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Ultrasoon meten spoort
lekkende diepwandvoeg op
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Bij de aanleg van de parkeergarage op het Kruisplein in
Rotterdam en van de Spoorzone Delft is ervaring opgedaan
met het ultrasoon doormeten
van de voegen van diepwanden, voorafgaand aan het ontgraven van de bouwkuip. Dit
verkleint de kans op lekkages
en calamiteiten.
Ir. R. Spruit

Opgespoorde (en preventief gerepareerde) anomalie in de diepwand van de Spoorzone Delft.

Diepwanden zijn onmisbare constructieve elementen voor ondergronds bouwen in stedelijke
omgeving. Met geen andere grondkerende constructie kan op zo korte afstand van bestaande
bebouwing trillingsvrij diepe ondergrondse
ruimte worden gecreëerd.
	Calamiteiten bij grote bouwprojecten (Noord/
Zuidlijn Amsterdam, RandstadRail Rotterdam en
Stadsarchief Keulen) dreigden toepassing van
diepwanden onmogelijk te maken. De onzekerheid rond het optreden van een calamiteit is
binnen een project moeilijk hanteerbaar. Er
waren geen bewezen technieken beschikbaar
om slechte plekken die een calamiteit kunnen
veroorzaken te lokaliseren voorafgaand aan het
ontgraven van de bouwkuip.

	Min of meer gelijktijdig werd de GeoImpulsprojectorganisatie opgestart, waarbij op initiatief
van Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan het reduceren van faalkosten in de bouw. Sinds begin
2010 is het vervolgonderzoek, waarin detectiemethoden in detail worden uitgewerkt, ondergebracht bij thema 4 van GeoImpuls: ‘Kwaliteitsverbetering in de grond gevormde elementen’.
	Op dit moment lopen twee promotieonderzoeken aan de TU Delft: Jan van Dalen werkt aan
verbetering van het inzicht in de stromingsprocessen tijdens het maken van diepwandpanelen
en Rodriaan Spruit aan meetmethoden om insluitingen/anomalieën (bijvoorbeeld een bubbel
met bentoniet) in voegen van diepwanden in
een vroegtijdig stadium op te sporen.
	Om een indruk te krijgen van het nut van metingen bij het beoordelen van de kwaliteit van
de bouwkuipwand voorafgaand aan het ontgraven, is in 2009 in de in aanbouw zijnde parkeergarage Kruisplein een proefvak van vijf panelen
(met daartussen vier voegen) ingericht. Tevens
zijn twee testblokken met afwijkingen van bekende afmetingen en materialen doorgemeten
ter ijking. De metingen concentreerden zich op
de kwaliteit van de voeg, vanwege ervaring met
eerdere lekkages. Gemeten zijn een verticaal
temperatuurprofiel, de geluidsnelheid en demping over de voeg, de elektrische weerstand
over de voeg en de natuurlijke radioactiviteit.

Proefvak Kruisplein
Ook als men er alles aan doet om diepwanden
optimaal of zo goed mogelijk te fabriceren, blijft
er onzekerheid bestaan over de werkelijk geproduceerde kwaliteit van de in de grond gevormde
elementen. Daarom is in 2009 vanuit het project
Kruisplein in Rotterdam een door opdrachtgever
(Rotterdam) en aannemer (Besix) gefinancierd
onderzoek gestart naar de mogelijkheden om
slechte plekken in diepwanden op te sporen,
voorafgaand aan het ontgraven.
in 't kort - onderzoek
• Onzekerheid over werkelijk geproduceerde
kwaliteit van diepwanden
• Onderzoek naar opsporen van mogelijk slechte plekken vóór ontgraven bouwkuip
• Proef met diverse meetmethoden bij bouw
parkeergarage in Rotterdam
• Bij Spoorzone Delft is met succes een anomalie in voeg gelokaliseerd en gerepareerd
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Temperatuurprofiel
Met glasvezelsensoren in de diepwandsleuf is
een verticaal temperatuurprofiel gemeten tijdens het betonstorten en uitharden. Bij deze
meting is duidelijk het verdringen van de bentonietsuspensie door beton te volgen. De temperatuurmeting kan verschillen kleiner dan 0,1 graden waarnemen, zodat de (over het algemeen
warmere) betonmix goed is te onderscheiden
van bentoniet.
	Als de temperatuursprong van bentoniet naar

beton op een zekere diepte niet of vertraagd optreedt, is er op die diepte mogelijk sprake van
een insluiting. Ook stortonderbrekingen kan
men met deze methode objectief vaststellen.
Voorafgaand aan het betonstorten is het met
deze methode mogelijk op betrouwbare wijze
het verloop van het ontzanden van bentoniet te
controleren (bij de Spoorzone Delft is dit met
praktijkmetingen aangetoond). Dit ontzanden
verkleint (mits goed uitgevoerd) de kans op insluitingen, omdat goed ontzande bentoniet beter door beton wordt verdrongen.
	Met deze methode is dus theoretisch het optreden van insluitingen deels te voorkomen. De
meetapparatuur voor deze techniek is echter
nog sterk in ontwikkeling, waardoor de toepassing op grote schaal in projecten op dit moment
nog niet haalbaar is.

Geluidsnelheid
Bij het ultrasoon doormeten (Crosshole Sonic
Logging, CSL) wordt vanuit verticale meetbuizen, die aan de wapeningskorven aan beide zijden van de voeg zijn bevestigd, een akoestisch
signaal over de voeg gezonden. De geluidsnelheid in beton is bekend en ligt vrij hoog. Bij een
langere looptijd dan verwacht, in combinatie
met veel signaalverlies, is er mogelijk sprake van
een anomalie. Deze meting blijkt in praktijk snel
uitvoerbaar en relatief eenvoudig en betrouwbaar te interpreteren. Bij Spoorzone Delft is projectervaring met deze methode opgedaan.

Elektrische weerstand
Vergeleken met grond heeft uitgehard beton
een hoge elektrische weerstand. Door met elektroden op verschillende dieptes de weerstand
van binnen de bouwkuip naar buiten de bouwkuip te meten, kan men een afname van de elektrische weerstand van de wand lokaliseren, en
daarmee de locatie van een mogelijke insluiting/
lekkage. Voor deze meting zijn in de wand zelf

geen voorzieningen nodig, waardoor de weerstandsmeting ook is toe te passen bij projecten
waar op voorhand geen meting was voorzien.
Deze metingen zijn alleen als grove indicatie te
gebruiken om bijvoorbeeld een vermoede lekkage uit de CSL-metingen te bevestigen of te nuanceren.

Natuurlijke radioactiviteit
Kleimineralen zijn van nature radioactiever dan
de ingrediënten van beton. Een volume aan kleimineralen zou daarmee door de hogere natuurlijke straling te lokaliseren zijn. Doordat de stralingsnormen voor toeslagstoffen van beton in
Nederland zeer ruim liggen, blijkt echter dat de
betonmix over het algemeen radioactiever is
dan de bentonietsuspensie. Daarmee is het in
normale omstandigheden onmogelijk om bentoniet op deze manier te detecteren.

Referentiemetingen
Omdat het referentiemateriaal om de metingen
mee te ijken nog zeer beperkt was (de twee genoemde testblokken), zijn in het laboratorium
van de TU Delft twee ware grootte proefstukken
gemaakt, waarin verschillende materialen in
dezelfde afwijking in de voeg kunnen worden
doorgemeten. Hierdoor is nu de respons voor
een anomalie van water, bentoniet of zand/grind
vastgesteld. De interpretatie van de ‘twijfelgevallen’ is daardoor nu betrouwbaarder.
	Uit de referentiemetingen blijkt dat uit de
combinatie van de looptijd en de demping van
het signaal de verticale en horizontale afmetingen van en de samenstelling van het materiaal in

Bovenzijde van het laboratorium-testblok met zes meetbuizen en daartussen gelegen kunstmatige
anomalie.

een anomalie met behoorlijke betrouwbaarheid
zijn te herleiden. Met deze informatie en met de
gegevens van de naast de wand aanwezige
grond, kan men de kans op een lekkage/calamiteit bepalen. Uit een dergelijke risicobeschouwing volgt of preventief repareren gewenst of
noodzakelijk is.

Spoorzone Delft

Diepwanden met stempels van de parkeergarage
Kruisplein in Rotterdam; op de achtergrond het
Codarts-conservatorium en het Manhattan
Hotel.

Na het succes van de metingen bij het Kruisplein
in Rotterdam heeft de Combinatie Crommelijn
(de bouwcombinatie van Spoorzone Delft) besloten om Crosshole Sonic Logging toe te passen op alle voegen in de nabijheid van bebouwing. Vrijwel alle voegen aan de oostzijde van de
tunnel in de Phoenixstraat en alle voegen direct
grenzend aan het oude stationsgebouw zijn
doorgemeten (zie voor het project Spoorzone
Delft het artikel elders in dit nummer en ‘Spoorzone Delft ondergaat totale metamorfose’ in
Land+Water 4/2013).
	Deze grootschalige praktijkmetingen hebben veel informatie opgeleverd over de CSLmetingen.
	De bovenste 2 tot 3 meter diepwand leveren
vrijwel altijd een slecht meetsignaal op, ook als
de kwaliteit van de voeg na ontgraven toch in
orde blijkt te zijn. Hierdoor is de CSL-methode in
praktijk gedeeltelijk blind voor anomalieën in de
bovenste 2 tot 3 meter.
	CSL levert weinig tot geen vertraging in het
bouwproces op en is tegen beperkte kosten uit
te voeren.
	De methode biedt betrouwbare informatie
waarmee men verantwoord kan besluiten tot
preventieve reparatie.
	In het project Spoorzone is met succes een
anomalie met CSL gelokaliseerd, geïnterpreteerd
en gerepareerd. Na ontgraven bleek de anomalie

inderdaad een zone met aanzienlijk potentieel
lekrisico te zijn geweest, exact op de positie waar
deze werd verwacht. De uitgevoerde reparatie
met jetgroutkolommen bleek afdoende te hebben gefunctioneerd. Bij deze anomalie werd ter
onderbouwing van de interpretatie ook een
elektrische-weerstandmeting over de voeg met
de vermoede anomalie uitgevoerd. De meting
leek inderdaad de locatie van een vergrote doorlatendheid van de voeg aan te wijzen op dezelfde diepte als de CSL-meting. De resultaten en de
interpretatie van de elektrische-weerstandmeting zijn echter veel minder eenduidig, omdat de
metingen sterk worden beïnvloed door de
grond die zich tussen de diepwand en de elektrodes bevindt.

Vervolgonderzoek
In het vervolg van het onderzoek wordt onderzocht of door optimalisatie van de positie van de
elektrodes de geleidbaarheidsmeting nog is te
verbeteren.
Bij het project Spoorzone Delft worden in de
zomer van 2013 twee testpanelen gemaakt,
waarin de omstandigheden om een goede voeg
te maken moedwillig worden verstoord. Er worden dus insluitingen uitgelokt die met CSL, glasvezelmetingen en een geautomatiseerd betonpeilapparaat worden opgespoord. De proef zal
daarmee een extra validatie van de meetmethoden opleveren en zal informatie bieden over de
stromingsprocessen in een diepwandpaneel tijdens het storten van beton. De gegevens over
het stromingsgedrag worden gebruikt om numerieke stromingsmodellen te ijken.
Rodriaan Spruit is senior geotechnisch adviseur bij het
Ingenieursbureau van Gemeente Rotterdam en verricht in deeltijd promotieonderzoek aan de TU Delft.
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