruben (037 m, Tiefe 16 m)

1975/76 Abwasserpumpwerk Point Pleasant, New Jersey Ocean County Sewerage
Authority, New Jersey,

Herstellen von 2 Baugruben (30 x 21 m2, Tiefe 14 m) direkt USA
neben Gebauden und einer Straf1e

1976 KabelkanaJ Berlin BEWAG, Berlin

Baugrubensicherung fUr die Reparatur einer
Hochspannungsleitung

1976 Abwasserpumpwerk Haven West, New Jersey Ocean County Sewerage
Authority, New Jersey,

Herstellen einer Baugrube (15 x 13 m2, Tiefe 11 m) direkt neben USA
Gebauden

1976 Abwasserpumpwerk Eaglewood, New Jersey Ocean County Sewerage
Authority, New Jersey,

Herstellen einer Baugrube (0 25 m, Tiefe 11 m) direkt neben USA
Gebauden

1976 Kraftwerk Beaver Valley Power Station, Shippingport Duquesne Light Company,
Pennsylvania,

Bau eines Untersuchungsschachtes (0 2,40 m, Tiefe 15 m) USA

1977 Kanalwasserpumpwerk Heme-Ost Wasser- und Schiffahrtsamt
Datte!n

Herstellen einer Baugrube (16 x 30 m2, Tiefe 10 m)

BODENVEREISUNG 1MBAUWESEN
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1977 Abwasserpumpwerk Little Egg Harbor, New Jersey Ocean County Sewerage
Authority, New Jersey,

Herstellen einer Baugrube (13 x 15 m2,Tiefe 10 m) direkt neben USA
Gebauden

1977 DuToitskloof-Tunnel, Paarl, Sudafrika Arge Bomar/LTA, Paari,
Sudafrika

Herstellen des Pilottunnels (Ausbruchquerschnitt 10,5 m2, Lange
ca. 50 m) in 2 Vereisungsabschnitten

1977 Orthopadische Klinik New York Cityof New York, New York,
USA

Abfangung von Gebaudefundamenten (Lange 15 m, Tiefe 11 m )
zur Sicherung eines 5-stockigen Gebaudes

1977178 Abwasserpumpwerke Wells, Maine Wells Sanitary District, Maine,
USA

Herstellen von 2 Baugruben (0 15 m, Tiefe 17 m) direkt neben
Gebauden

1977178 Abwasserleitung Anacostia, Washington, D.C. Districtof Columbia,
Washington, D.C.,

Bau einer Abwasserleitung (0 3 m, Lange 36 m) unter einer stark USA
befahrenen Eisenbahnstrecke

1977178 Stahlwerk Genua, Teill Soc. Italsider, Genua,
Italien

Abdichtung einer durch aufgeloste Pfahlwand gesicherten
Baugrube (52 x 36 m2, Tiefe 8 m) neben einer in Betrieb
befindlichen Walzstraf1e

1977178 Abwasserpumpwerke Palmer, Massachusetts City of Palmer, Massachusetts,
USA

Herstellen von 2 Baugruben (0 24 m, Tiefe 9 bzw. 12 m)

1977178 U-Bahn Washington, D.C. Districtof Columbia,
Washington, D.C.,

Abdichtung einer teilweise eingebrochenen USA
Spundwand (Lange 154 m, Tiefe 18 m)

1978 Pumpstation Holyoke, Massachusetts City of Holyoke,
Massachusetts,

Herstellen von 2 Baugruben (0 24 m, Tiefe 13,50 m) USA

1979 Stahlwerk Genua, Teilll Soc. ltalsider, Genua,
ltalien

Abdichtung einer durch aufgeloste Pfahlwand gesicherten
Baugrube (12 x 36 m2,Tiefe 6 m) neben einer in Betrieb
befindlichen Walzstraf1e

1979 U-Stadtbahn Essen, Baulos 17 b Stadt Essen

Sicherung von Ulmen und Firste eines U-Bahntunnels von 2
Hilfsstollen aus (Lange 162 m)

1979 Crown Mine Fannersville, Illinois Freeman United Coal
MiningCo., Illinois,

Sicherung eines gefahrdeten Vorschachtes USA

BODENVEREISUNG 1MBAUWESEN
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1979/80 National Theatre Washington, D.C. Salus Corp., Washington, D.C.,
USA

Unterfangung eines Theatergebaudes (Lange 41 m, Tiefe 10m)
mit gleichzeitiger Sicherung der Baugrubenwand

1986/87 U-Bahn Wien, Los U 6/3 Vivenotgasse, Teill Gmn + Biltinger Ges.m.b.H.,
Wien,

Vereisung von 2 Testfeldern, Bestimmung der Parameter fOr den Osterreich
optimalen Gefrierbetrieb zur Sicherung des Postgebaudes mittels
Frostplatte

1986/87 U-Bahn Wien, Los U 6/3 Vivenotgasse, Teilll GrOn+ Bittinger Ges.m.b.H.,
Wien,

Herstellung einer Frostplatte (Lange ca. 70 m) zur Sicherung des Osterreich
Postgebaudes, das mittels NOT und Druckluft unterfahren wird

1987 U-Bahn Wien, Los U 3/6 + 7 Stubentor Grun + Bittinger Ges.m.b.H.,
Wien,

Firstsicherung und Abdichtung eines U-Bahntunnels Osterreich

1989/92 Fahrlachtunnel Mannheim Hochtief AG, Mannheim

Vortriebssicherung von 2 Tunnelrohren (Lange je 180 m) durch
zylindrische Frostkorper unter der Bundesbahnstrecke Mannheim
- Stuttgart

1998 - today Fembahntunnel Los 3 Berlin Arge Fernbahntunnel

Stabilisierung und Erstellung der Wasserdichtigkeit fOr einen HDI- (Hachtief AG, Philipp Holzmann
Block fOr die Auffahrung einer Tunnelstrecke im Schildvortrieb AG, Bittinger + Berger

Bauaktiengesellschaft,
Dyckerhoff & Widmann AG)

BODENVEREISUNG 1MBAUWESEN
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1 1983 - Gorleben No.1 Shaft Deutsche Gesellschaft zum Bau rock salt 7.50 900 270 investigation of salt dome for suit-
today und Betrieb von Endlagern fOr ability as repository for nuclear

Abfallstoffe mbH ( D BE) waste,
Peine freezing, sinking and lining,

joint venture

2 1983 - Gorleben No.2 Shaft Deutsche Gesellschaft zum Bau rock salt 7.50 900 270 investigation of salt dome for suit-
today und Betrieb von Endlagern fOr ability as repository for nuclear

Abfallstoffe mbH ( D BE) waste,
Peine freezing, sinking and lining,

joint venture

3 1986 - Rheinberg Shaft Bergbau AG Niederrhein coal 7.50 1,140 528 sinking and lining,
1993 Duisburg, Germany joint venture

4 1990 - Gottelborn No.4 Shaft Saarbergwerke AG coal 8.30 1,150 freezing, sinking and lining,
1994 Saarbrucken joint venture

5 1990/91 Ransbach Shaft Kali und Salz AG potash 4.10 107* lining
Kassel *Iength of lining

6 1991 - Tabliza Shaft Sociedad An6nima Hullera Vasco- coal 6.50 695 sinking and lining,
1995 Leonesa joint venture

Madrid, Spain

Name of Shaft Client Deposit Inner Diam.
(m)

Remarks
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7 1991 - Santa Lucia Shaft Sociedad An6nima Hullera Vasco- coal 6.50 665 sinking and lining,
1995 Leonesa joint venture

Madrid, Spain

8 1992/94 Grimberg Shaft Kali und Salz AG potash 5.2 15.3 278* lining
Kassel *Iength of lining

9 1995 - Ensdorf Nord Shaft Saarbergwerke AG coal 7.50 425 deepening of shaft,
today SaarbrUcken joint venture

10 1996 Herfa Shaft Kali und Salz AG potash 4.50 140* lining the shaft for the high-toxic
Kassel waste disposal Herfa/Neurode

mine
*Iength of lining

11 1996 Zielitz Shaft Kali und Salz AG potash 3.40 securing of an existing shaft,
Kassel steel lining system

12 1996 - Konrad NO.1 Shaft Deutsche Gesellschaft zum Bau iron ore 7.00 1,200 repair of shaft and inset
today und Betrieb von Endlagern fUr

Abfallstoffe mbH ( D BE)
Peine

13 1997 - Mol Shaft ESV Praclay sandy clay 3.00 230 191 service shaft for underground
today Mol, Belgium nuclear waste laboratory,

freezing, sinking and lining,
joint venture,

Shaft Sinkmg and Shaft Lining Projects since 199u

No. IExecution
of work

Name of Shaft Client Deposit Inner Diam.
(m)

Remarks
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Isanieren

I I
Held+Francke Bau AG
Bauer Schrobenhausen

2 JSpezialtiefbau Bruckner Munchen Anfahrschacht sanieren IMunchen
Anzingerstr.

I
Bauer Schrobenhausen

3 I Praters tern Wien I Ed. Zublin AG Wi en Schlitzwandfehlstel!en
sanieren

I
Bau Ag Negrelli Wien

4 Iiduna IHeilmann-Littmann Bau AG Hamburg 2 Fahrstuhlschiichte
grunden

I
Philipp Holzmann AG Hamburg

L. Rebien KG GmbH&Co. Hamburg

5 I IDyckerhoH+Widmann AG Munchen Spundwand sanieren IRendsburg
Hamburg

6 I IPhilipp Holzmann AG IHamburg [AUStahrplombe an IHamburg

Startschacht gefriecen

7 I(ARGE Hauptbahnhof

I

Leonhard Moll GmbH&Co.
I

Munchen
I

Sch.litzwandfehlsteilen IMunchen
Sud) sanleren

Philipp Holzmann AG

8 I IGKN Keller GmbH IHamburg I Baugrube gegen Siel IHamburg
abdichten

I
Spezialtiefbau Hamburg Hamburg

Philipp Holzmann AG Hamburg

9 ILinie 5/9 Huta Hegerfeld Munchen rirstvereiSUng bein IMOnchen
Tunnelvortrieb

J
Polensky & Zollner

Sager & Worner
Heytkamp

10 I(ARGE U-Bahnlinie 5/9, Karl Bauer AG Schrobenhausen Firstvereisung beim IMOnchen
Los 13.1, Tunnelvortrieb aus dem
Prinzregentenplatz Anfahrschacht

11 I(ARGE U 5/9, Los 14.2) Moll Firstvereisung beirn IMOnchen
Tunnelvortrieb
Bohmerwaldplatz

I I
Kunze

ZOblin

12 I U-Bahn JOlpicher Platz IHochtief IK61n ISchlitzwandfehlsteilen IK61n I 1984
sanieren

13 IBaulos C/01 IU-Bahn-Bauamt IHannover IVereisung als IHannover
Fundamentbefestigu;1Q
angrenzender Gei:aude

Referenzliste
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14 lARGE U-Bahntunnel
I

Hochtief AG
I

NOrnberg IFirstvereisung INOrnberg

R6thenbach Tunnelunterquerung Main-
Donau-Kanal

15 lARGE 5/9 IHeld&Francke Bau AG IMOnchen ISchlitzwandsanierung IMOnchen

Ed. ZOblin AG
16 lARGE S1 IWayss+Freytag I rsotirpfahlwandsanierung IDOsseldorf

Hochtie!
Aufschlager

Bilfinger +Berger

etc.

17 ARGE-Bremen GKN-Keller Spundwand sanieren Bremen

18 ARGE Philip Holzmann In-situ-Versuch fOr ZOrich
Tunnelvereisung

19 Riepl Regensburg DOkersanierung Osthafen Regensburg

20 ARGE Schlitzwand Polensky & Zollner GmbH&Co. Bohrpfahlwand abdichen Berlin
Teltowkanal

21 Giese Meldor! Pumpenschacht Tellingstedt

22 Imbau GmbH Leverkusen Baugrubenvereisung DOsseldorf

23 Grundbau Papproth Rohrvorpressung lokal Hamburg lea. 1986

I I vereisen

24 lARGE Schleuse IStrabag Bau AG I Bohrpfahlwand abdichten IBremen lea. 1982
Oslebshausen

25 lARGE Baulos 25, U- u. Bilfinger u. Berger
I

Vereisung Fuge Los 15! Losl Essen
Stadtbahn Essen 25

A. Kunze GmbH & Co.

26 I U-Bahn U1 ISolco Grundbau GmbH & Co. IWien !Schlitzwandsanierung IWien
/Bauabschnitt 10

27 I IOber6sterr. Kraftwerke AG IGmunden IVereisung fOr IWeis
Bodenuntersuchungen

28 Malia Power Station SOdafrika

29 ARGE U-Bahn-Linie 5/9, A. Kunz GmbH & Co. Firstvereisung bei MOnchen
Los 14.2 Tunnelvortreib

B6hmerwaldplatz
I I

Ed. Zublin AG

30 I IMast Grundbau GmbH I IAusfahrplombe an IBerlin
Spundwand gefrieren

31 I IDyckerhoff & Widmann I IAusfahrplombe an Iingoistadt
Spundwand gefrieren

32 I IDyckerhoff & Widmann I IBaugrubenum-schlieGung IKernkraftwerk
Neckarwestheim

33 I IStreicher I I Plombe an An- und IMehring
Ausfahrschacht gefriere~

34 lARGE

I r I

Gefrieren einer tragfahigen IDenzlingen
EisenbahnOberfOhrung Platte unter Gleisanlagen

Referenzliste r.:."i\
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351 IAFU (Anwendungsgesellschaft

I I

KOhlungkontaminierter IBerlin
fOrUmweltschutz) Boden zur

Emissionsve.rringerung

36 I IEchterhoff I IAbdichtmaf3nahme an IMittellandkanal
Spundwanden

37 lARGE Vereisung U- Firstsicherung bei IWien
Bahn-Linie 3/10 Tunnelvortrieb

38 I U-Bahn-Linie U2-Nord Dyckerhoff & Widmann Spundwandsanierung INOrnberg
"Worderwiese"

39 Westerwald AG Baugrubenabdichtung Straf3burg

40 Valvo-Rohrenwerke Baugrubenumschlief3un.~ Hamburg

41 Schering AG Berlin Vereisung Berlin
Gebaudedurchgang

42 I IFrankipfahl I IAbdichtmaf3nahme an IBremerhaven
Spundwanden

43 I IPhilip Holzmann I IGefrieren einer Mauer 2.Jr IGelsenkirchen
Reparatur einer
Schildlagerung

44 I IHochtief I I Firstvereisung an drei I MOnchen
Tunnelrohren

45 I I Dywidag IHH IAbdichtung eines
I

Hamburg- I 1990
Spundwandkasten in de: Blankenese
Elbe

46 I IDywidag IHH I Einfahrt eines Hamburg- I 1991
Schildvortriebes sicher~ Blankenese

47 I IMittelweser Tiefbau IMoisburg IAbdichten eines ? 1991
Spundwandsenkkastens

48 lARGE Dotation Lobau IWibeba !Wien I Untertahrung eines IWien I 1991
Abwassersammlers

49 I IGildemeister GmbH & Co KG 'Berlin IDurchorterung Oder-Ha','el- IEberswalde, Finow I Mai 92
Kanal, Plombe an Anfa~r-
und lielschacht

50 I IHans Lemme, Hoch-, Tief- und jBerlin
I

Durchorterung
I
Berlin, Spandau I 1992

Stahlbetonbau GmbH & CoKG MOhlengraben Plombe am

!Startschacht

IBerliner Seen51 I IFreie Universitat, Fachbereich IBerlin IProbennahme I 1992
Geowissenschaften

52 I IDankwart KLein Berlin Probennahme aus 10 r;; Berlin I 1992
Tiefe in ungestortem
lustand bei teigigem B:.jen

I Hofheimb. Frankfurt I53 I IBBH GmbH I ISpundwandsanierung 1993
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54 I IHamburaer Gaswerke I ISichern der Fahrbahn g::~::nl Pinneberg I 1993
Senkschaden bei
Bauarbeiten

55 IFranki Grundbau GmbH Spundwandsanierung Hamburg

56 Oranienbu rger eingestOrzter Kana!s:ha:;-,t
PicanstraGe

57 I Wayss + Freytag MOnchen Rundumvereisung zur IMunchen I 1994
Unterfahrung von
Gleisanlagen

58 lARGE HSM LOS 1 IHolzmann, Franki ID'dorf IRundumvereisung fur IDusseldorf I 1994
Ouersc.hlag zum
Abwassersammler

I

59 I
I

Mittel'lleser Tiefbau Achim Einfahrt eines I? I 1994

I 60 I
Schildvortriebes sichern

jG+K Pinneberg Abdichten einer Spund\',a.1dIFreihaten Hamburg I 1994

1-
61
62i

I

IHamburg IBaugruben-umsch!:eBu,~~IKeller AG Hamburg Bebelallee I 1995
I

63 lARGE Monte

I

Hochtief,Bilfinger Berger IFrankfurt ISpundwandlOcken s:hlie,:en Frankfurt I 1995
Scherbelino

64 lARGE U-Bahn TrUdering/wayss + Freytag MOnchen Bohrpfahlwand-LOc~en IMunchen I 1995/96
schlief3en

651 G+K Pinneberg Sanierung von IHH-Eimsbuttel I 1996
Soundwandfehlstellen

66 lARGE Stadtbahn Walter BAU AG, STUAG IBielefeld IF;rstsicherung !Bielefeld I 1997
,Bielefeld UNI-LiNIE STRABAG

67 lARGE U2-0st Los 1

I

F;;i!ippHolzmann Sauaktienges. Josefsburg Sohlensicherung be: IMOnchen I 1997
INotausstieg S0d Ouerschlag
Buchsteinsstraf3e

Grondvriezen jHoek Loos
met vloeibare
stikstof

1. IScheepshe 11; n9
~os

IRhoon ~amwandafdichtin~ Heusden /1973

2. IBodemsaneri ng Ci ndu I ~nkerdoorboring I Utrecht 11989
an damwand

3. ITransporttunne l~aySS & Freytag /Antwerpen !tartpunt bevr;ez! Antwerpen /1990
n

4. Transporttunnel Wayss & Freytag Antwerpe-n aankomstpunt Antwerpen 1990
bevriezen

Referenzliste @Linde Akliengesellscha:t
\Nerksgruppe Technische Gase -----------

~le-Bodenvereisen mit
t/Qssigem Stickstotf

q. \t)li\ti:r~~.:::;: \REF -~ X:..S Sait.) 4 v()n t.
H6arjdgals~reuth. den 02 G:' I'.

Buinp :.



AGA .

Grondbevriezen

Amsterdam /1975 - 1980
Aanleg metro op meerdere plaatsen

Utrecht /1987
Bevriezen leidingput

Rotterdam / Coolsingel 1996
Aanleg metro - liftschacht

Amsterdam Spui
Tussentramrails, geen damwandnodig


