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Geotechniek

Het nieuwe station RAI-Europaplein in de Amsterdamse Noord-Zuidlijn is door Volker Staal en
Funderingen gefundeerd op ruim 1.100 zogenaamde rüttel-injectiepalen (RI-palen). Dit paaltype
kan worden omschreven als getrilde MV-palen, oftewel door middel van trillen ingebrachte
stalen H-profielen met groutomhulling. Vanwege het stijve gedrag van deze palen onder
druk- en trekbelastingen, maar zeker ook vanwege de beperkte invloed op de omgeving
tijdens het installeren van de palen, werd dit paaltype in het bestek voorgeschreven.

Rüttel-injectiepalen bewijzen
zich in Nederlandse bodem
De RIpalen, die in de jaren zeventig voor
het eerst werden toegepast in de Rijn
vallei in Duitsland, werden in de jaren
negentig veelvuldig gebruikt bij de vele
grote bouwputten die nodig waren voor
de realisatie van het nieuwe centrum van
Berlijn. Echter, vanwege het ontbreken
van ervaring in de Nederlandse omstan
digheden, werd al in het bestek voorzien,
dat het paaltype vooraf op het werk
moest worden beproefd. Deze proef
diende inzicht te verschaffen in zowel de
draagkracht van de palen op druk en
trek, als in de mogelijkheden om de
palen in de Amsterdamse bodem aan te
kunnen brengen. In aanvulling op de
vooraf uitgevoerde proeven zijn door de
aannemer zes palen geïnstrumenteerd.
De optredende krachten in deze palen
zijn gemeten vanaf het moment dat de
onderwaterbetonvloer was gestort tot het
moment waarop de ruwbouw van het
station gereed was, een periode van circa
twee jaar.
Projectbeschrijving
Bij het ontwerp van het station RAIEuro
paplein moest door de constructeurs niet
alleen rekening worden gehouden met de
gewenste geometrie van de ondergrondse
bouwdelen (tunnel en station) en de ter
plaatse aanwezige ondergrond, maar ook
met de specifieke randvoorwaarden van
deze locatie. Vanwege de ligging direct
voor het internationale RAI congrescen
trum en binnen de ring van Amsterdam,
was het noodzakelijk de overlast voor de
omgeving tot een minimum te beperken.
Daarbij moest naast geluids en tril
lingshinder ook aandacht zijn voor de
continue bereikbaarheid van het

RAIcomplex. Om aan deze randvoor
waarden te voldoen is gekozen voor een
sterk gefaseerde uitvoering, de toepas
sing van een gesloten bouwkuip met
onderwaterbeton en de toepassing
RIpalen.
Op basis van de projecten zoals deze met
name in Duitsland waren uitgevoerd,
werd verwacht dat het mogelijk zou zijn
de RIpalen tot diep in de zeer vast
gepakte pleistocene zandlaag (figuur 1) te
kunnen inbrengen met beperkte hinder.
De RIpalen bestaan uit relatief slanke,
maar sterke en stijve Heprofielen,
waarbij de weerstand tijdens het trillend
inbrengen verder wordt beperkt door de
toepassing van een groutsmering.
Na uitharden verzorgt deze groutschil
een ideale aanhechting tussen het stalen
profiel en de ondergrond, waardoor de
paal in staat is om weerstand te bieden
tegen hoge druk en trekbelastingen.
De rekenwaarde van de paalbelastingen
varieerde van 700 kN trek in de fase
direct na het leegpompen van de
bouwkuip, tot 1100 kN druk op het
moment dat de metrotreinen gebruik
maken van de tunnel.
Proeven
In december 2005 zijn de werkzaam
heden op locatie gestart met het inbren
gen van zes RIpalen vanaf maaiveld.
Voor de proef werden 34 m lange He240B
profielen gebruikt die met behulp van
een hoog frequent trilblok met variabel
moment (ICE 36 RF) werden ingebracht.
De penetratiesnelheid werd daarbij
geregistreerd en is voor de diverse palen

weergegeven in figuur 2. Uit de proef
bleek dat het inbrengen van RIpalen
onder de gegeven omstandigheden
mogelijk was tot een diepte van circa
NAP 29 m, circa 7,5 m in de vast gepakte
pleistocene zandlaag. Het toepassen van
een zwaarder trilblok bleek niet efficiënt
vanwege de geringe massa van het
profiel.
De zes palen zijn vervolgens onderwor
pen aan bezwijkproeven, waarna de
resultaten zijn verwerkt in het definitieve
ontwerp. Naast de paaleigenschappen
betreffende draagkracht is daarbij ook
rekening gehouden met de mogelijk
heden vanuit de uitvoering.
Uitvoering
Het installeren van de palen werd, in
tegenstelling tot de proefpalen, niet
vanaf maaiveld, maar vanaf een hei
traverse boven de reeds tot NAP 11 m
ontgraven bouwkuip uitgevoerd. Hierbij
werd een sloffenspoor zowel naast als
op de damwand geplaatst. Naast een
gedeelte van de bouwkuip ligt namelijk
de bestaande parkeergarage van de RAI,
waarop nagenoeg geen belasting mocht
worden toegelaten. Vanwege de vorm van
de kuip (van breed (30 meter) naar smal
(15 meter) en weer naar breed (30 meter)
(figuur 3), moest hier de traverse worden
voorzien van draaibare wielstellen die
gemonteerd zijn door de traverse
inclusief stelling met een ponton op te
vijzelen.
De palen zijn met een hoogfrequent
trilblok getrild, waarbij het trilblok werd
geleid in de makelaar van de heistelling.
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Deze makelaar kon circa 16 meter
afzinken, zodat het trilblok onder water
de palen op de juiste diepte kon wegzet
ten. Voor het toevoeren van het grout
mengsel is een enkele PE-leiding toege
past. De leiding was aangesloten op een
hogedruk plunjerpomp, waarbij het
debiet van de pomp werd geregeld met
een elektronisch systeem dat zijn
signalen kreeg van de hijslier waarin het
trilblok hing. Op deze manier kon de
hoeveelheid geïnjecteerde grout worden
afgestemd op de penetratiesnelheid van
de paal en kon groutoverlast op de
bouwputbodem worden voorkomen.
De droge stof van het injectiemiddel
werd aangevoerd met silowagens, die het
product in een stationaire silo pompten.
Op de bouwplaats werd water toege
voegd, waarna het mengsel kon worden
geïnjecteerd. Door het mengen van de
grout op locatie waren er geen wachttij
den en werd het aantal vrachtwagen
bewegingen sterk verminderd. Ook was
er nauwelijks sprake van restgrout. De

Figuur 1: Representatieve sondering
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Figuur 2: Penetratiesnelheid proefpalen

grouthoeveelheid en injectiedruk werden
constant gemonitord en geregistreerd.
Nadat de paal was ingetrild werd de
PE-slang op werkniveau ontkoppeld.
In een latere fase werden de slangen net
boven bouwputbodem afgeknipt door
duikers tijdens de laatste controle
voorafgaand aan de onderwater-beton
stort. De hoogtemaatvoering werd in
verband met de betrouwbaarheid

mechanisch uitgevoerd door een
voorziening die werd vastgemaakt aan
de trekkop van het trilblok. De X- en Yrichting werd aangegeven door middel
van over de bouwkuip gespannen draden.
Vanwege de aanwezige gordingen en
stempels zijn de randpalen in een
schoorstand van 10:1 getrild (figuur 4),
hierbij is het trilblok in de lengterichting
van de stelling aan de makelaar gemon
Figuur 3: Overzicht bouwkuip

teerd, zodat de palen vlak langs de
stempels kon worden getrild.

Figuur 4: Inbrengen palen 10:1 vanaf traverse

Monitoring
Bij het uitvoeren van de bezwijkproeven
voorafgaand aan het werk zijn uitslui
tend vrijstaande enkele palen getest.
Om informatie te krijgen omtrent het
gedrag van de RI-palen in een paalgroep
zijn zes palen voor het aanbrengen
geïnstrumenteerd. Op negen niveaus
langs de paalschacht werden door Fugro
Ingenieursbureau rekstrookjes aange
bracht, die vanaf het moment van de
start van het leegpompen van de
bouwkuip in de zomer van 2007 tot eind
augustus 2008 continu zijn gemeten.
Sindsdien is tweemaal een handmatige
uitlezing verricht, de laatste eind 2009.
Begin 2010 is de ruwbouw van het station
opgeleverd.
De resultaten van de metingen van twee
palen worden weergegeven in de figuren
5 en 6.
Figuur 5 betreft een paal in het midden
van het smalle gedeelte van de bouwkuip.
In de figuur is te zien dat op het moment
van leegpompen van de bouwkuip de
paal haar trekweerstand in eerste
instantie ontleend aan de ‘eerste’
zandlaag direct onder de onderwater25
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betonvloer. Bij het toenemen van de
trekkracht is de capaciteit in deze laag
onvoldoende en worden geleidelijk de
dieper gelegen lagen aangesproken.
Op het moment dat de bouwkuip vrijwel
is leeggepompt (zie ook figuur 7) ontstaat
een rimpeling op het meetsignaal die te
maken heeft met de temperatuurschom
melingen van dag naar nacht.
In figuur 6 zijn de meetresultaten van
paal 52 weergegeven. Deze paal staat in
dezelfde raai als paal 55, maar dan aan
de rand van de bouwkuip. Van deze paal
zijn de resultaten gepresenteerd tot eind
2009 en is te zien dat deze paal, gesitu
eerd onder de betonwand van de tunnel,
op dat moment volledig onder druk staat.
In aanvulling op de gepresenteerde
metingen zijn sonderingen uitgevoerd na
het ontgraven van de bouwkuip en na
paalinstallatie en zijn metingen verricht
aan de rijzing van de onderwater
betonvloer en de damwanden.
Resultaten en conclusies
De RI-palen zijn voor de fundatie van het
station RAI-Europaplein te Amsterdam
met succes toegepast, waarbij in het
ontwerp gebruik is gemaakt van de
resultaten van de vooraf uitgevoerde
paalproeven. Het aanbrengen van de
palen is gepaard gegaan met zeer weinig
trillings- en geluidshinder, waardoor dit
type paal een uitstekend alternatief was
voor bijvoorbeeld vibro-combinatiepalen.
Het uitvoeren van de monitoring tijdens
de bouw heeft het inzicht in het gedrag
van dit paaltype en het gedrag van
paalgroepen in het algemeen, verder
vergroot. n

Figuur 5: Meetresultaten paal 55

Figuur 6: Meetresultaten paal 52
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Figuur 7: Bijna leeggepompte bouwkuip
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