
CON

Combinatie Caland Tunnel ( C.
t.a.v.: Ir. M. Smitt

Postbus 1182
3180 AD Rozenburg

ons kenmerk
datum
onderwerp

Geachte heer Smitt.

Zoals afgesproken gaat hierbij de voorspelde as-afwijkingen van
het horizontale alignement. berekend uit de metingen van de ge-
realiseerde kopvlakken. pen- en vangconstructies.

Het verschil in asligging tussen TE E en F bij de sluitvoeg van
142 mmo wordt voornamelijk veroorzaakt door onze meetresultaten
van het kopvlak van landhoofd West.

Indien TE A evenwijdig aan de as wordt afgezonken zal de prog-
nose van TE E sec. zijn. dat deze dan 16 mmo Noord ligt.

Volgens onze meting ligt het kopvlak aan de noordzijde 7 mmo te
veel west t.O.V. de zuidzijde, dit is gebaseerd op de meting van
5 punten aan het horizontale gedeelte van het kopvlak ter plaatse
van de vloer.
Volgens de maatvoerder van C.C.T ligt het kopvlak zowel noord als
zuid op 51 mmo uit de theoretische hart zinkvoeg.
En uit de meting van de meetdienst van de R.W.S. kan men
concluderen dat uit vergelijkbare punten welke ook gemeten zijn
door Geocon het kopvlak aan de noordzijde 2 mmo te veel oost ligt
t.o.v. de zuidzijde en indien men de staande kopvlakken beschouwt
dit 4 mmo te veel oost is.
De verschillen worden voornameli k veroorzaakt door de uitgangs-
punten waar vanuit gemeten is bi de inmeting van het kopvlak.

Vertrouwend u van dienst aeweest te zijn met deze informatie.
tekenen w i j .

Met vriendelijke groet.
GEOCO~ OLLAND INC.-/0f
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CALANDTUNNEL

Voorspelde as-afwijkingen van het horizontale alignement, berekend uit de
metingen van de gerealiseerde kopvlakken, pen- en vangconstructies.
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De afwijkingen zijn opgegeven in mmo ( + = Noord ).
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Tussen de ( is vermeld de standaardafwijking gebaseerd op de meet-

nauwkeurigheid.
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