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Inleiding

Voor de projectorganisatie Hogesnelheidslijn – Zuid is onderzoek verricht naar het
dynamisch gedrag van de boortunnel onder het Groene Hart.

In dit rapport worden eindige elementen berekeningen besproken waarbij de tunnel is
gemodelleerd als een buis in een lineair elastische halfruimte. Deze berekeningen
vormen een aanvulling op een voorafgaand onderzoek (zie “Dynamica Berekeningen
boortunnel Groene Hart, Ligger en buis in lineair elastische halfruimte, C.P.L. Walschot,
Holland Railconsult, 29 mei 2000”). De geometrie van het model is hierbij gedeeltelijk
gewijzigd ten opzichte het model uit het voorafgaande onderzoek.

Het eindige elementen model van de buis in een lineair elastische halfruimte en de
gehanteerde modelparameters worden beschreven in hoofdstuk 2. De resultaten van de
gemaakte berekeningen en de vergelijking met de resultaten van het voorafgaande
onderzoek worden besproken in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 geeft de conclusies en een
samenvatting van het onderzoek.
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1.1 Buis in lineair elastische halfruimte

1.1.1. Samenvatting voorafgaand onderzoek
In het voorafgaande onderzoek naar het dynamisch gedrag van de boortunnel onder het
Groene Hart is de tunnel met behulp van de eindige elementen methode op twee
manieren gemodelleerd namelijk:

1. Als een Timoshenko ligger in een lineair elastische halfruimte;
2. Als een continue buis in een lineair elastische halfruimte.

De modellen zijn voor beide situaties symmetrisch ten opzichte van het vlak x = 0. Het
model van de buis in de lineair elastische halfruimte is te zien in figuur 1. Door middel
van pulsexcitaties is onderzocht in hoeverre het dynamisch gedrag van beide modellen
overeenkomt. Daarbij is onder andere gebleken dat de in dit onderzoek gehanteerde
modellering van de continue buis zeer grote lokale vervormingen van de buiswand tot
gevolg heeft, waardoor onvoldoende nauwkeurig kan worden bepaald in hoeverre het
dynamisch gedrag van beide modellen overeenkomt. De grote lokale vervormingen van
de buiswand hebben twee oorzaken:

1. De pulsbelasting die de tunnel exciteert, grijpt door het ontbreken van inlay in de
tunnelbuis rechtstreeks als een puntbelasting aan op de buiswand en wordt daarbij
niet gelijkmatig gespreid. Deze modellering komt niet goed overeen met de
werkelijke situatie en zorgt daarnaast voor numerieke complicaties.

2. De stijfheidsreductie van de tunnel in de axiale richting die wordt veroorzaakt door
de contactvlakken tussen de segmenten van de werkelijke tunnelbuis, is vertaald
naar een lagere elasticiteitsmodulus voor de continue buis in het model. Omdat voor
de continue buis isotrope materiaaleigenschappen zijn verondersteld, is de stijfheid
van de buis in de radiale en de tangentiële richting daardoor eigenlijk te laag. Bij een
gegeven belasting zijn de vervormingen van de buiswand dan te groot.

Figuur 1 Buis in lineair elastische halfruimte
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1.1.2. Wijzigingen aan het model
Ter verbetering c.q. uitbreiding van het model van de continue buis in de lineair
elastische halfruimte is het model gewijzigd op de volgende punten:

1. Vanwege het ontbreken van details over de geometrie van de inlay in de tunnel, is
voor een gelijkmatigere spreiding van de pulslast over de tunnelwand ter plaatse van
het aangrijppunt van de pulsbelasting een lastspreidingsplaat aangebracht. Door de
verdeling van de pulslast over meerdere knooppunten is er dan in de tunnelwand
geen sprake van te grote vervormingen door numerieke effecten. De
lastspreidingsplaat heeft een lengte van 5 [m] en een dikte van 4.6 [m] (zie ook 2.2.).

2. De buiswand heeft tetragonale materiaaleigenschappen. De elasticiteitsmoduli voor
de radiale en tangentiële richting van de buiswand hebben de oorspronkelijke
waarde van het toegepaste beton. De elasticiteitsmodulus voor de axiale richting
van de buis heeft de gereduceerde waarde die volgt uit de invloed van de
contactvlakken tussen de tunnelsegmenten op de axiale stijfheid van de werkelijke
tunnel (zie ook 2.5.).

3. Om de asymmetrische vervormingen van de tunnel bij een enkelvoudige
treinpassage te kunnen simuleren, is de buis in de lineair elastische halfruimte
gemodelleerd aan beide zijden van het vlak x = 0. De pulsbelasting wordt
aangebracht ter plaatse van het midden van één van beide sporen in de tunnel.

4. Door de modellering van de tunnel aan beide zijden van het vlak x = 0 wordt het
model ten opzichte van het voorafgaande model in principe twee maal zo groot. Ter
beperking van het aantal elementen en de daarmee verbonden rekentijd is de lengte
van het tweede (achterste) deel van het model gehalveerd. De verplaatsingen van
de tunnel aan de achterzijde van het model zijn ook voor de nieuwe situatie erg klein
ten opzichte van de verplaatsingen aan de voorzijde van het model (zie ook 3.2).

Een afbeelding van het gehele model is te zien in figuur 2. Een detail van de voorzijde
van  de lastspreidingsplaat aan de onderzijde van de buis is te zien in figuur 3.

Figuur 2  Buis in lineair elastische halfruimte voor asymmetrische belasting
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Figuur 3 Voorzijde buis met lastspreidingsplaat

Figuur 4 Afmetingen lasspreidingsplaat
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1.2 Geometrie / afmetingen

1.2.1. Algemeen
De hoofdafmetingen van het model zijn te zien in figuur 5. Bijbehorende waarden staan
in tabel 3. De hoofdafmetingen van de lastspreidingsplaat zijn te zien in figuur 4.

Tabel 1: afmetingen FE-model

Maat Betekenis Waarde Eenheid
B grond Breedte grond 50 [m]

D grond Diepte grond t.o.v. N.A.P. 50 [m]

L1 Lengte eerste deel 60 [m]

L2 Lengte tweede deel 300 [m]

Ru Buitenstraal tunnelbuis 7.25 [m]

Ri Binnenstraal tunnelbuis 6.65 [m]

D tunnel Diepte centrum tunnelbuis t.o.v. N.A.P. 10.98 [m]

1.2.2. Lastspreidingsplaat
Door de relatief grote stijfheid van de lastspreidingplaat ten opzichte van de buiswand
zal het verloop van de zakkingen van de buis ter plaatse van de lastspreidingsplaat
afwijken ten opzichte van een elastisch ondersteunde ligger met equivalente
mechanische eigenschappen. Bij de gekozen lengte van 5 [m] in de z-richting zijn de
afwijkingen in de zakkingen echter nog klein. Om dit aan te tonen worden in bijlage 1
twee elastisch ondersteunde liggers vergeleken. In het eerste geval wordt de ligger

D tunnel

Ru, Ri D grond

L2

L1

B grond

Figuur 5  Hoofdafmetingen
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belast door een enkele puntlast. In het tweede geval wordt de ligger belast door een
gelijkmatig verdeelde belasting over de lengte van de lastspreidingplaat. De
mechanische eigenschappen van de liggers zijn equivalent aan die van de continue buis
in de lineair elastische halfruimte.
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1.3 Randvoorwaarden

De vlakken aan de linkerzijde, rechterzijde en onderzijde van het model hebben
oneindige randvoorwaarden. Het vlak aan de voorzijde is een symmetrievlak. De
vrijheidsgraden van de knooppunten die per vlak zijn vastgelegd staan in tabel 2.

Tabel 2: vastgelegde vrijheidsgaden
Vlak / vrijheidsgraad Ux Uy Uz Rotx Roty Rotz Oneindig

Boven - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Achter - - - - - - X X X - - - - - -

Voor - - - - - - X X X - - - - - -

Links - - - - - - - - - - - - - - - - - - X

Rechts - - - - - - - - - - - - - - - - - - X

Onder - - - - - - - - - - - - - - - - - - X

X = vastgelegde vrijheidsgraad

1.4 Grondparameters

De grond rondom de tunnel is gemodelleerd overeenkomstig de opbouw van de grond
bij km 29.7. Ten opzichte van de stijve grond bij km 22.8 zijn de vervormingen van de
tunnel en de grond hier groter, waardoor verschillen tussen een symmetrische- en een
asymmetrische belasting van de tunnel duidelijker zullen zijn (zie “Dynamica
Berekeningen boortunnel Groene Hart, Ligger en buis in lineair elastische halfruimte,
C.P.L. Walschot, Holland Railconsult, 29 mei 2000”).

De materiaaleigenschappen van de verschillende grondlagen van km 29.7 staan in tabel
3. Het maaiveld ligt op 2.0 [m] beneden N.A.P.

Tabel 3: Grondparameters km 29.7

Diepte grondlaag

[m]
Soortelijke massa

ρρρρ [kg/m3]
Glijdingsmodulus

G [N/m2]
Materiaaldemping

χχχχi [ - ]
Dwars-constractie

νννν [ - ]

1) Klei, zand -2.0 tot –3.0 1550 1.03*106 0.02 0.45
2) Zand -3.0 tot –4.5 2000 8.92*106 0.02 0.40

3) Veen -4.5 tot –6.0 1050 0.33*106 0.02 0.49
4) Klei -6.5 tot –12.0 1460 1.24*106 0.02 0.45

5) Zand -12.0 tot –27.0 2010 107*106 0.02 0.40
6) Pleistoceen zand -27.0 tot –100.0 2000 120*106 0.02 0.40
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1.5 Tunnelparameters

Om de minst gunstige situatie met betrekking tot het dynamisch gedrag van de tunnel te
kunnen simuleren, gelden de gebruikte buis- en liggerparameters voor een zo slap
mogelijke tunnelbuis d.w.z. voor een tunnelbuis zonder inlay, waarbij de afzonderlijke
segmenten van de tunnelwand met contactvlakken worden verbonden. De nokken
tussen de segmenten van de tunnelwand maken slechts voor 20 % contact. De
gehanteerde buisparameters staan in tabel 4.

Tabel 4: Buisparameters

Parameter Betekenis Waarde Eenheid
Dn Buitendiameter 14.50 [m]

Di Binnendiameter 13.30 [m]
ρbeton Soortelijke massa 2500 [kg/m3]

De invloed van een reductie van het contactoppervlak tussen de contactvlakken is
vertaald naar een lagere axiale stijfheid van de buis. De invloed van een reductie van het
contact-oppervlak tussen de nokken heeft een verwaarloosbare invloed op de
afschuifstijfheid van de buis (zie “Dynamica Berekeningen boortunnel Groene Hart,
Liggerparameters, C.P.L. Walschot, Holland Railconsult, 29 maart 2000”).

Om een continue tunnelbuis met bij benadering gelijke eigenschappen te verkrijgen als
de uit segmenten opgebouwde tunnelbuis, heeft het beton van de tunnelbuis in het
model de eigenschappen van een tetragonaal materiaal. Dit is een orthotroop materiaal
met gelijke eigenschappen in twee coördinaatrichtingen.

Voor de rek - spanningsrelatie van een orthotroop materiaal geldt:

Hierin zijn [ε ] de rekvector, [σ] de spanningsvector en [D]-1 de flexibiliteitsmatrix.
Volledig uitgeschreven wordt dit:
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De gehanteerde materiaalconstanten in de flexibiliteitsmatrix staan in tabel 5.

Tabel 5  Materiaalconstanten

Ex Elasticiteitsmodulus x–richting 3.500*1010 [N/m2]

Ey Elasticiteitsmodulus y-richting 3.500*1010 [N/m2]

Ez Elasticiteitsmodulus z–richting 1.088*1010 [N/m2]
νxy Dwarscontractie xy-richting 0.20 [ - ]
νyz Dwarscontractie yz-richting 0.20 [ - ]
νxz Dwarscontractie xz-richting 0.20 [ - ]

Gxy Glijdingsmodulus xy-richting 1.400*1010 [N/m2]

Gyz Glijdingsmodulus yz-richting 1.400*1010 [N/m2]

Gxz Glijdingsmodulus xz-richting 1.400*1010 [N/m2]

Voor de lastspreidingsplaat in de tunnel gelden dezelfde materiaalparameters als voor
het beton van de tunnelbuis. De extra massa die met deze plaat aan de tunnel wordt
toegevoegd, heeft vrijwel geen invloed op de dynamische eigenschappen van het geheel
van tunnel en grond.  Dit is gecontroleerd middels controleberekeningen waarbij de
dichtheid van de lastspreidingsplaat is gevarieerd over een bereik van 1000 [kg/m3] tot
2500 [kg/m3].

1.6 Belasting

Het dynamisch gedrag van de buis in de lineair elastische halfruimte wordt bepaald op
basis van pulsresponsies. De buis wordt hiertoe belast met een puls.

In het model wordt de puls benaderd door de belasting in de tijd te laten verlopen zoals
is weergegeven in figuur 6. De amplitude van de belasting komt overeen met een enkele
aslast van een Thalys en bedraagt 170 [kN]. Dit. Het tijdsinterval is 0.01 [s] lang.

De pulsbelasting is verdeeld over vier knooppunten aan de bovenzijde van de
lastspreidingsplaat op 3.51 [m] afstand vanaf het midden van de tunnel (zie ook figuur 3).
Dit komt bij benadering overeen met het midden van één van beide spoorbanen.

F max = 170 [kN]F [N]

t [sec]

T eind = 0.01 [sec]

Figuur 6 Pulsbelasting
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2 Berekeningen

2.1 Criteria

De dynamische eigenschappen van de gemodificeerde continue buis in de lineair
elastische halfruimte worden vergeleken met de Timoshenko ligger in de lineair
elastische halfruimte uit het voorafgaande onderzoek op basis van de volgende
resultaten:
1. De verticale verplaatsingen van punten van de ligger en de buis (tijddomein);
2. De overdrachtsfuncties verplaatsing / belasting (frequentiedomein).

Ad 1:
De verplaatsingen van de buis zijn berekend voor de volgende situaties:
1. Asymmetrische belasting van de buis;
2. Symmetrische belasting van de buis.

De verplaatsingen bij symmetrische belasting van de buis zijn bepaald door op het vlak x
= 0 van het model symmetrische randvoorwaarden op te leggen en het deel van het
model over het negatieve deel van de x –as weg te laten.

De verplaatsingen van de buis worden bepaald voor een aantal meetpunten op de
onderzijde van de buis op het vlak x = 0. Het eerste meetpunt ligt in het voorvlak van het
model. Het laatste punt ligt op 30.0 [m] vanaf het voorvlak van het model. De onderlinge
afstand tussen de meetpunten bedraagt 5.0 [m]. De meetpunten op het model met de
buis zijn weergegeven in het geschematiseerde zijaanzicht van het model in figuur 7. De

30 m

5 m

Maaiveld

Tunnelwand

Meetpunten

Puls

x

y

z

y
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knooppuntnummers van de meetpunten van de verschillende modellen staan in tabel 6.

Figuur 7  Meetpunten in de buis
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Tabel 6: knooppuntnummers meetpunten

Km 29.7Z-coördinaat
[m] Ligger Buis
0.0 328 864

5.0 17399 6069

10.0 17403 51058

15.0 17407 51062

20.0 17411 51066

25.0 17415 51070

30.0 17419 51074

Ad 2:
De overdrachtsfuncties verplaatsing / belasting H(ω) geven de verhouding tussen de
zakkingen van de buis en de kracht op de buis als functie van de excitatiefrequentie. De
overdrachtsfuncties worden bepaald uit de Fourier transformaties van het verloop van de
verplaatsingen Fzakking(ω) en het verloop van de pulsbelasting Fpulsbelasting(ω) over het
tijdsinterval van 0 [s] tot 0.5 [s].  Er geldt:

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=
N
m

F
F

H
ingpulsbelast

zakking

)(
)(

)(
ω

ω
ω

De overdrachtsfuncties zijn bepaald voor het frequentiebereik van 0 tot 100 [Hz].

2.2 Numerieke resultaten

2.2.1. Verplaatsingen in de tijd
De grafieken met het verloop van de verplaatsingen in de tijd van de meetpunten op de
Timoshenko ligger en de buis zijn opgenomen in bijlage 2. De volgende zaken kunnen
worden waargenomen / geconcludeerd:

• De verplaatsingen van de verschillende meetpunten op de ligger en de buis komen
door het aanbrengen van de lastspreidingsplaat in de buis goed overeen. Door
lokale vervormingen van de buiswand zijn de verplaatsingen van de buis in de buurt
van de lastspreidingsplaat echter iets groter en de verplaatsingen op grotere afstand
kleiner dan die van de Timoshenko ligger.

• Door het aanbrengen van de lastspreidingsplaat is de tijd die de trillingen nodig
hebben om uit te dempen voor de Timoshenko ligger en de buis vrijwel gelijk. Ten
opzichte van de buis zonder lastspreidingsplaat hebben de vervormingen van de
tunnelwand met de betonplaat een minder lokaal karakter. De meetrillende massa
van de tunnel(wand) neemt daardoor toe en de trillingen liggen in een lager
frequentiebereik.
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• Door de relatieve slapte van de buiswand lopen de trillingen van de bovenzijde van
de buis niet synchroon of in fase met de trillingen aan de onderzijde. De
overeenkomst tussen het dynamisch gedrag van een liggen en een continue buis in
een lineair elastische halfruimte geldt vooralsnog alleen voor de zijde van de buis
waarop de belasting aangrijpt. De vervormingen van de buiswand op verschillende
tijdstippen zijn te zien in bijlage 3.

• De verticale verplaatsingen van de buis komen voor de symmetrische- en de
asymmetrische belasting nagenoeg overeen. Het kleine verschil tussen beide
situaties lijkt het hanteren van enkel symmetrische belastingen in het voorafgaand
onderzoek te rechtvaardigen indien het gedrag van de tunnel wordt beoordeeld op
basis van verticale verplaatsingen. De horizontale verplaatsingen bij de
asymmetrische belasting zijn ongeveer een factor 3 kleiner dan de verticale
verplaatsingen.

• De verticale verplaatsingen aan de achterzijde van het gemodificeerde model zijn
ongeveer gelijk aan die van het voorafgaande model en een factor 50 tot 100 kleiner
dan de verplaatsingen aan de voorzijde van het model. De vermindering van de
lengte van het asymmetrisch belaste model lijkt hiermee gerechtvaardigd.

2.2.2. Overdrachtsfuncties
De grafieken van de overdrachtsfuncties zijn opgenomen in bijlage 4. De volgende
zaken kunnen worden waargenomen / geconcludeerd:

• De overdrachtsfuncties van de beschouwde meetpunten van de Timoshenko ligger
en de buis met de betonplaat zijn ongeveer gelijk tot een frequentie van ongeveer 10
[Hz]. Voor frequenties >10 [Hz] geldt dit voornamelijk voor de punten aan het begin
van de tunnel nabij het excitatiepunt.

• Voor de punten die verder van het excitatiepunt af liggen nemen de verplaatsingen
van de buis af ten opzichte van de Timoshenko ligger. Dit kan worden verklaard uit
de lokale vervormingen van de buis in de buurt van het excitatiepunt.
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3 Samenvatting en conclusies

Voor de projectorganisatie Hogesnelheidslijn – Zuid is onderzoek verricht naar het
dynamisch gedrag van de boortunnel onder het Groene Hart bij treinpassages.

In dit rapport worden eindige elementen berekeningen besproken waarbij de tunnel is
gemodelleerd als een buis in een lineair elastische halfruimte. Deze berekeningen
vormen een aanvulling op een voorafgaand onderzoek waarin onder ander is onderzocht
in hoeverre het dynamisch gedrag een ligger en een buis in een lineair elastische ruimte
overeenkomt (zie “Dynamica Berekeningen boortunnel Groene Hart, Ligger en buis in
lineair elastische halfruimte, C.P.L. Walschot, Holland Railconsult, 29 mei 2000”). Daarbij
is onder andere gebleken dat de gehanteerde modellering van de buis in de lineair
elastische halfruimte leidt tot zeer grote lokale vervormingen van de buiswand.

Voor de berekeningen die in dit rapport worden besproken, is het model gewijzigd op de
volgende punten:

1. Om grote lokale vervormingen van de buiswand te verhinderen, is ter plaatse van
het aangrijppunt van de pulsbelasting op de buis een lastspreidingsplaat
aangebracht. Deze lastspreidingsplaat vertegenwoordigd (een deel van) de inlay in
de tunnel.

2. In plaats van homogene materiaaleigenschappen heeft de buiswand tetragonale
materiaaleigenschappen. De elasticiteitsmoduli voor de tangentiële-  en radiale
richting van de tunnel zijn gelijk. De elasticiteitsmodulus voor de axiale richting van
de buis heeft een lagere waarde in verband met. de aanwezigheid van
contactvlakken tussen de afzonderlijke tunnelsegmenten.

3. Het model is aangepast om naast symmetrisch belastingen en vervormingen ook
asymmetrische belastingen en vervormingen als gevolg van bijvoorbeeld
enkelvoudige treinpassages te kunnen simuleren. De asymmetrische belasting
wordt aangebracht ter plaatse van één van beide sporen.

4. Ter beperking van het aantal elementen en de daarmee verbonden rekentijd is de
lengte van het tweede (achterste) deel van het model gehalveerd.

Het gedrag van de tunnel is beoordeeld op basis van de pulsresponsies. Uit de
resultaten van de gemaakte berekeningen en de vergelijking hiervan met de resultaten
uit het voorafgaande onderzoek kunnen het volgende zaken worden geconcludeerd:

1. Door het aanbrengen van de lastspreidingsplaat en het veranderen van de
materiaaleigenschappen van de buis treden geen grote lokale vervormingen van de
buiswand meer op.

2. De verticale verplaatsingen van de buis komen nagenoeg overeen voor
symmetrische- en asymmetrische belastingen.

3. De verplaatsingen van de verschillende meetpunten op de ligger en de buis komen
door het aanbrengen van de lastspreidingsplaat in de buis goed overeen voor de
onderzijde van de buis. Door lokale vervormingen van de buiswand zijn de
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verplaatsingen van de buis in de buurt van de lastspreidingsplaat echter iets groter
en de verplaatsingen op grotere afstand kleiner dan die van de Timoshenko ligger.

4. Door de relatieve slapte van de buiswand lopen de trillingen van de bovenzijde van
de buis niet synchroon of in fase met de trillingen aan de onderzijde. De
overeenkomst tussen het dynamisch gedrag van een liggen en een continue buis in
een lineair elastische halfruimte geldt vooralsnog alleen voor de zijde van de buis
waarop de belasting aangrijpt.

5. Voor de lagere frequenties tot 10 [Hz] blijkt het dynamisch gedrag van de buis en de
Timoshenko ligger vrij goed overeen te komen. Voor frequenties > 10 [Hz] zorgen
lokale vervormingen van de buiswand voor verschillen.
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Bijlage I Lastspreidingsplaat



Bijlage II Pulsresponsies



Bijlage III Vervormingen van de buiswand

t = 0.05 [s]

t = 0.10 [s]



t = 0.15

t = 0.20 [s]



t = 0.25 [s]

t = 0.30 [s]



Bijlage IV Overdrachtsfuncties
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