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I]j"l
1. Inleiding

IIII!
Ten behoeve van het afzinken van de tunnelelementen van de 2e Beneluxtunnel zijn ter plaatse van
de secundaire opleggingen van TE 1 en 5 oplegtegels nodig. oe vijzelpennen, twee in totaal, ZIJn in de
buitenwanden geplaatst, 30 meter uit de secundaire zijde van het TE. Voor de TE-en 2, 3, 4, en 6 zijn
geen tegels nodig omdat deze op een grindbed worden afgezonken. In dit document zal de fundering
van de oplegteget, de wapening van de oplegtegel zelf, en het hijsframe worden berekend.

Oe tegels worden m.b.v. een hijsframe geplaatst in een gebaggerde sparing in de zinksleuf. Na het
plaatsen wordt de tegel ingepakt met grind om zo voldoende zijdelinkse stabiliteit te krijgen. Na het
afzinken, onderstromen en aflaten van de vijzelpennen heeft de tegel geen functie meer en zal als
vertoren in de bodem achterblijven.

2. Randvoorwaarden en uitgangspunten

In dit hoofdstuk zullen de randvoorwaarden, uitgangspunten en grondparameters worden gegeven
voor de betonnen (opleg)tegels t.b,v. de secundaire opleggingen.

::;~
2.1 Toegepaste normen en voorschriften

;.:.:;:

J~

De volgende normen zijn van kracht:
NEN 6700, TGB Algemene basiseisen
NEN 6702, TGB Belastingen en vervormingen
NEN 6720, VBC 1990
NEN 6770, Staalconstructies
NEN 6740, Basiseisen en belastingen
NEN 6744, Berekeningsmethode fundering op staal

;;. 2.2 Randvoorwaarden, uitgangspunten en grondparameters

In deze paragraaf zuäen de uitgangspunten randvoorwaarden en grondparameters worden
weergeven.

Betonkwaliteit
.....:.

] Betonkwaliteit:
Milieuklasse :
Betondekking:

B35
3
35mm.

Staalkwaliteit

BetonstaalkwaHteit:
Staalkwaliteit:

FeB 500
S235JR, maximaal toelaatbaar fY;d= 235 N/mm2

I Constructeur: SHU I Verificateur: JCH I Datum: 18-05·'99 I Blz.2 van
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Grondparameters

De volgende grondgegevens worden gebruikt voor de bepaling van de grond parameters.

I Boringen:

Overzichtstekening boringen en sonderingen, tekening nummer BCO-00A-901 rev. A
behorende bij bestek BDD-2102-o1 juli 1991.
AB2, AB3, AB4, ABS en AB6 uitgevoerd door GD dd. Februari/maart 1990, doe nr CO-
312580.
019, 020, 023, 024, 026, 021, 029 en 031.

Tekening:

Sondering:

Onderstaande grondparameters zijn bepaald aan de hand van tabel 1 van NEN 6140. De gegeven
waarden zijn representatief. De rekenwaarde is bepaald door de representatieve waarden te delen
door c.q. te vermenigvuldigen met de partiêle materiaalfadoren.

.:11))

Partiële materiaalfactoren: Uiterste grenstoestand Bruikbaarheids grenstoestand

:m;Q 1,15 1

1'm:c1 1,6 1

'Ym:g 1,1 of 0,9 1

Ym:fundr 1,35 1

In de onderstaande tabel zal voor de tunnelelementen 1 en 5 de rekenwaarde van de
grondparameters en de grondlaagdikte worden gegeven. Als de laagdikte niet gegeven is, is
verondersteld dat de laag voldoende dil< is om tot buiten het invloedsgebied door te lopen. Voor de
volledigheid zal ook de van toepassing zijde boring en of sondering worden gegeven.

;]

TE- Grondonderz. Aanleg- Grondlaag Parameters (repres.) Paramëters (reken)
en niveau en dikte

funderings-
sloof

Sond. Boring t.o.v. NAP
+'0 c' (fuodf) 'Ysat +'d c, (fundr) 'Ysat;d

TE 1 31 ~ -11.63 Zand 31 0 20 21,6 0 18,18

TE 5 19/20 -11.63
Klei (1.5) 25 5 (40) 11 22,1 S (40) 15,45- zand 31 0 20 27,6 0 18,18

Excentriciteit:

....:.:

I~
Door ptaatsingstolleranties van zowel de tegel (baggertoUerantie e.d.) als het tunnelelement moet
rekening gehouden worden met een excentriciteit (horizontaal) van 200 mm, verticaal van 0-200 mm
en een scheefstand van max 200 mm in lengte of breedte richting van de tegel.

Geometrie van de tegets:

Voor de geometrie van de tegels wordt verwezen naar tekening BC5-AFZ-021. Het uitgangspunt is dat
de tegel een afmeting heeft van (I*b*d) 5,6*5,6*1 (de dikte is maximaal 1 m' maar loopt naar de zijkant
af naar een dikte van O,Sm 1).

I Constructeur: SHU I Verificateur: JCH Datum: 18-05-'99 I Blz.3 van
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3. Belastingen

I~.!I
De vijzelpen belastingen verticaal en horizontaal worden ontleend aan de documenten BC5-AFZ-B22
revisie 6 dd. 17-12-1997 en BC5-AFZ-B24 revisie 0 dd. 09-03-1999. Deze belastingen zijn per pen:

TE 1 Frep verticaal

TE 5 Frep:verticaal

Frep;horiZonIaal

= 6850 kN
=5480 kN
= 400 kN (Wl-schip op 210 m' afstand)

De horizontale belasting wordt via de pennen op (via de staalplaat op de tegel) de tegel overgebracht.
De dikte van de tegel is t.p.v, de vijzelpen 1 m. De reactiekracht (schuifweerstand) zit 1 m lager en
geeft dus een moment.

Daarnaast zal het eigengewicht van de tegel in rekening moeten worden gebracht. Het eigengewicht
mag worden verminderd met de massa van het verplaatste water. Het volumme van de
tegelconstruetie is ongeveer 23 m3. Dit betekend dat de massa van de tegel 23*2500 = 57,5 ton is.
Onder water weegt de tegel dan 1500/2500 * 57,5 :: 34,5 ton. (=345kN)

Belastingsfactoren:

De tegel wordt beschouwd als een tijdelijke constructie waardoor r = 1,2 wordt toegepast. Voor een
calamiteit mag een r = 1,0 worden aangehouden.

4. Berekening

De berekening is opgebouwd uit een tweetal berekeningen, namelijk:
- Berekening draagvermogen tegelfundatie;
- Berekening wapening van de betonnen tegel.

4.1 Berekening draagvermogen tegelfundatie

De tegelberekening is opgesplitst in een tweetal berekeningen, namelijk:
- één berekening voor TE 1
• en één berekening voor TE 5.
• verder is het hijstrame nodig voor het plaatsen gedimensioneerd

De berekening zal conform de NEN 6744 funderingen op staal worden uitgevoerd. Door de
overwegend uit zand bestaande grond zal er gedrianeerd worden gerekend. Er moet dan aan drie
hoofdregels worden getoetst. namelijk:

.J..

NEN 6744 art. 5.2
NEN 6744 art. 5.3
NEN 6744 art. 5.4

Maximale draagkracht op het funderingsoppervlak
Maximale draagkracht in horizontale richting
Kantelstabiliteit en totale stabiliteit van het grondmassief

De spanningen t.p.v, de tegelzool zijn afhankelijk van de bovenbelasting (vijzelpen), het eigengewicht
van de tegel, de horizontale belastingen en de horizontale excentriciteiten.

Constructeur: SHU I Verificateur: JCH Datum : 18-05- '99 I BizA van
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Maximale draagkracht op het funderingsoppervlak:

De berekening van de draagkracht loodrecht op het funderingsoppervlak wordt uitgevoerd conform
art. 5.2.3.3 van NEN 6744.

Waarbij:

. _.' *N * *. +' *N * *. +0 5* *B *N *s * iam.1.~:" - col c Sc 'c a ,~::Ot.1 'I Sq Iq , Ye;d el r r r

Waarin: Helling van de belasting conform geval Bart. 5.2.3.4
.Grondparameiers gelaagde grond conform art. 5.2.4.3
Effectiefgewtcht(volume gewicht) y conform art. 5.2.4.4

if[ Deze berekening is uitgevoerd met het spreadsheetmodel en hier wordt daarom volstaan met een
verwijzing naar Bijlage 1 en 2.

De uitkomsten zijn:

TE 1 afmeting tegel is vierkant 5,6 m 1met een dikte variërend van 0,5 tot 1 m'.
maximale spanning t.p,v, de zool van de tegel is: 333 kN/m2 (~ 2,3 kg/cm2)

TE 5 afmeting tegel is vierkant 5,6 m1met een dikte vartërend van 0,5 tot 1 m'.
maximale spanning t.p.v, de zool van de tegel is: 266 kN/m2 (~ 1,8 kg/cm2)

Maximale draagkracht in horizontale richting

....:;;

::..
De berekening van de draagkracht loodrecht op het funderingsoppervlak wordt uitgevoerd conform
art. 5.3.1 van NEN 6744 .

J.

.\' + F > F +F1",1 r:p:ea:h:d - s;h;d s;o:e.,;h;d

Waarin voor zand grond:

] .<"; = F * s:/r:J .< .v.,1 tan us:" waarbij :Os:" 2./ *,/,.,
/3 'I' e.d

Waarin voor klei grond:

Jjl
De uitkomsten zijn (nu exclusief horizontale grondweerstand (passief en actief) gerekend)

TE 1 Shd = (6850+345)*tane/3*27,6) = 2395 kN
2305 ;;::400 (voldoet)

TE 5 Shd = 40*26,28 = 1051 kN
1051 ;;::400 (voldoet)

J.I

Constructeur: SHU Verificateur: JCH Datum: 18-05-'99 I Blz.5 van
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Kantelstabiliteit en totale stabiUteit van het grondmassief

Omdat de effectieve breedte en lengte groter zijn dan 2/3 maal de breedte of lengte kan worden
volstaan met een toetsing op horizontaal glijden.

II~
TE 1 en 5: de effectieve breedte en lengte van de tegels zijn:

Breedte4,72 m 1

Lengte 5,20 m 1

Deze moeten groter zijn dan 2/3*5,6 = 3,73 m 1 (de ef. Lengte en breedte voldoen hieraan)
Er hoeft dus geen kantelstabiliteitsberekening te worden uitgevoerd.

III~
4.2 Berekening betonnen tegel

:1111

Nu de afmetingen en maximale funderingsdrukken bekend zijn, kan de wapening worden bepaald. TE
1 heeft de grootste funderingsdruk. namelijk 333 kN/m2 en zal daarom maatgevend zijn voor de
hoeveelheid wapening. In verband met het tijdelijke karakter van de tegelconstructie zal niet op
scheurvorrTltng worden getoetst. maar zal OP strekte worden gedimensioneerd.

."

•••~

Constructeur: SHU I Verificateur: JCH Datum : 18-05-'99 I su.e van
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i.i.: Berekening van een walsprofiel op druk en buiqing

111.:

•••• 1uxtum\e1
telS

.: kij••n ~l
BCS-M'Z-a

20/05/99
J.G.~nq

van 2
~GEL
Toetainq van _ft op druk en buiqiRq belaste atu.f.
Controle volqena NEN 6771 art.l2.3.l.2.1 Eerste_orde elastisch.

(vloeiqrena in N/_") IPROFIEL:

:_II!'IP (Fy;d)

Klaase 1 profiel.." '" ., ~ " _ "'" ~ , ." -t ~.j. . .

MATElUAAL ••• Fe E

1111'1

h:
b:

t lijf:
t flena:

r:
Iy:

Wy;el:
i y-:

Iz:
Wz;el:
i z••:

A:
m:

[i~

190
200
6,5
10
18

3691,8
388,6

8,3
1335,2 cm"4
133,5 c:m'
5,0 c:m
53,8 c:m"
42 3 kg/m.

841••t'ng:s factor Cg-•• ' :

l:Invoer: Gebruilta bel. X

Excentrisch a&n,lJrijpenvan de nonsaa1k.racht. :
om welke as: y/z1

_t: J.n .t:u..tSra:Ldcfenx-•••
_t: J.n .t:a ••.tSra:Ldden:t:-•••

Dor••rllkr••cht:

Dus moment door exc. belasting -

ia de 1Itterate 'lrenatooatand:
o1u.Uach:
A*Fy;d- He;pl-
•y;el * fy;d -
.z;el * fy;d ••

1265,0 D •
91,3 Dm.
31,4 Dm.

Nc;u;d
Hy .1;d
K&.1;d

(h-2t fl)*(t lijfl*fy;d*0,58 ••
150.6 D. - Vil: .l;d

usUaeh:
1,12 Ky;el
1 5 K&;el

102,3 Dm.
47 1. Dm.

Hy pl;d
K& lid

1,5 - Reken belastinq

_ D.-> Nc;a;d •• 79,5 IKR.reken bel.

F :;:~;fA'tDo@l _.- Ly buc

f:~~\@;'.(OP.J_." Lz buc ,

1~~\'jtiiI:PIimm.-L gaf.
kNm -=> Hy;m1d;a;d
kNm => K&;m1d;a;d

_______5_,_7_lkNmreken bel.
___ O~!_O_" kNm reken bel.

____ 1~,5_IKR.(reken bel.

axcentraeh
àa

2,65 Dm. (cep) omaterke aa

Gebruikabelastinq:OIRX-aa (steru aa)

J!

.Punt.:.l_t: J.n ~
pUjb .•_rd.be1aattng
Eiqengew.meenemen. jIn 1

KR. (P)

KRIm. (ql
~.U~" 42,26 kg/mj

knikkromme: b
moment uit exc. belasting is :
Moment in midden: Norm. kr •* exc. +
My mid. •• 3,77 Dm.->

":;:;";~~,'~$::;Dm.
1/4 P (Ly buc) +1/8 (q+q eg) * (Ly buc) , ••
My;8id -1";,:/ ;,·.,T~;r-:~î5.KNm.(reken belasting)

QIIl Z-aa (Zwa!cke Aa) Gebrtli ksbelaating

.Punt.:.1llat:J.n midden
geUjb. verd.be1aattng
Eigengew.meenemen. jIn 1

KR. (P)

n 42,26 kg/me

knikkromme: c
geen moment uit exc.belasting dus: ()"Dm.
Moment in midden Norm.kr.* exc.+ 1/4 P Lz buc +1/8 (q+q eg)*(Lz buc) " -

M:;mid. :

Check:

KNm.freken belasting)

Max" 0,19 ij < 1 IZie bi. 2voldoet



Berekening van een val.profiel op druk en bui9in9 lYMF•••

I~

•••• 1~1llis
kt!... t:epl
8C5-an..a

20/05/99
J.G.lConing

Profiel: lIIiIUiili
UITVOER:

~v ••n2

II,~

IKHU: 1'-.. tarlt••• ):
lambd& y-rel - J. bue/iy/lpi \lIEd /fy;d»
vlg. tabel 25 MP 6110 b kroaae
t.perfectiepar.-eter - a k(Ly rel-O,2) (My;u;d!He;u;d)
kniktaetor vlg.formule 12.1.14 HEH 6110 of tabel 24
(pi)1 Ed Iy/{(Nç;.;d) (Ly bue)l)

n /n -1

0,591
alpha k •

0,59
0,34
1,016
0,841
45,49
1 022

(Ly rel)
(a-k)
ca. (41" y)

(w" buc)
(ny)
n /n -1)

45,49

1,12 1,12 (L_rel)
o 5S4 w )

IKHU: lil-aa (ZwaJcke_):
lambd& &-rel:
alpha k voor: e
t.perfectieparUleter
kniktaetor
n & •

n&/nz-l

Ala voor Y-aa. l'ia vervanqen door lil
0,984 0,98 (Lz rel)

kromme a-k 0,49
41"& 1,428 au. (41"z)

v z bue' 0,550 .(w I: ~
16,45 16,45 hu)

1,065 (nz/nz-l)

r •• (Starke _
Ne;a;d (ny)
----- +
e;u;d (ny-l)

voorwaarde :
Hy;.;el +Ne;a;el "e"y (nz) Hz;s;d

" ------------------ + " ----------- • < 1v-kip x Hy;pl;d (nz-l) Hz;pl;el

11i~

19,50 5,65 + 0,86 0,00
-------- + 1,02 ,,-------------------------- + 1,06

1265,03 59,78

0,063 + 0,111 + 0,000

47,07

0,1141< 1 vo1doet

Z •• (ZwalcJc:e aa
Ne;a;el (ny)
------ + ----- "
Ne;u;el (ny-1)

voorw_rdAI :
Hy;a;el

--------------- +v-kip x Hy;p1;d

(nz) Kz;s;d + Ne;.;d x e"z
" --------------------- • < 1(nz-1) Kz;p1;d

79,50
--------.;.-+ 1,02 ,,-------- + 1,06

0,00 + 1,14
*------------------------------------ -

5,65

1265,03 59,78 47,07

0,063 + 0,097 + 0,026 0,185 I< 1 voldoet

J!
Door.noda contro1o:
e;a;d Ky max

Druk + bui i Y-as en Z-as (Plastisch)
Kz max

--------- + -------------- +v-kip"Ky p1;d
------- < 1

N p1;d Kz p1;d

79,50 5,65 0,00
-------- + -------------- +1265,03 59,78 47,07

0,06 + 0,09 + 0,00 0,16 1< 1. vo1doet

Af.chuivin
Vz;s;d 1,458

0,010 1< 1 vo1doet
Vz e1;u;d 150,612
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8erekeninq van een hijsOQq en pen

Project:
r.
ord.:

•••• l_t.ulmel
181S
bi'.!r ••••voor t:egeb
8CS- •.••~Ooc.Dr. :

HIJSOOG: :Invoer:

~'1'ElUAAL OOG: n:
~oeigrens: fy;rep

HUSOOG

'"1'r3~W
215 ./mm"

dat\lll1: 2~/OS/99
J.G.Koning

BLAD NR. 2.0

~'1'ElUAALPEN: n:
;ioeisrens:fy;rep

e~ast::i.ng:
h.1&st1Dg ~acf:or

i!i!11

PEN D~
GAf' D:rJIH.:

.t&l p.1&ten

WANGPUt'EN
WANGP.r.u.f' DZlCD':
SDUlAl.:
fiA!l'GJ?.r.u.f' rAS:

Juz'l'VOER:

zijkant oog
.doorsnede:

reedte naast oog
oppervlak
weerstandsmoment
straal z.w ••

'VOOr de pen-berekening
boofd plaatdikte
zijplaatdikte
ruimte tussen zijplaten
de speling is dus

Pen:
doorsnede
weerstandslllOment

39,4 _.
32,7 _.
n,o _. ]

(rep.) op het: h:i.jpunt:
1 wangen

0-sl.25'1'
• (dpl
• (dgl

t harp
52,5

0-sl.25T
mm. aanbevolen

• (TI
• (RI
• (el
• (BI

88
boven oog

176

mm. aanbevolen
85 mm.

mm. aanbevolen

66 mm. aanbevolen

•• R+e-dg/2
•••h*T
=1/6*T*h'
•• h/2+d /2

excl.wan laten
57,5 mm. (hl
3450 mmt (A;top)
33063 mm' (W)
56,25 mmo(rz)

B-dg/2
b*T
1/6*T*b'
b/2+d /2

exc1.wan laten
57,5 mmo(b)
3450 mm'(A;zij I
33063 mm' (W'I
56 25 Illlll. (rz'l

incl.wang platen
57,5 Illlll. (b)

3450,0 Illlll' (A;top)
33062, 5mm' (W)

56,3 Illlll. (rz)

incl.wang platen
57,5 Illlll. (bI

3450,0 mm" (A;zij)
33062,5 Illlll' (W')

56,3 Illlll. (rz' )

60
opgeven

OOG:
max unity check:

mat 360
PEN: 0-sl.25T

max unity check
stuik U.C.

mat. harp

5

50 Illlll. diameter (dp)

(pi)/4+dp'
(pi) /32*dp'

1963,5 mm'(A)
12271,8 mm'(W)

hoogte II •• 57,5

be1.asting

1 stuks
mat. oog Fe 360

ZIE B1i:R1i:KE:NING VAN HEf' HIJSOOG OP DE VOLGENDE BLADZIJDEN

B •• 170

0,81

0,820,32

(R)

diam.gat: 55
diam.pen: 50
ma t . Fe luu:p

0-51.25'1'

HIJSOOG. Wit"



, .
.-Benkenine; van een "jsooc; en pen

8eNI1uxt.unnel
1815",ar.:••• ~r ~b
IICS"",""'B~

20/05/99
J.G.lton1ng

BLAD NR. '21

~HIJSOOG:
belast.1ng : F; rep • 208 I 1

Volg«PIF dqnzmErof;,; NBD OBo03 art;. ti u;l.tgavEr BB04 (bouwdi4UUlC: djJ:•.•.•e:.r.e:a.C:)
pbueerd op cr. '~.i.e ~ 1"Ooc&. C.C:aDg1cop~
R str •• l 009 - 85,00 mmo
r str •• l gat - 27,50 mmo
ll.I: •• (R+rl/2 56,25 mmo
e excentriciteit gat 0 mmo
l+(e/(R-r)}- 1,00 mmo )-> factor k - 0,1708 1- factor k (uit tabel)
(R-r)/(R+r)- 0,51 mmo )

a-
a-

O,S
0,3706

pen in ruim gat:
p!n in passend ~at

een pas end e;at - als D-gat/D-pen - < 1,05
D-gat '" 55 mmo
D-pen - 50 mmoI

l;)-e;at/D-pen 1,10 pen in lI:'Uiavat, dus 0,5 Ia-

NP OOG

...•
:I w-

ca 1:)
56,25
33063

**
* *

mm'

ek-a) -
-0,33 •. -3851,64 lcNmm

3851,64 I 33062,5 * 10'
143,33 Rlmm'

0;&1 ,

-116,50 R/mma

voldoet < 1

0,5 F;rep - F. top -
A top -

104,00 JeN
3450,00

Schuifspanning: llII1Ximaal- 1,5·Fs IA top -
toelaatbaar: 215 *0, 58/bel. factor
check: optredend I toelaatbaar -

45,22 R/mma
82,75 R/mma
0,55 , voldoet < 1

ZL7MNT OOG:

nt - F;rep * caz) • It-
nt '" 208 • 56,25 * 0,171 1998,36 kNmm.

eerstandsmoment: W '" 33063 mm'
igspanning - IM zijl W '" 1998,36 I 33062,5 * 10' 60,44 N/mma
ltItracht: 0,5 F;rep - Ft- 104 JeN

oppervlak: A - 3450 mma
trekspanning Ft IA 104 I 3450 *10' 30,14 N/mma
Buiq + trekspanning: M/W + FtIA - 60,44 + 30,14 90,59 N/mm'
toelaatbaar: 215 /bel. factor 143,33 N/mm'
check: optredend I toelaatbaar '" 0,63 ~ voldoet < 1

<11
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Bijlage 1: Berekening van de tegelfundatie voor TE 1.

Tegeffundatie af~tin
Lengte
Breedte
dikte
pl. tol. X~
pl. tol. XI

Invoergegevens: (Tunneielement 1; fllor is Wl-schip op afstand 210 m1)
belasting factor "I = 1.2
Betastingen op tegel (representatiéf Irekenwaarde):
Verticale belasting (min): 2400 kN
Verticale belasting (max): 8634 kN
Horizontalebelasting: 480 kN
versch. vert. belast. (min): 0,24 m1

versch. vert. belast. (max): 0,06 m 1

(motusief 345 kN eigengewicht)

:m1 (in lengte richting van de tunnel)
.m1(In breedte richting van de tunnel)
m1 (verlopend naar 0,5 m')
m1

m1

Oppervlak bij minimale verticale betasting
Ä",1f = 8"11 +411 24,53 mZ

Bene B - 2+e~- 2+x~ 4,72 m'
Lell= L - 2+el- 2+x, 5,20 m'

Oppervlak bij maximale verticale belasting
Aen= Bef!'leff 26,43 m2

Bef!= B - Tet, - 2'Xb 5.08 m1

Lef!= l- 2'e. - 2'x, 5.20 m'

Grondparameters: (zie pa.ragraaf 2.2)
grondsoort laagdikte in m'

1 Zandlaag m'
2 m'
3 m1

totaal: 7,7 m'

•.•.el<

27,59
0,00
0,00

(dit moet minimaaI1.5'Bef! zijn)

Min Bef! 7,07 m1

Max Bef! 7,62 m'

Yrep(natl

8,18
0,00
0,00

Rekengrootheden:
•.•.ek'ed 27,59

Crel<'ed 0,00

"Irep (nat) 'ed 8,18...
Conform art. 5.2.4.3. Moet minimaal een grondpaket
van 1.5*Bef!in rekening worden gebracht.

Berekening van het verticaal draagvermogen:
De berekening zal conform art. 5.2.3.3 worden uitgevoerd waarbij de maximale verticale belasting maatgevend is.

332,33 26,43 8784 kN groter of gelijk aan Fs.v.d = 8634 kN

waarbij

"'ma, ,j = C',eke,;• Ne+Se+ie + o"v:Z:O.d+Nq+Sq+ Îq + 0.5' y'rek.ed+Beff' Nt "s.•.•i.•.

0,00 + 163,28 + 169,05 332,33 kN/m2

In te vullen getallen
<!>'el<'ed 27,59 graden
Crek'e1 0,00 kPa
r,ep In.Wed 8,18 kN/m3

Nq 14,07
Ne 25,01
N; 13,66

()"v.z.o.d=YgrindallllllUlllng , laagdikte
.... .. 1

laagdikte .m
kNlm3

9 kPa

Ygrindaanv.
Sq 1,45
Se 1,49
s, 0,71

iq 0,89
ie 0,88
iy 0,84

J.I

III



Bijlage 2: Qerekenlng van de tegeltundatle voor TE 6.

Tegelfundatie.'l'neti
Lengte
Breedte
dikte
pl. tol. X~
pl. tol. Xl

Invoergegevens: (Tunnelelement 5; Fttor is WL-schip op afstand 210 m')
belasting factor t = 1.2
Seiastlngen op tegei (representatief 'r~kenwaarde):
Verticale belasting (min): 2400 kN
Verticale belasting (max): 6990 kN
Horizontale belasting: 1 480 kN
versch. vert. belast. (min): 0,24:'m1

versch. vert. belast. (rnax): 0,07 m1

(inclusief 345 kN eigengewicht)

m1 (in lengte richting van de tunnei)
m1(in breedte richting van de tunnel)
m1(verlopend naar O,S m1)

m1

.m1

'*

Oppervlak bij minimale verticale belasting
Äef!= Bef!' leff 24,53 mZ

Bef!= B - 2'~ - 2·Xt, 4,72 m1

• 1
Lef[= L - 2'e,- 2·xt 5,20 m

Oppervlak bij maximale verticale belasting
Aetr= Bef!· lef( 26,28 m2

Bef!= B - 2·~ - 2·Xt, 5,05 m1

Lef!= L - 2·e. - Txt 5,20 m1

Grondparameters: (zie paragraaf 2.2)
grondsoort laagdikte in m1

. 11 Kleilaag m
2 zandlaag m1

3 m1

totaal: 7,6 m1

+-rek~ek
22,07
27,59
0,00

(dit moel minimaaI1.5·Sef! zijn)
Min Bett 7,07 m1

Max Bef! 7,58 m1

rrep(droog) rrep(na!)
5,45

8,18

0,00

Rekeng rootheden:

.'rek'ed 25,62
Crek'ed 1,78
Yreptnal) 'ed 7,21

Conform art. 5.2.4.3. Moet minimaal een grondpaket
van 1.5*Bef!in rekening worden gebracht.

Berekening van het verticaal draagvermogen:
De berekening zal conform art. 5.2.3.3 worden uitgevoerdwaarbij de maximaleverticale belasting maatgevend is.

277,96 26,28 7305 kN groter of gelijk aan Fs.v.d = 6990 kN

waarbij

,,'ma,.1= C'reked' Ne ' Se' ie + a'v:z:o.d'Nq• Sq' iq + 0.5 * r'rek.ed' Bef!* Ny'Sf' i,

48,01 + 125,79 + 104,15 277,96 kN/m2

lii

In te vullen getallen
<!>'ek'ed 25,62 graden
Crek'eó 1,78 kPa
frepInall'ed 7,21 kN/m3

Nq 11,38
Ne 21,65
Ni 9,96

(J'v.z.o.d= r grinda&mllJ!ling * laagdikte
laagdikte m1

.kN/m3
:::

9 kPa

.,grindaanv. ,

Sq 1,42
Sc 1,46
sr 0,71

0,86
0,85
0,81
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