Megapoer
ondergraven
Grond onder poer in Oxystaalfabriek Tata Steel
geïnjecteerd met waterglas
In Oxystaalfabriek 2 van Tata Steel IJmuiden is een nieuwe

auteurs

gietmachine CGM23 gerealiseerd. In de bouwput voor deze
gietmachine bevindt zich een bestaande op staal gefundeerde
poer. Deze bouwput heeft een ontgravingsdiepte tot 3,3 m
onder de onderkant van de poer. Er moesten dus maatregelen
worden genomen om de draagkracht van de poer tijdelijk
over te nemen.
Tussen de Giethal en Machinehal
(zie artikel ‘Ontwerp fundatie
gietmachine’) bevindt zich de bestaande poer 4.4 (fig. 2). Deze poer
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grootte 1 à 2 m zijn.
Probleem van de jetgroutkolommen
is dat deze pas effectief zijn na verharding.
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Daar komt bij dat een jetgroutkolom
de neiging heeft enkele millimeters uit te
zakken. Gezien de strenge vervormingseisen
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Betonbouw in een staalfabriek 2

1 De poer (rechts) met eronder het injectiemassief in de ontgraven bouwput
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