


~:;:§. ,~::$ it {;§?' ;*:~ ,$.;.~' ;~f.;'

TNO-rapport

98-CON-R0700 Numerieke Simulaties Dwarsverbinding
Westerscheldetunnel.
Deel I:Modelbeschrijving en Resultaten Variant 1

TNO Bouw

Lange Kleiweg 5, Rijswijk
Postbus 49
2600 AA Delft

Datum september 1998

Telefoon 015 284 20 00
Fax 015 284 39 90
Telex 38270

Auteur(s)
~~dr. ir. A.HJ.M. Vervuurt ~

ir. F.BJ. Gijsbers

Opdrachtgever:
Bouwdienst Rijkswaterstaat Utrecht
t.a.v. ir. N.M. Naaktgeboren
postbus 20000
3502 LA UTRECHT

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd en/ol openbaar

door middel van druk, foto-
microfilm of op welke andere
dan ook, zonder voorafgaande

toestemming van TNO.

Projectnaam : Dwarsverbinding
Westerseheldetunnel

Projectnr. : 8.21.3.5036

Indien dit rapport in opdracht werd
uitgebracht, wordt voor de rechten en
verphcatinqen van opdrachtgever en
opdrachtnemer verwezen naar de
Alçemene Voorwaarden voor onder-
zoeksopdrachtenaan TNO, dan we!
de betreffencle terzake tussen de

overeenkomst
geven van het

aan direct be!ang-
hebbenden is toegestaan.

Pagina's
Tabellen
Figuren
Bijlagen

: 86
:7
: 45
:7

© 1998 TNO

Bouw

Thema
WP-onderwerp
Trefwoord( en)



TNO Rapport

98-eON-R0700

Pagina

september 1998

Samenvatting

De toekomstige Westerscheldetunnel, die bestemd is voor autoverkeer, zal bestaan uit twee
tunnelbuizen,elk met een inwendige diameter van 10,10 m, De.tunnelbuizen, die bestaan uit geseg-
menteerde ringen van gewapend beton, worden gemaakt met behulp van twee tunnelboormachines.
Uit veiligheidsoverwegingen zullen de circa 6,5 km lange buizen om de circa 250 m voorzien
worden van dwarsverbindingen, waardoor men van de ene buis toegang heeft tot de andere buis.
Voor het maken van de dwarsverbindingen wordt begonnen met het immobiliseren van de<grond
tussen de twee tunnelbuizen. Hiertoe wordt een cilindervormige vrieslichaam gevormd ..Vervolgens
wordt de tunnelbuis wand geopend en wordt met de eigenlijke bouw van de dwarsverbinding begon-
nen. Nadat deconstructie gereed is wordt de bevriezing beëindigd waardoor de grond ontdooit.

Om inzichtteverkrijgen in het effect van de aanleg van een dwarsverbinding opdekrachtswerking
indehoofdtunnelbuis en de grootte van de normaalbelasting in de dwarsverbinding zijn,in opdracht
van de Bouwdienstvan Rijkswaterstaat, door TNO Bouw niet-lineaire gefaseerde berekeningen
uitgevoerd. met het eindige. elementenprogramma DIANA. Dit inzicht dient Rijkswaterstaat in. staat
te stellen·oIIleenbeoordeling te. kunnen. uitvoeren van de voorstellen van de. aannemerscombinatie
KMW. In totaal zullen een zestal varianten worden doorgerekend. In het voorliggende rapport is een
beschrijving gegeven van het gebruikte eindige-elementen-model en zijn een aantal lineair elastische
controleberekeningen •alsmede. de resultaten. van. de. eerste variant gepresenteerd .••Voor. deze •eerste
berekening is uitgegaan vaneen ligging van de tunnel zoals de aannemerscombinatie KMWdie
maatgevend acht· voor de optredendekrachtswerking ..In de berekeningen wordt de. krachtsverdeIing
in de .hoofdtunnelbuis. bepaald: na de .volgende fasen:

• Fase 1: uitgangssituatie
• Fase 2: vriesfase
• Fase 3: ontgravingsfase
• (Fase4: dwarsverbinding maken; hiervoor zijn geen berekeningen uitgevoerd)
• FaseS: einde van de dooifase

Voorde modellering vandehoofdtunnelbuis is uitgegaan van het in COB-verbandontwikkelde
schalenmodeL[41 ten behoeve vanher onderzoek 'Elementaire liggerwerking' (COB-commissie
L530,. deelproject. 31.3) .• In •het model. zijn . de •segmenten ••van de hoofdtunnelbuis ••(7 ••per •ring)
gemo<lelleerdrniddels .schaalelementen. De. tunnelbuis. is in .eerste •instantie. gemodelleerd. overeen
lengte van zeven ringen (aan één zijde van de dwarsverbinding) en met 32 elementen per segment.
Op basis van resultaten met twee tunnelmodellen met een verschillende lengte (respectievelijk 7 en
14 ringen)isechter besloten de definitieve berekeningen uit te voeren met het langste model. De
segmenten zijn onderling verbonden door speciale voegelementen waarmee het wrijvings- en
gapingsgedragvan de voegen wordt beschreven. Daar het niet-lineaire vervormingagedrag van de
tunnel wordtgeacht hoofdzakelijk tot uitdrukking te komen in het verschuiven en gapen van de
voegen, wordende segmenten lineair-elastisch verondersteld. De grond is gemodelleerd met behulp
van lineaire-elastische beddingselementen. Het vrieslichaam bestaat enerzijds uit een belasting en
anderzijds uiteen (eveneens lineair-elastische) bedding. Deze zijn zodanig op elkaar afgestemd dat
bij een onverhinderde uitzetting van het vrieslichaam geen resulterende krachten op de tunnelbuis
werken. Bij een volledige verhindering van de uitzetting daarentegen, zal de kracht die hiervoor
nodig volledig op de tunnelbuis aangrijpen. Voor de modellering van de elementen die het
vrieslichaam representeren zijn vergelijkbare elementen gebruikt als voor de modellering van de
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grond. De dwarsverbinding is gemodelleerd middels balkelementen en is star verbonden aan de
hoofdtunnelbuis.

De resultaten ••laten zien dat. in de. uitgangssituatie (fase 1) weinig verschillen optreden tussen. de
lineaire-en de niet-lineaire berekening. In de niet-lineaire berekening komt dit tot uitdrukking in de
kleine verschuivingen en openstandenvan .de voegen. Als gevolg hiervan zijn de spanriirïgs-
verdelingen envervormingstoestand van de constructie vergelijkbaar voor beide berekeningen. Voor
fase 2 tot en met fase 5 bliJkt dat de optredende niet -lineairiteit wel van enige betekenis: is. De
maximale voegverschuivingen die in deze fasen optreden zijn orde grootte 2 mm, hetgeen. inhoudt
dat de nokken in de ringvoegen (nog) geen constructieve bijdrage leveren voor wat: hetreftde
krachtsoverdracht in de voegen.

De openstanden van de voegen (als gevolg van rotatieverschillen en gaping tussen de segmenten)
zijn in alle fasen in zowel de ringvoegen als de langsvoegen beperkt (maximaal respectievelijk 1 en
0,5 mm). Voor de langsvoegen kan dit worden verklaard door de grote waterdruk die op de tunnel
werkt en zodoende bijdraagt aan een tangentiële voorspanning van de tunnelbuis. In zowel de
langsvoegen als de ringvoegen wordt de openstand van de voegen in hoge mate bepaald door de
lokale rotatieverschillen die over een voeg optreden. Gaping van de voegen blijkt nihil, hetgeen
betekent dat er overwegend een drukspanning in de voeg heerst.

De optredende normaaldrukkracht in de dwarsverbinding (na fase 5) bedraagt ongeveer 20 MN, het
buigend moment bedraagt 7,5 MNm. Doordat de uitzetting van het vrieslichaam ongeveer 9,5 mm
bedraagt terwijl de uitzetting bij een onverhinderde uitzetting 10 mm bedraagt, komt slecht een klein
percentage van de aanvankelijk aangebrachte vriesbelasting van 1000 MN daadwerkelijk in de
dwarsverbinding terecht. Het overgrote deel van de vriesbelasting wordt door uitzetting van het
vrieslichaam gecompenseerd.

Naar aanleiding van de, in dit rapport gepresenteerde resultaten van variant 1, wordt voorgesteld om
een aanvullende berekening te maken waarbij uit wordt gegaan van een ondergrens voor wat betreft
de beddingsconstanten van de omringende grond (variant 2). De detaillering van de invoer-
parameters van de overige varianten (variant 3 tot en met 6) kan dan op basis van de resultaten van
variant 1 en 2 worden vastgesteld. De resultaten van variant 2 tot en met 6 zullen in een later stadium
worden gepresenteerd. Gezien de resultaten van de berekeningen betreffende variant 1 is het verder
aan te bevelen hierbij gebruik te maken van het lange tunnelmodel (bestaande uit 14 gemodelleerde
ringen) en van niet-lineaire materiaaleigenschappen van de voegelementen.
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1. Inleiding

De toekomstige Westerscheldetunnel, die bestemd is voor autoverkeer, zal bestaan uit twee
tunnelbuizen, elk met een inwendige diameter van 10,10 m. De tunnelbuizen, die bestaan uit geseg-
menteerde ringen van gewapend beton, worden gemaakt met behulp van twee tunnelboormachines.
Met het boren wordt begonnen vanaf Zeeuwsch-Vlaanderen. Het tracé is zodanig gekozen dat de
tunnel over een groot deel van de lengte in de Boomse klei ligt. Bij de kruising met de "Pas van
Terneuzen" bereikt de tunnel het laagste punt en ligt daar onder de Boomse klei. Aan de kant van
Zuid-Beveland ligt de Boornse kleilaag dieper en ligt de tunnel boven deze laag. Uit veiligheids-
overwegingen zullen de circa 6,5 km lange buizen om de circa 250 m voorzien zijn van
dwarsverbindingen, waardoor men van de ene buis toegang heeft tot de andere buis.

De dwarsverbindingen worden vanuit één van de beide tunnelbuizen gebouwd, waarmee wordt
begonnen zodra de volgtreinen de locatie van de toekomstige dwarsverbinding gepasseerd zijn. Op
de plaatsen van de toekomstige dwarsverbindingen worden speciale segmenten ingebouwd.
Begonnen wordt met het vanuit één tunnelbuis aanbrengen van vrieslansen in de grond tussen de
beide buizen, waarmee het gewenste cilindervormige vrieslichaam wordt gevormd teneinde de grond
te immobiliseren. Voor het vriezen wordt pekel gebruikt, waarvan de temperatuur -35°C bedraagt.

Nadat de grond is bevroren wordt de tunnelbuiswand geopend, waarna met de ontgraving voor de
dwarsverbinding wordt begonnen. Na het ontgraven wordt een ondersteuningswand van spuitbeton
aangebracht. Aan het einde van de ontgraving wordt de andere tunnelbuiswand geopend, waarna aan
de binnenzijde van de spuitbetonwand de eigenlijke wand van de dwarsverbinding gemaakt wordt
van in het werk gestort, gewapend beton. De verbinding van de wand van de dwarsverbinding aan de
tunnelbuizen wordt star uitgevoerd. Nadat de constructie gereed is wordt de bevriezing beëindigd en
wordt de bevriezings-installatie verwijderd.

In opdracht van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat zijn door TNO Bouw niet-lineaire gefaseerde
berekeningen, uitgevoerd met het eindige elementenprogramma DIANA, om inzicht te verkrijgen in
het effect van de aanleg van een dwarsverbinding op de krachtswerking in de hoofdtunnelbuis en de
grootte van de normaalbelasting in de dwarsverbinding. Dit inzicht dient Rijkswaterstaat in staat te
stellen om een beoordeling te kunnen uitvoeren van de voorstellen van de aannemerscombinatie
KMW. Voor geotechnische aspecten is TNO Bouw geadviseerd door Grondmechanica Delft.

In dit rapport zal allereerst worden ingegaan op de probleemstelling, het doel en de methodiek van
het onderzoek (Hoofdstuk 2). In Hoofdstuk 3 en 4 zal het eindige elementenmodel waarmee de
berekeningen zijn uitgevoerd, worden behandeld aan de hand van de geometrie en
materiaaleigenschappen van de verschillende onderdelen. De belastingen die op de constructie
werken worden toegelicht in Hoofdstuk 5. De resultaten van de berekeningen zoals die zijn
uitgevoerd staan vermeld vanaf Hoofdstuk 6.
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2. Gevolgde werkwijze

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een omschrijving van het onderzoek gegeven aan de hand van de
probleemstelling, het doel van het onderzoek en de gebruikte methoden om dit doel te verwezen-
lijken. Een en ander komt overeen met het onderzoeksvoorstel [1], aangepast met recente
wijzigingen voortkomend uit vernieuwde inzichten.

2.2 Probleemstelling
Als gevolg van het uitvoeren van de werkzaamheden voor het maken van de dwarsverbindingen in
de toekomstigeWesterscheldetunnel, treden verschillende effecten op, waarvan de consequenties in
kaart moeten worden gebracht. Deze effecten kunnen als volgt worden samengevat:

1. Als gevolg van het formeren van het cilindervormige vrieslichaam tussen beide tunnelbuizen zal
het betreffende gedeelte van de grond uit willen zetten. Het gevolg hiervan is dat het
vrieslichaam plaatselijk op beide tunnelbuizen een belasting zal uitoefenen, waardoor de
tunnelbuizen als het ware zijwaarts worden weggedrukt en waardoor in de tunnelwand ten
opzichte van de uitgangssituatie een additionele krachtswerking ontstaat. Van belang hierbij zijn
de mate van uitzetting van de bevroren grond, de stijfheid van de bevroren grond, de stijfheid
van de·grond voorzover die de verplaatsing van de tunnelbuis tegen gaat en de stijfheid van de
tunnelbuis zelf. Tevens kan de drukwijziging die binnen het cilindervormige vrieslichaam
ontstaat als gevolg van het vriezen, van belang zijn.

2. Na hetopenen van de wand wordt de grond ter plaatse van de te maken dwarsverbinding
verwijderd. Hierdoor wordt aan de vrieszijde plaatselijk belasting open ondersteuning. van de
tunnelwand weggenomen, waardoor een concentratie van de locale belasting door het vriezen zal
optreden. Het gevolg hiervan is een verdere wijziging van de krachtswerking in de tunnelbuis.

3. Als de dwarsverbinding . gebouwd is wordt de bevriezing beëindigd. Het betreffende
grondgedeeltezal ontdooien, waardoor krimp daarvan optreedt. Zowel de belasting op de
tunnelwand als de ondersteuning daarvan verandert daardoor. Het effect is dat de aanvankelijk
zijwaarts verplaatste tunnelbuizen terug keren in de richting van de oorspronkelijke positie. Dit
wordt echter belemmerd door de inmiddels aanwezige dwarsverbinding, die een kleiner
contactvlakmet de tunnelbuis heeft dan het eerder gerealiseerde vrieslichaam. Enerzijds neemt
de locale belasting dus af in grootte, maar anderzijds grijpt deze belasting meer geconcentreerd
aan. Dekrachtswerking in de tunnelbuis verandert hierdoor opnieuw.

2.3 Gefaseerde analyse
Om inzicht te krijgen in de krachtswerking in tunnelbuis en de dwarsverbinding in de verschillende
bouwstadia, wordt een gefaseerde analyse met het eindige elementenprogramma DIANA uitgevoerd,
waarmee het (niet-lineare) gedrag van een gedeelte van de tunnelbuis wordt beschreven. Conform
het verzoek van de opdrachtgever wordt er uitgegaan van een ligging van de tunnel zoals de
aannemerscombinatie KMW die maatgevend acht voor de optredende krachtswerking. Deze is
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beschreven in [2]. Het numerieke model zal worden gebruikt voor de berekening van de
krachtsverdeling na de volgende vijf navolgende fasen:

• Fase 1: uitgangssituatie
In deze fase wordt de krachtswerking in de tunnelbuis bepaald, uitgaande van de situatie dat
deze net is aangelegd. De belastingen en de beddingsconstanten, die zijn gebaseerd op
Duddeck, zijn door de opdrachtgever aangeleverd [2]. De groutmantel wordt niet
gemodelleerd.

Fase 2: vriesfase
In deze fase wordt de gewijzigde krachtswerking berekend, uitgaande van een bevroren
cilindervormige grondgedeelte tussen beide tunnelbuizen. De omvang van het vrieslichaam
wordt bepaald aan de hand van de, door de opdrachtgever verstrekte, tekeningen [3]. De
berekening houdt in dat ter plaatse van het contactvlak met het vrieslichaam een vriesbelasting
wordt aangebracht op de tunnelwand, in combinatie met extra 'ijsveren' ter plaatse van
hetzelfde contactvlak ter simulatie van de stijfheid van het vrieslichaam. Verder worden de
grondveren rondom de tunnel aangepast in verband met het zijdelings verplaatsen van de
tunnelbuis. De vriesbelasting wordt enerzijds opgenomen door de ijsveren en anderzijds door
de grond, waarbij de spreiding in de langsrichting van de tunnelbuis mede wordt beïnvloed
door de stijfheid van de tunnelbuis.

Fase 3: ontgravingsfase
Nu wordt een deel van de belasting en de ondersteuning van de tunnelwand aan de vrieszijde
weggenomen. De stijfheid van de ijsveren in het resterende contactvlak wordt aangepast. Met
deze veranderingen wordt de resulterende krachtswerking in deze fase berekend.

Fase 4: dwarsverbinding maken
In deze fase wordt de dwarsverbinding gemodelleerd door het aanbrengen van balkelementen
die de dwarsverbinding beschrijven en (stijve) balkelementen die de daadwerkelijke
verbinding maken tussen de dwarsverbinding en de hoofdtunnelbuis. De langs- en ringvoegen
van de tunnelwand, die door de aansluiting worden gekruist, zullen dientengevolge op die
plaatsen star worden gemaakt. Er wordt verwacht dat als gevolg van de vierde fase geen
wijzigingen in de krachtsverdeling optreden. Dientengevolge worden voor deze fase geen
berekeningen uitgevoerd.

Fase 5: einde van de dooifase
Om het einde van de dooifase te simuleren, worden de vriesbelasting en de ijsveren weg-
genomen. Voor deze fase wordt verondersteld dat de oorspronkelijke beddingsconstante van
de grond, dat wil zeggen van voor het vriezen, aanwezig is. Het resultaat van deze fase is de
krachtsverdeling in de tunnelwand en de normaalbelasting op de dwarsverbinding in de
eindsituatie.

•

•

•

•

2.4 Numeriek.model

2.4.1 Randvoorwaarden

Vanwege de tweevoudige symmetrie wordt voor de berekening volstaan met een kwart van de
dwarsverbinding met aan één zijde een gedeelte van de tunnelbuis. Als symmetrievlakken worden
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aangehouden het verticale vlak dat samenvalt met de as van de dwarsverbinding en het verticale vlak
midden tussen de twee tunnelbuizen welke door de dwarsverbinding worden verbonden

2.4.2 Modeltype

Voor de modellering wordt uitgegaan van het in CaB-verband ontwikkelde schalenmodel [4] voor
het onderzoek 'Elementaire liggerwerking' (CaB-commissie L530, deelproject 31.3). Het
voorgestelde model heeft zeven segmenten per ring en de sluitsteen wordt niet meegemodelleerd. De
tunnelbuis wordt in eerste instantie gemodelleerd over een lengte van zeven ringen (aan één zijde
van de dwarsverbinding) en met 32 elementen per segment. Nagegaan zal worden of dit voldoende is
voor het verkrijgen van een voldoende betrouwbaar inzicht in de krachtswerking. Indien nodig wordt
de gemodelleerde buis verlengd, hetzij met extra ringen, hetzij met balkelementen. Gestreefd wordt
hierbij naar een optimum tussen enerzijds de gemodelleerde lengte en anderzijds de
gedetailleerdheid van de modellering. ID overleg met de opdrachtgever worden in de ringvoegen ook
de constructieve nokken gemodelleerd.

2.4.3 Resultaten

De resultaten van de berekeningen worden op de volgende wijze gepresenteerd:

• Contourplots van de normaalspanningen in de tunnelbuiswand in axiale en tangentiële richting
aan de binnenzijde.

• Contourplots van de normaalspanningen in de tunnelbuiswand in axiale en tangentiële richting
aan de buitenzijde.

• Contourplots van de incrementele vervormingen van de constructie per fase in een plot van de
incrementeel vervormde constructie.

• Contourplots van de totale vervormingen van de constructie in een plot van de vervormde
constructie aan het einde van iedere fase.

• Plot met de grootte van de belastingen op de dwarsverbinding.
• Indicaties van voegopenstanden en voegverschuivingen.

Tevens wordt een overzicht gepresenteerd van de verschillen tussen de diverse fasen en varianten en
de daaraan te verbinden conclusies. De verschillende varianten zijn in paragraaf 2.5 beschreven.

2.5 Variantberekeningen

Verschillende van invloed zijnde factoren zijn moeilijk te kwantificeren. Met name gaat het daarbij
om de grootte van de stijfheid van de omliggende grond, de stijfheid van het vrieslichaam en de
grootte van de vriesbelasting en tenslotte de stijfheid van de grond na het ontdooien. Er worden
daarom verschillende varianten doorgerekend, waarbij de betreffende parameters worden gevariëerd.
De verschillende varianten zijn vermeld in Tabel 1. Opgemerkt wordt dat de varianten 2 tot en met 6
niet zijn opgenomen in dit rapport maar in een later stadium worden gerapporteerd.

Bij het doorrekenen van de varianten worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De grootte van de normaalkracht in de langsrichting van de tunnel wordt gebaseerd op de
grootte van de hydrostatische druk op de doorsnede van de tunnel in de beschouwde locatie.

2. Voor de stijfheid van de omliggende grond in de uitgangssituatie wordt uitgegaan van de
gemiddelde waarden van de beddingsconstanten zoals opgegeven door de opdrachtgever [2].
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De aan te houden lage en hoge waarden worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld
(varianten2 en 3).

3. De aan te houden gemiddelde waarden van de stijfheid van het vrieslichaam en de grootte van
de vriesbelasting worden gebaseerd op een eenvoudig model [5]. Op dezelfde basis worden
ook schattingen voor lage en hoge waarden daarvan gemaakt (varianten 4 en 5).

4. Voor de. aansluiting van de dwarsverbinding aan de tunnelbuis wordt uitgegaan van een starre
verbinding.

5. Verondersteld wordt dat de stijfheid van de grond door de vries-dooi cyclus niet verandert. In
overiegrnetdeopdrachtgeverwordt een variant doorgerekend, waarbij de stijfheid na het
ontdooien wordt verlaagd (variant 6).

Tabel} Uit te voeren variantberekeningen.

Variant Stijfheid omringende Stijfheid vrieslichaam en Stijfheid na
grond grootte vriesbelasting ontdooien

nummer laag gem. hoog laag gem. hoog laag oorspr,

1 x x x
2 x x x
3 x x x
4 x x x
5 x x x

6 x x x

De varianten 1,2 en 3 betreffen de volledige berekening, dat wil zeggen alle vijf de fasen. De varian-
ten 4 en 5 betreffen de fasen twee tot .en met vijf, terwijl variant 6 alleen de laatste fase van de
berekening betreft.

Afhankelijk van de resultaten van de variantberekeningen kunnen in een vervolgonderzoek één of
meer van de volgende gevallen worden onderzocht:

• gewijzigde diepteligging van de hoofdtunnelbuis (en de dwarsverbinding);
• gewijzigde normaalkracht in de langsrichting van de tunnel;
• een flexibele in plaats van een starre aansluiting tussen tunnel en dwarsverbinding.
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3. Overzicht van het gebruikte model

3.1 Schematisering hoofdtunnelbuis

3.1.1 Segmenten

Voor de modellering van de hoofdtunnelbuis is gebruik gemaakt van een vergelijkbaar modelals
beschreven in [4]. In Figuur la staat een gedeelte van het gebruikte model weergegeven aan de hand
van. de hoofdtunnelbuis bestaande uit zeven ringen met elk zeven segmenten. Op basis van
symmetrie is de eerste ring (ter plaatse van de dwarsverbinding) voor de helft gemodelleerd door het
halveren van de elementbreedte in axiale richting (zie Figuur la). Opgemerkt wordt dat, naar
aanleiding van de resultaten zoals omschreven in paragraaf 6.1.2, de berekeningen (voorlopig)
worden uitgevoerd met een tunnelmodelbestaande uit 14 ringen, waarbij voor de laatste 7 ringen
van het modelwordt uitgegaan van lineair voeggedrag (zoals omschreven in de paragrafen 3.1.2 en
3.1.3).

Voorde modellering van de tunnelwand zijn 8 knoops schaalelementen(CQ40S) gebruikt met een
2·2·3 integratieschema. Iedere knoop van elk schaalelement heeft 5 vrijheidsgraden (3 translaties en
2 rotaties). Rotaties in het vlak kunnen niet worden beschreven met de ischaalelemeaten, De
segmenten in het gebruikte model zijn opgebouwd uit 4 elementen in axiale en 9 in tangentiële
richting. Het aantal elementen van de 7 laatste ringen (van het model bestaande uit 14 ringen) is in
axiale richting. gehalveerd tot twee elementen per ring.

y

Figuur 1 Overzicht van de gemodelleerde hoofdtunnelbuis (a). In (b), (c) staat de modellering van
respectievelijk de ringvoeg en de langsvoeg schematisch weergegeven.

Daar niet-lineair gedrag van de tunnelbuis in zowel axiale als tangentiële richting gedomineerd
wordt geacht.door het gelokaliseerd optreden van. de verplaatsingen en rotaties van de langs-en
ring voegen (zie paragraaf 3.1.2 en 3.1.3), kunnen de materiaaleigenschappen van deschaalelementen
lineair elastisch worden verondersteld. In Figuur lb en Figuur Ie staat de wijze waarop de
koppelingen van de segmenten zijn gerealiseerd, schematisch weergegeven. Daar de segmenten
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middels deze voegelementen worden gekoppeld, zijn de segmenten onderling niet direct met elkaar
verbonden.

3.1.2 Ringvoegen

Voor de beschrijving van de afschuiving en de gaping die in de ringvoegen kan optreden zijn twee-
knoops interface-elementen (N6IF) met dikte t]=O gebruikt (zie Figuur lb). De materiaal-
eigenschappenvan deze elementen worden niet lineair verondersteld zodat afschuiving optreedt op
het momentdatde droge (Coulombse) wrijving van het element wordt overschreden. Op het moment
dat gaping optreedt en er dus geen normaalkracht meer wordt overgedragen, wordt tevens de
afschuifcapaciteit van dat gedeelte van de voeg waar het element zich bevindt tot nul gereduceerd.

Indiener zich(aanvankelijk wrijvingsloos bewegende) nokken in de ringvoeg bevinden, dan zijn de
materiaaleigenschappen· van de interface-elementen zodanig gekozen dat. er, .voordat de nokken. gaan
aanliggen, alleen normaalkracht •kan wordenovdérgédragen.. Op het moment dat de <nokken
verschoven zijnen aanliggen neemt deafschuifstijfheid van de elementen toe (afhankelijk van de
geometrie van de nok).

Daar, op lokaal (element)niveau, alleen normaalkracht door de ringvoeg kan worden overgedragen,
wordt het globale moment zoals dat door de ringvoeg wordt overgedragen, bepaald door de verdeling
van de normaalkracht in de ringvoeg. Naarmate een groter deel van de voeg gaapt, wordt een groter
moment overgedragen (als gevolg van de toename van de inwendige hefboomsarm). Het maximaal
door de ringvoeg over te dragen moment wordt bepaald door enerzijds de axiale normaalkracht en
anderzijds de diameter van de tunnelbuis [4]. De afschuifcapaciteit is afhankelijk van de axiale
normaalkracht (in combinatie met de wrijvingscoëfficiënt tussen twee ringen) en de capaciteit van de
nokken.

3.1.3 Langsvoegen

Voor de beschrijving van de afschuiving en het (lokale) buiggedrag van de langsvoegen is het
zogenaamde Janl3en-concept toegepast. Voor de achtergrond betreffende deze modellering wordt
verwezen naar [6]. De numerieke implementatie van het Janl3en-concept is uitgelegd en geïllustreerd
in [7]. Kort samengevat komt het er hierbij op neer dat bij de Janl3en-voegen de voeg wordt
geschematiseerd middels een combinatie van balkelementen (L 7BEN). die geen treksterkte bezitten,
en interface-elementen (NI6F) met een Mohr-Coulomb criterium. De balkelementen beschrijven de
nOffilaalkrachtafhankelijke buiging van de voeg, terwijl de interface-elementen het irorrnáálkrácht-
afhankelijke afschuifgedrag van de voeg beschrijven (op dezelfde wijze als omschreven in paragraaf
3.1.2). De geometrie (lengte en hoogte) van de balkelementen wordt bepaald door het oppervlak
waarover de normaalkracht in de voeg wordt overgedragen. De breedte van de gekozen
balkelementen is afhankelijk van de gekozen elementenverdeling voor de segmenten. Doordat de
balkelementen niet lineair gedrag vertonen wordt, bij een overschrijding van de treksterkte, in een
gedeelte van de voeg (als gevolg van buiging), de rotatiecapaciteit gereduceerd doordat alleen dat
gedeelte van de voeg waar druk heerst normaalkracht kan overdragen. Voor het beschrijven van de
spanningsgradiënt in de balkelementen zijn vijf integratiepunten over de hoogte van het element
gekozen. Indien het volledige balkelement onder trek komt te staan treedt gaping op en verliest de
Janl3en-voeg zijn functie. De gaping wordt in dit geval gesimuleerd door het interface-element. De
afschuifcapaciteit van de langsvoeg wordt daardoor bepaald door de Coulombse wrijving van het
element.
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3.2 Modellering van de grond
Om de mantel van de hoofdtunnelbuis bevinden zich elementen met dezelfde verdeling als de
elementen in de segmenten, ter beschrijving van de verende ondersteuning van de grond. Ieder
schaalelement van de tunnel is derhal ve "bedekt" met één grondelement. Voor de modellering van de
grond zijn 16knoops (lineaire) interface elementen met 3 vrijheidsgraden (3 translaties) per knoop
gebruikt (CQ481). Eén zijde van het verend grondelement valt samen met de knopen van het
bijbehorende schaalelement van de hoofdtunnelbuis. terwijl de tegenoverliggende zijde hier parallel
aan ligt. Ter plaatse van de (langs)voegen is geen grondondersteuning aanwezig. Om de richting van
de normaal van de grondelementen automatisch te kunnen bepalen hebben de buitenste knopen van
de grondelementen een iets grotere straal dan de systeemstraal van de hoofdtunnelbuis. Dit heeft
geen invloed op de resultaten.

Voor het aanbrengen van de belastingen en het toekennen van de materiaaleigenschappen zijn de
grondveren van beide helften van de hoofdtunnelbuis, onderverdeeld in vier groepen die elk een
gebied van 45° bestrijken (en waarvan er twee (de ulme) gelijk zijn aan elkaar). In Figuur 2a zijn
deze gebieden. weergegeven door de verschillende grijswaarden. In Figuur 2b staan de groepen
schematisch (in aanzicht) weergegeven.

y

6 x
~z (a)

Figuur 2 Overzicht van de grondmodellering (a) waarbij voor de stijfheid van de elementen
onderscheid wordt gemaakt naar vier kwadranten (b).

3.3 Modellering van het vrieslichaam
Voor de modellering van het vrieslichaam is de elementenverdeling van de lineaire grondveren (zie
paragraaf 3.2) als uitgangspunt gehanteerd. Door extra interface-elementen van het type CQ481,
paranel aan de bestaande grondveren te genereren is de projectie van het vrieslichaam op de
hoofdtunnelbuis gediscretiseerd. Een aanzicht van de werkelijke en de gediscretiseerde projectie van
het vrieslichaam op de hoofdtunnelbuis is weergegeven in Figuur 3. Voor de afmetingen van het
vrieslichaam is uitgegaan van een binnen- en buitenstraai van respectievelijk 2 en 4,5 m (conform
[3]). Het oppervlak van het vrieslichaam bedraagt derhalve 51 m2. In Figuur 3 is de projectie van het
vrieslichaam weergegeven aan de hand van het grijs gearceerde gebied. De elementen binnen de
dikke lijnen worden geacht hierbinnen te vanen. De wit gearceerde .elementen binnen het
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vrieslichaam (welke in Figuur 3 zijn aangeduid met de letter "A") worden in fase 3 verwijderd
(ontgraven van de kern van het vrieslichaam alsmede een deel van het vrieslichaam zelf)

, FIRSTE

ULME

Figuur 3 Aanzicht van het vrieslichaam en de elementen die binnen het vrieslichaam vallen

3.4 Modellering van de raveelbalken
Om te voorkomen dat in de ringvoeg naast de dwarsverbinding extreme verschuivingen optreden ten
gevolge van het vriezen (in fase 2 van de berekening), worden voorafgaand hieraan een aantal
raveelbalken aangebracht die dit dienen te verhinderen. De plaats van de raveelbalken in het eindige
elementen model, is in Figuur 4 weergegeven aan de hand van de vette lijnen. De zwarte punten
geven aan op welke plaats de balken aan de tunnelconstructie zijn bevestigd [2]. Voor de positie van
deze punten in het model zijn nabij gelegen knopen van de elementen .van de hoofdtunnelbuis
gebruikt. Voor de modellering van de raveelbalken zijn balkelementen (L7BEN) toegepast die alleen
radiaal gerichte belastingen op de hoofdtunnelbuis kunnen uitoefenen.

Figuur 4

I
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Modellering en plaats van de raveelbalken
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3.5 Modellering van de dwarsverbinding
Voor de modellering van de dwarsverbinding is gebruik gemaakt van balkelementen (CL9BE) met
een pijpvormige doorsnede. De afmetingen van de dwarsaansluiting zijn bepaald op basis van de
beschikbaar gestelde tekeningen [3]. Om de dwarsverbinding heen is een wand van spuitbeton met
een dikte van 0,3 m aangebracht. Hiervan wordt verondersteld dat deze wel bijdraagt aan de axiale
stijfheid maar niet aan de constructieve werking van de dwarsverbinding (zie ook paragraaf 4.5).

Ter plaatse van de aansluiting van de dwarsverbinding aan de hoofdtunnelbuis wordt uitgegaan van
een starre verbinding, hetgeen betekent dat de verplaatsingen van de hoofdtunnelbuis afhankelijk
zijn van de verplaatsing en de rotaties van het hart van de dwarsverbinding. Om deze verbinding te
realiseren zijn C'oneindig" stijve) balkelementen aan het hart van de dwarsverbinding en aan de
hoofdtunnelbuis verbonden. De plaatsen waar deze elementen aan de hoofdtunnelbuis zijn
verbonden komen overeen met de knopen die deel uitmaken van de hoofdtunnelbuis en zich binnen
het ontgraven gebied van fase 3 bevinden (met uitzondering van het gedeelte van de hoofdtunnelbuis
dat is verwijderd). In Figuur 5 staat de modellering van de dwarsverbinding en de aansluiting ervan
met de hoofdtunnelbuis, weergegeven.

y

x~z

Figuur 5 Modellering van de dwarsverbinding en de aansluiting aan de hoofdtunnelbuis.

3.6 Randvoorwaarden
Vanwege de tweevoudige symmetrie wordt voor de berekening volstaan met het modelleren van een
kwart van de dwarsverbinding met aan één zijde een gedeelte van de tunnelbuis. Als
symmetrievlakken worden aangehouden: (1) het verticale vlak dat samenvalt met de as van de
dwarsverbinding en (2) het verticale vlak midden tussen beide tunnelbuizen. Samengevat zijn in het
model (Figuur 1 tot en met Figuur 5) de volgende randvoorwaarden aangebracht.

• Oplegging van de radiale en tangentiële verplaatsingen van de buitenzijde van de grondveren.
• Oplegging van de axiale verplaatsingen van de rand van de eerste ring van de hoofdtunnelbuis

en van de dwarsverbinding (symmetrievlak)
• Oplegging van de rotaties om de Y- en Z-as van de rand van de eerste ring van de

hoofdtunnelbuis en van de dwarsverbinding (symmetrievlak).
• Oplegging van de verplaatsingen in Z-richting en van de rotaties om de X-as van het midden

van de dwarsverbinding (symmetrievlak).
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Het uiteinde van de hoofdtunnelbuis wordt geacht vrij te kunnen verplaatsen en roteren. Er wordt
vanuit gegaan dat de gemodelleerde lengte van de hoofdtunnelbuis voldoende is, zodat het
tunneluiteindegeen invloeden ondervindt van het krachtenspel nabij de dwarsverbinding (zie ook
paragraaf 6.1.2).
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4. Materiaaleigenschappen en geometrie van de elementen

4.1 Hoofdtunnelbuis

4.1.1 Segmenten

Voor de modellering van de hoofdtunnelbuis is gebruikt gemaakt van de gegevens zoals die
verkregen zijn uit de beschikbaar gestelde documenten en tekeningen [2], [3], [8] en [9]. Samengevat
zijn voor het opstellen van het model de volgende geometrie- en materiaalgegevens gehanteerd.

• uitwendige diameter: 11,0 m
• wanddikte 0,45 m
• systeemdiameter 10,55 m

• betonsterkteklasse B55

• elasticiteitsmodulus beton E = 36.106 kN/m2

druksterkte beton fb = 33.103 kN/m 2•
• dwarscontractie beton v = 0,2
• volumieke massa p = 2500 kg/m'

Voor het tunnelsegment op de plaats van de toekomstige dwarsverbinding, is uitgegaan van een
stalen plaat met een dikte van 5 mm [2]. Het gedrag vaneen dergelijke plaat is overeenkomstig het
gedrag van hetsegment in axiale richting. Daar het segment in tangentiële richting aanzienlijk stijver
is, is het segment in ringrichting verstijfd met (stalen) balkelementen. Overeenkomstig de in .[2]
gegeven plaats van de verstijvingen, zijn de balken geplaatst op de randen van de elementen van het
betreffende segment. De afmetingen van deze elementen (b·h=20·700 mm) zijn zodanig gekozen dat
de tangentiële normaal- en buigstijfheid, tezamen met die van de stalen plaat, overeen komen met de
stijfheden van het stalen segment volgens [2]. Voor de materiaaleigenschappen van het staal zijn de
volgende waarden gehanteerd:

• elasticiteitsmodulus E = 210.106 kN/m2

• dwarscontractie v = 0,3
• volumieke massa p = 7800 kg/m'

4.1.2 Ringvoegen

Voor de elementen die het ringvoeggedrag beschrijven is onderscheid gemaakt naar twee gebieden,
te weten:

1. Het gedeelte waar de nokken zich bevinden.
Daar de kassen waar de nokken in worden geplaatst zijn voorzien van kaubitstroken, mag er
van worden uitgegaan dat hier geen schuifkracht kan worden overgedragen (/l=0). Indien een
nok 8 mm (radiaal of tangentieel) verschoven is [3], gaat deze aanliggen en vindt schuifkracht-
overdracht plaats die afhankelijk is van de stijfheid van de nok (zie Bijlage A). De
normaalkrachtstijfheid van de afschuifelementen is rechtevenredig met het voegmateriaal en
omgekeerd evenredig met de voegdikte (welke nul is, zie Bijlage A).
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Kn = oneindig groot
KIl = 580,106 kN/m3

(treedt in werking na 8 mm voegverschuiving)

2. Het gedeelte van de voeg waar aansluiting geschiedt middels een vlakke voeg.
In dit gebied is de over te dragen dwarskracht afhankelijk van de normaalkracht en de
effectieve wrijvingscoëfficiënt van het contactoppervlak (zie Bijlage A), Zowel de normaal-
als dwarskracht stijfheid van de afschuifelementen is rechtevenredig met het voegmateriaal en
omgekeerd evenredig met de voegdikte.

• normaalstijfheid K, = oneindig groot
• afschuifstijfheid KIl = oneindig groot
• cohesie c = 0
• wrijving 11. = 0,17

• normaalstijfheid
• afschuifstijfheid

In Bijlage A is de bepaling van de verschillende stijfheden toegelicht Normaalkrachtafhankelijke
momentoverdracht inde ringvoegen vindt plaats door de koppels van krachten die in de
voegelementeaióntstaan. Het gebruik van Janl)en-voegelementen zoals in <de langsvoegen (zie
paragraaf 3.L3en 4.1.3) is daardoor niet noodzakelijk. De geometrie (het oppervlak) van de
gebruikte elementen is afhankelijk van de plaats van het element en de gekozen elementenverdeling
van de segmenten [4}.

Als algemene opmerking geldt dat het oneindig stijf zijn van een verbinding wordt gerealiseerd door
zogenaamde "penalty "-stijtbeden .•Om numerieke. stabiliteit. van het •systeem te •behouden mag. deze
stijfheid niet te groot •of te klein zijn .•Voor. een oneindig stijve. verbinding. wordt derhalve uitgegaan
van een (ongeveer) 100 maal. stijver gedrag dan het gedrag van één segment van dehoofdtunnelbuis.
Indien een verbinding wordt geacht zich oneindig slap te gedragen, wordt uitgegaan van ongeveer
1% vandesegmentstijfheid.

4.1.3 ••Langsvoegen

Voor de .elementen die het .gedrag van de langsvoegen beschrijven. is gebruikt gemaakt •••van. de
volgende gegevens:

Normaalkrachtajhankelijke momentoverdracht (Janl)en~voegen)
• balklengte 1 = 0,16 m
• stijfheid E = 36, 106 kl~/m2
• treksterkte fb = 0

Normaalkrachtajhankelijke dwarskrachtoverdracht (beton-beton -wrijving)
• stijfheid oneindig groot (1=0)
• cohesie c = 0
• wrijving 11 = 0,4

De lengte van de balkelementen die de normaalkracht afhankelijke momentoverdracht in de
langsvoegmodeUeren O=0,16m)is gebaseerd op de beschikbaar gestelde tekeningen. [3}. Uit deze
tekeningen blijkt dat de lengte waarover normaalkracht kan worden overgedragen minimaal 0, 15 en
maximaalO,20m bedraagt.. Aangenomen is dat. 0, 16. m •van dit oppervlak effectief bijdraagt aan de
normaalkrachtoverdracht (ten opzichte van 0,20 mis dit een conservatieve aanname).
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Opgemerkt wordt dat de druksterkte van de balkelementen (fb=33 MPa) niet is meegenomen in de
modellering. Het gevolg hiervan is dat de momentcapaciteit van de langsvoeg enigszins wordt
overschat. Daar het wel in rekening brengen van de druksterkte een onderschatting van de
momentcapaciteit tot gevolg heeft (7] en het de simulatie (in numeriek opzicht) minder stabiel
maakt, is de druksterkte niet meegenomen in het beschouwde materiaalmodel.

Voor de wrijvingscoëfficiënt tussen de twee betonoppervlakken is uitgegaan van Coulombse
wrijving. Ervan uitgaande dat geen trekkrachten door het hechtvlak kunnen worden opgenomen, is
de cohesie gelijk gesteld aan nul. Voor de bepaling van de wrijvingscoëfficiënt kan gebruikt worden
gemaakt van bestaande nationale en internationale normen. In het meest recente document, namelijk
de Europese conceptnorm voor (prefab) betonconstructies (ENV 1992-1-3, (10]), wordt voor zeer
gladde oppervlakken een wrijvingscoëfficiënt voorgesteld van 0,5 (de CEB-FIP Model Code 1990
(11] geeft een waarde van 0,6). Daar de Nederlandse norm (12] enigszins conservatiever is in haar
benadering is in de berekening /-l=0,4 aangehouden.

4.2 Grond

4.2.1 Fase 1

De stijfheden voor de grondelementen in de uitgangssituatie van de berekening (fase 1) zijn conform
(2]. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de kwadranten aan de bovenzijde (jirste), de zijkanten
(ulme) en de onderzijde (sohle). Samengevat zijn hiervoor de volgende stijfheden gebruikt:

• Firste Kt = 0,948.104 kN/m3

• Ulme Kru = 1,896,104 kN/m3

• Sohle K/ = 1,896.104 kN/m3

45' Sohle

Aanvankelijk was het de bedoeling de tangentiële
grondstijfheid(conform (2]) te verwaarlozen. Doordat
de excentrisch aangrijpende verkeersbelasting (zie
paragraaf 5.4) echter een moment ten opzichte van het
midden van. de tunnel tot gevolg heeft is aan de
tangentiële grondstijfheid toch een reële waarde toegekend zijnde O,5·KR• Dit heeft overigens geen
(significante) invloed op het vervorrningsgedrag ten gevolge van de ringbelastingen (grond, water en
eigen gewicht). De invloed van de tangentiële grondveerstijfheid op het vervorrningsgedrag van de
hoofdtunnelbuis onder lineair elastische omstandigheden, is onderzocht in paragraaf 6.1.

45'

4.2.2 Fase 2 tot en met 5

In fase 2 tot en met 5 wordt gebruik gemaakt van andere grondstijfheden voor de grond als in de
eerste fase. In fase 1 wordt de veerstijfheid van de grond immers gedomineerd door het radiaal
verplaatsen van de doorsnede. In de fasen 2 tot en met 5 wordt de stijfheid van de grondveren
bepaald door een horizontale belasting (en verplaatsing). Uit berekeningen zoals uitgevoerd door
Grondmechanica Delft (5] volgt dat de stijfheden in de verschillende gebieden voor fase 2 tot en met
5 de waarden hebben zoals weergegeven in Tabel 2.



20 september 1998

TNO Rapport

98-CON-R0700

Pagina

Tabel2 Radiale en tangentiële grondveerstijfheden voor fase 2 tot en met 5 volgens [5].

wadrant Kr Kt
rkN/m31 [kN/m3]

Firste 0,470.104 0,500.104

Ulme (tegenover de dwarsverbinding) 0,470.104 0,400.104

Sohle 0,500,104 0,600.104

Ulme (zijde dwarsverbinding) 0,500,104 0,350,104

4.3 Vrieslichaam
Als uitgangspunt voor de bepaling van de radiale en tangentiële veerstijfheid van de elementen die
het vrieslichaam representeren is uitgegaan van de stijfheid volgens de berekeningen van Grond-
mechanica Delft [5]. Uit deze berekeningen volgt voor de (horizontaal gerichte) spanning ah.ijs in het
cylindervormige vrieslichaam:

(1)

waarin ~.vrij enoh.ijs respectievelijk de vrije en optredende uitzetting van het vrieslichaam zijn. Zoals
in Bijlage C is toegelicht kan de horizontale stijfheid van het vrieslichaam (Kh.ijs)worden omgezet in
een radiale en tangentiële veerstijfheid waarvoor geldt:

(2)

waarin <I> de hoek ten opzichte van de verticale lijn door de oorsprong van de hoofdtunnelbuis is. In
het oorspronkelijke voorstel [1] werd er van uitgegaan dat een verdeling van deze stijfheid in de vier
kwadranten zoals weergegeven in Figuur 2b zou volstaan voor een voldoende nauwkeurige
beschrijving. Een en ander is aan de hand van een aantal verificatieberekeningen gecontroleerd. De
resultaten van deze berekeningen zijn gepresenteerd in paragraaf 5.5.2. Uit deze resultaten volgt dat
de beschrijving van de stijfheid van de ijsveren volgens de aanvankelijk voorgestelde methode te
grof is. Derhalve is de radiale en tangentiële veerstijheid per afzonderlijk element bepaald aan de
hand van vergelijking (2) en de hoek die het zwaartepunt van betreffende elementen met de verticaal
maakt:

Uit eerder genoemde berekeningen [5] volgt dat op het moment dat de grond volledig bevroren is
(fase 3 en 4) kan worden uitgegaan van een stijfheid van het vrieslichaam van:

• Kh•ijS = 4,2.106 kN/m3 (fase 3 en 4)

Doordat in fase 2 de grond bevroren wordt terwijl deze in fase 3 bevroren is, wordt voor fase 2 de
gemiddelde stijfheid gedurende het vriezen aangehouden. Deze bedraagt de helft van de stijfheid in
fase 3:

• Kh .. = 2,1.106
.IJS

Opgemerkt wordt dat bij de gefaseerde analyse de veren die het ijslichaam voorstellen zijn
geschematiseerd als een aparte set veren, parallel aan de aanwezige grondveren (zoals weergegeven
in Figuur 6). Daar de stijfheid van deze grondveren echter aanzienlijk kleiner is dan de stijfheid van

(fase 2)
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de ijsveren. is de invloed van de grond veren in de bevriezingsfasen (fase 2 tot en met 4), nihil. De
grondveren zijnin deze fase niet verwijderd (in feite is dit dus niet helemaal correct).

hoofdtunnelbuis met F
achterliggend grondlichaam grond--

Figuur 6 Schematisatie van het vrieslichaam en de grond, alsmede de wijze van aanbrengen van de
belastingen.

4.4 Raveelbalken
De geometrie van de raveelbalken welke dienen ter ondersteuning van de ringvoegen ter plaatse van
het stalen deursegement is identiek genomen aan die in [2]. De raveelbalken boven en onder het
stalen deursegment (balk 1 en 4 in Figuur 4) betreffen IPE-600 profielen. Naast het segment zijn
IPE-800 profielen toegepast (balk 2 en 3 in Figuur 4). De materiaaleigenschappen van deze stalen
profielen zijn gelijk aan die van het stalen deursegment (zie paragraaf 4.1.1).

4.5 Dwarsverbinding

Voor de afmetingen van de dwarsverbinding op enige afstand van de hoofdtunnelbuis is uitgegaan
van de maten op de beschikbare tekeningen [3]:

• Uitwendige diameter
• Wanddikte

~ = 3,8 m
t = 0.45 m

Doordat in heteindige elementen model gebruik is gemaakt van een zogenaamd pipe-element (een
buis met een volledig ronde doorsnede) dat zich op de symmetrielijn van het model bevindt wordt de
dwarsverbinding aanvankelijk te stijf verondersteld. Om dit in de berekening te verdisconteren kan
de E-modulusvan het betreffende element worden gehalveerd zodat zowel de buistijfheid (El) als de
normaalstijfbeid (EA) van de dwarsverbinding halveert.

Uitgangspunt voorde bepaling van de toe te passen stijfheid van de dwarsverbinding is dat voor de
bepaling van de normaal stijfheid van de verbinding zowel de (in het werk gestorte) binnenmantel als
de spuitbetonnen buitenmantel in rekening wordt gebracht, terwijl voor de buigstijfheidalleen de
binnenmantelin rekening wordt gebracht. Conform [9] is voor de 450 mm dikke binnenmantel en de
300 mm dikkespuitbetonmantel uitgegaan van de volgende gegevens:

• Binnenmantel (B35): E = 31000 N/mm2

• Buitenmantel (B25): E = 50%·28500 = 14250 N/mm2

Rekening houdend met het in rekening brengen van de helft van de totale normaalstijfheid komt dit
voor de gemodelleerde dwarsverbinding neer op een effectieve elasticiteitsmodulus van:

• Dwarsverbinding: E = 21313 N/mm2

Opgemerkt wordt dat door deze keuze de buigstijfheid (El) 45% groter is dan de halve buigstijfheid
van de binnenmantel. Daar staat tegenover dat de grond die zich om de dwarsverbinding heen
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bevindt en buiging ervan verhinderd niet is mee gemodelleerd. De werkelijke buigstijfheid van de
dwarsverbinding zal dus hoger zijn dan die van de halve doorsnede van de binnenmantel.

Om de stijve verbinding tussen de dwarsverbinding en de hoofdtunnelbuis te realiseren zijn
balkelementengebruikt die allemaal dezelfde eigenschappen en geometrie als de dwarsverbinding.
Daar dit een groot aantal elementen zijn (iedere knoop in het ontgraven gebied is immers verbonden
met een balkelement) mag worden aangenomen dat de verbinding als totaal oneindig stijf is.
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5. Belastingen

5.1 Inleiding
Voor de bepaling van de belastingen is uitgegaan van het onderzoeksvoorstel [1] en van de
rapportage betreffende de hoofd berekening van de aansluiting tunnel/dwarsverbinding [2]. De
actieve belastingen kunnen, globaal gezien, worden onderverdeeld in de volgende componenten:

• De axiale normaalkracht
• Ringbelastingen

o Het eigen gewicht
o De opwaartse waterbelasting
o De grondbelastingen (Duddeck)

• De excentrisch aangrijpende belasting in de hoofdtunnelbuis (tunnelbelasting)
• De vriesbelasting

In de navolgende paragrafen zal de grootte van deze verschillende belastingen achtereenvolgend
worden toegelicht.

5.2 Axiale normaalkracht
Conform [13Jis de grootte van de aan te brengen normaalkracht bepaald aan de hand van het
oppervlak van de tunnel (uitgaande van de systeemdiameter van 10,55 m) en de, voor': de
diepteligging van de hoofdtunnelbuis volgende, waterdruk. De aangebrachte normaalkracht kan,
uitgaande van brak water (Yw=1O,3kN/m3

) als volgt worden bepaald:

(3) N AX = Asysteem . Y w • H = ~ -n ,10,552 -10,3 -50,8 = 45700 kN

Voor de diepteligging van de hoofdtunnelbuis ten opzichte van de waterspiegel is uitgegaan vaneen
gemiddelde waterspiegel, hetgeen overeenkomt met H=50,8 m.

De normaalkracht wordt aangebracht als een, over de knopen, gelijkmatig verdeelde belasting aan
het uiteinde van de beschouwde tunneldeel.

5.3 Ringbelastingen

S.3.1 Eigen gewicht

Het eigen gewicht wordt in de eindige elementenberekening aangebracht door het opgeven van de
soortelijke massa van het beton (p=2500 kg/m') en de zwaartekrachtsversnelling (g=lO m/s').
Uitgaande van de afmetingen van de tunnel en de eigenschappen van het beton, kan de grootte van
het eigen gewicht per strekkende meter als volgt worden bepaald:
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G = A .P . g . 10-3 =wand

(4) };; .n . (11,02 - 10,12) . 2500·10 .10-3 =

372,9 kN / m

5.3.2 Waterdruk

Conform [2] is voor de waterdruk het uitgangspunt gehanteerd dat de hydrostatische waterdruk op de
tunnel wordt aangebracht en dat de stijghoogte van het water bij hoogwater 56,1 m bedraagt (de
gemiddelde diepteligging onder de grondwaterspiegel bedraagt 50,8 m). Voor de soortelijke massa
van het water is uitgegaan van brak water (Yw=1O,3 kN/m3). De opwaartse kracht per strekkende
meter tunnel (Fw) kan bepaald worden aan de hand van het verplaatste volume en het soortelijk
gewicht van het (brakke) water.

(5) Fw = Asysteem . rw = };; .tt .10,552 • 10,3 = 900,4 kN / m

In de eindige elementen berekeningen is conform [8] uitgegaan van de gemiddelde diameter van de
hoofdtunnelbuis. De fout die gemaakt wordt ten opzichte van het in rekening brengen van de
uitwendige diameter van de hoofdtunnelbuis bedraagt ongeveer 8% en wordt gecompenseerd door de
verticale grondbelasting aan de onderzijde van de tunnel (pl) aan te passen (zie paragraaf 5.3.3 en
Bijlage D).

5.3.3 Grondbelastingen

Conform [2] is voor de bepaling van de grondbelasting op de hoofdtunnelbuis uitgegaan van alleen
de radiale component van de effectieve korrelspanning. De tangentiële component is verwaarloosd.
Voor de bepaling van de radiale belasting wordt verwezen naar Bijlage B. Samenvattend kunnen (als
functie van de hoek <I> met de verticale as) de volgende radiale belastingen worden onderscheiden:

Op de bovenste-helft van de tunnelbuis:

(6)
En op de onderste helft:

(7)

De waarden voor p/ en PH zijn bepaald aan de hand de effectieve korrelspanning respectievelijk op
en naast de tunnel, waarbij PH is gecorrigeerd met een factor Ko=0,8. De waarde van Pv S is bepaald
aan de hand van een evenwichtsbeschouwing van alle ringbelastingen zoals vermeld in deze
paragraaf (zie Bijlage D). Samenvattend zijn de volgende waarden gehanteerd:

F
Pv =
PH =
Pvs =

• Neerwaarte belasting
Zijwaartse belasting
Opwaartse belasting

260 kN/m2

250 kN/m2

185 kN/m2
•
•
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5.4 Tunnelbelasting
Conform [ aan de zijde van de
belasting aangebracht ter grootte van:

• Nabij rand F, = 0,5·2,4·35 = 42 kN per strekkende meter tunnel
• Nabij midden = 2,2·(2+29,42+50) = 179 kN per strekkende meter tunnel

In het eindige elementenmodel is deze belasting aangebracht over twee maal 1116 deel van de tunnel,
zodanig dat de totale belasting overeenkomt met bovenstaand berekende waarden (zie Figuur 7).
Indien de tunnelbelastingen worden aangebracht zoals weergegeven in Figuur 7 geldt voor de grootte
van de gelijkmatig verdeelde belastingen:

• Nabij rand q, = 18,41 kN/m2

• Nabij middel q2 = 102,9 kN/m2

In de gefaseerde berekening is de tunnelbelasting verondersteld permanent aanwezig te zijn.

tegenover de een

Zoals kan worden opgemaakt uit Figuur 7 heeft de tunnelbelasting tot gevolg dat een moment
ontstaat ten opzichte van het middelpunt van de hoofdtunnelbuis. Gevolg hiervan is dat het niet
volstaat om radiale grondveren toe te passen (zie paragraaf 4.2)

Figuur 7 Aanbrengen van de permanent aanwezig veronderstelde tunnelbelasting.

5.5 Vriesbelasting

5.5.1 Aanwezige belasting

Voor de vriesbelasting die in fase 2 op de tunnelconstructie gaat werken is uitgegaan van de waarden
zoals die zijn berekend door Grondmechanica Delft (5J, Uitgaande van een vrieslichaam met een
binnen- en buitenstraai van respectievelijk 2 en 4,5 m wordt uitgegaan van:

11 Vriesbelasting Pvries = 21000 kN/m2

Aan de hand van hetoppervlak van het vrieslichaam (zijnde 51 m2, zie paragraaf 3.3) kan de totale
kracht die het vrieslichaam uitoefent op de hoofdtunnelbuis en de ijsveren worden vastgesteld op
1,07.106 kN. Daar in het eindige elementenmodel het vrieslichaam (element-afhankelijk) is
gediscretiseerdtzie Figuur 3), zal het oppervlak niet exact gelijk zijn aan het door GD gebruikte
lichaam. Defout die in het eindige model gemaakt wordt bedraagt overigens niet meer 0,18% en kan
derhalve worden verwaarloosd.

In fase 3 van de berekening wordt de grond binnen het cylindervormige vrieslichaam, alsmede
deel van het vrieslichaam zelf, afgegraven. Dit heeft tot gevolg dat de gelijkblijvende kracht een
grotere spanning tot gevolg heeft. Volgens bedraagt deze verhoging 75 kN/m:;. Daar dit slechts
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0,35% van de aanvankelijke vriesbelasting van 21000 kN/m2 is, wordt deze verhoging van de
vriesbelasting in fase 3 van de berekening verwaarloosd. Daar komt bij dat de stijfheid van de
ijsveren in fase 3 wordt verdubbeld ten opzichte van fase 2 (zie paragraaf 4.2.2).

De vries belasting is op dezelfde wijze op het eindige elementenmodel aangebracht als de afzonder-
lijke componenten van de grondbelasting (zie Figuur 6), op de elementen welke binnen het
vrieslichaam vallen (zie Figuur 3). In tegenstelling tot de grondbelasting, wordt bij het aanbrengen
van de vriesbelasting de tangentiële component van de vriesbelasting niet verwaarloosd.

In fase 5 van de berekening wordt de grond ontdooid, hetgeen inhoudt dat de elementen die het
vrieslichaam voorstellen worden gedeactiveerd. Dientengevolge vervalt ook de vriesbelasting.

5.5.2 Controleberekeningen bij een vrije uitzetting van het ijs

Voor de belastingen op en de verplaatsingen van de hoofdtunnelbuis als gevolg van het uitzetten van
het vrieslichaam kan een eenvoudige controleberekening worden uitgevoerd. Bekend is immers dat,
indien het vrieslichaam in fase 2 vrij kan uitzetten, de hoofdtunnelbuis horizontaal en over een lengte
van 10 mm (Oh,ijS = o h,ijs / Kh,ijs) verplaatst. Ter verificatie zijn in Figuur 8 de resultaten gegeven
van drie berekeningen. De resultaten hebben betrekking op de vrije uitzetting van het vrieslichaam
indien de volgende stijfheden voor de elementen die het grondlichaam representeren worden
aangehouden:

• Figuur 8a:
Figuur 8b:
Figuur 8c:

~,ijs = Kt,ijs = Kh,ijs

Kr,ijs = Kt,ijs = Kh,ijs

Tl" .. = Tl" .. = Kh," -siné
.l"'r,lJS ••.."t,lJS IJS 't'

(als functie van het kwadrantfirste, ulme of sohle)
(conform Bijlage C en paragraaf 4.3)

•
•

(a) (b)

11
11
11
TI
11

1 ,
L

'.lE-1
: .975E-2

I ::S~Ë~2
.9E-2
.875E-2
.85E-2
.825E-2
1·8E-2
1·775E-2
1·75E-2
1·725E-2
,.7E-2
1·675E-2
1·65E-2
I 625E-2
1·6E-2
1·575E-2
•. 55E-2
1·525E-2

(c) .5E-2

Figuur 8 Vrije uitzetting van het, op de hoofdtunnel geprojecteerd, vrieslichaamlichaam voor
verschillende relaties van de stijfheid. De verplaatsingen in de legenda zijn gegeven in
meters.

Indien de radiale en tangentiële veerstijfheid constant wordt genomen over de gehele omtrek (Figuur
8a) dan volgt daar uit dat alleen ter plaatse van de schouder de correcte vrije uitzetting wordt
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berekend. Op alle andere plaatsen is de vrije uitzetting te klein. Daar het vrieslichaam zich bijna
uitstrekt tot het onderste punt van de hoofdtunnelbuis, gaan de verplaatsingen op dat punt zelfs naar
nul (de belasting daar is immers ook nul). Indien de stijfheid als functie wordt gesteld van de vier
kwadranten volgens Figuur 2b, dan wordt de uitzetting beter benaderd (Figuur 8b). Aan de
onderzijde geldt echter nog steeds dat er aanzienlijke afwijkingen (orde grootte 50%) optreden ten
opzichte van de gewenste uitzetting van 10 mmoReden hiervoor is dat juist onderaan de tunnel (waar
de grootste fout optreedt), de stijfheid constant is. De verplaatsingen in het middengebied (de ulme)
worden redelijk nauwkeurig voorspeld. De beste benadering van het gewenste verplaatsingsveld bij
een vrije uitzetting van het vrieslichaam wordt overduidelijk (en logischerwijs) verkregen in de
derde berekening waarin de ijsveerstijfheid is bepaald op basis van de hoek van het zwaartepunt van
het betreffende element met de verticaal (Figuur 8c). hl de berekeningen zijn voor het vrieslichaam
de laatstgenoemde stijfheden gehanteerd (dus element-afhankelijk).
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6. Resultaten

6.1 Lineair elastische controle-berekeningen

6.1.1 Ringwerking

Om na te gaan of de spanningen en verplaatsing in de uitgangssituatie goed voorspeld worden, zijn
een aantal lineair-elastische berekeningen uitgevoerd. Daar enkele resultaten door de Bouwdienst
Rijkswaterstaat beschikbaar zijn gesteld [15], zijn de invoerparameters van het basismodel (zoals
omschreven in Hoofdstuk 3, 4 en 5), zodanig aangepast dat de resultaten vergelijkbaar zijn met de,
ter beschikking gestelde resultaten.

Het model waarvan is uitgegaan is conform het model met 7 ringen zoals beschreven in Hoofdstuk 3
tot en met 5, met uitzondering van het stalen deursegment en de stijfheden van de lineaire
grondveren en de belastingen. In de controle-berekeningen is het stalen deursegment vervangen door
een betonnen segment, zodat de berekeningsresultaten (welke enkel afhankelijk zijn van de
ringwerking van de hoofdtunnelbuis) niet worden beïnvloed door de afwijkende stijfheid en
geometrie van het betreffende segment. Verder is voor de stijfheid van de grond aan de oost- en
westzijde van het model (ulme), uitgegaan van een stijfheid van 0,001.104 kN/m3 [15]. Verder zijn de
belastingen zoals gebruikt in de controle-berekening conform met het voorbeeld zoals gegeven in
[15]. Samenvattend geldt hiervoor:

• Normaalkracht 45,7MN
• Neerwaarte belasting p/ = 107 kN/m2

• Zijwaartse belasting PH = 128 kN/m2

• Opwaartse belasting PvS = 33 kN/m2

• Ligging tunnel op 50,35 m onder de waterspiegel
• De (a-symmetrische) tunnelbelasting (zie paragraaf 5.4) is niet in rekening gebracht

Met het in [15] gebruikte model werd ten gevolge van bovenstaande belastingen een ovalisering van
de tunnel verkregen van 7 en 12 mm (respectievelijk verticale uitrekking en horizontale indrukking).
De resultaten van de controle-berekening staan weergegeven in Tabel 3.

4
2 Z

In de tabel staan de verplaatsingen van vier punten
weergegeven (zie Figuur 9) zoals die optreden in de
beschouwde varianten. In de figuur bevindt de toekomstige
dwarsverbinding zich nabij punt 2. De mate van ovalisering
van de doorsnede wordt gekenmerkt door de verplaatsing
ÖY3-ÖYl en ÖZ4-ÖZ2. Daar de resultaten mogelijk afhankelijk
zijn van de ring waar de verplaatsingen gemeten worden,
zijn zowel ring 3 als 4 beschouwd (zijnde de twee middelste
ringen van het gebruikte model).

zijde
dwars-
verbinding

Figuur 9
3

richting van de assen.

Om de invloed van de verschillende invoerparameters te
onderzoeken, zijn een aantal varianten van de controle-

berekening berekend. De onderzochte varianten zijn:
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• Variant 0:
• Variant 1:

• Variant 2:
• Variant 3:

• Variant 4:
• Variant 5:

Referentie-berekening
Tangentiële grondveerstijtheid Kt=l%o ten opzichte van variant 0
Afschuifstijtheid van de ringvoegen KszO ten opzichte van variant 0
Geen rotatiestijtheid van de langsvoegen.
Tangentiële grondbelasting 0"6t:0
Combinatie van variant 1,2 en 3.

Tabel3 Ovalisering van ring 3 en 4 van de hoofdtunnelbuis voor de lineair-elastische controle-
berekening

Ring 3 Ring 4
Oyl OZ2 OY3 OZ4 OY3-0Yl 0Z4-0Z2 Oyl OZ2 OY3 ~ OY3-0Yl 0Z4-0Z2

Nr [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0 3.15 -5.24 -2.08 5.34 -5.23 10.58 3.16 -5.31 -2.09 5.32 -5.25 10.62
1 6.02 -6.09 -1.08 6.42 -7.10 12.51 6.02 -6.24 -1.09 6.21 -7.11 12.45
2 3.40 -5.14 -2.24 6.26 -5.64 11.39 3.40 -6.24 -2.24 5.14 -5.64 11.37
3 3.33 -5.43 -2.19 5.69 -5.51 11.12 3.34 -5.58 -2.20 5.48 -5.54 11.06

4 3.37 -6.47 -4.02 6.57 -7.38 13.04 3.36 -6.56 -4.01 6.47 -7.38 13.03
5 3.80 3.32 -2.98 27.72 -6.79 24.40 3.88 -28.92 -3.02 -3.93 -6.90 24.99

Uit de resultaten zoals weergegeven in Tabel 3 blijkt dat de referentieberekening (variant 0)
enigszins kleinere verplaatsingen vertoont dan de resultaten zoals gegeven in [15]. Indien de
tangentiële component van de grondveren wordt verwaarloosd (conform [15]), dan blijkt dat de mate
van ovalisering goed wordt benaderd. Een vergelijkbaar resultaat wordt behaald indien de
tangentiële component van de grondbelasting niet wordt verwaarloosd (variant 4).

De mate van samenwerking van de verschillende ringen bij het opnemen van de tangentiële
belastingen wordt gekenmerkt door de afschuifstijfheid van de ringvoegen en de rotatiestijfheid van
de langsvoegen (respectievelijk variant 2 en 3). Uit Tabel 3 blijkt dat de invloed van de afzonderlijke
componenten (afschuifstijtheid van de ringvoegen en rotatiestijfheid van de langsvoegen) niet
significant is. Indien beide componenten echter worden uitgeschakeld (variant 5) dan blijkt dat met
name de horizontale indrukking van de tunnelbuis extreem toeneemt (tot 24,4 mm). Dat de verticale
indrukking niet zo veel toeneemt kan worden verklaard uit het feit er een langsvoeg is op plaats 2 of
4, en niet ter plaatse van punt 1 en 3.

6.1.2 Liggerwerking

Om na te gaan in hoeverre de voorgestelde tunnellengte [1] voldoende is voor de beschrijving van
het gedrag van de tunnel, zijn berekeningen uitgevoerd met een korte en een lange tunnel
(respectievelijk 7 en 14 ringen). De resultaten van beide berekening staan weergegeven in Bijlage E.
In de bijlage staan de spanningsverdelingen in de hoofdtunnelbuis weergegeven die het gevolg zijn
van een vriesbelasting van 1 MPa. Opgemerkt wordt dat voor wat betreft de stijfheid van de ijsveren
uit is gegaan van een constante waarde van Kr=Kt=2,1·106 kN/m3, hetgeen betekent dat de vrije
uitzetting van het vrieslichaam niet correct wordt beschreven (zie Figuur 8a in paragraaf 5.5.2)
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De verplaatsingen van de eerste ring (ter plaatse van de dwarsverbinding) en de zevende ring in
beide berekeningen staat grafisch weergegeven in Figuur 10. Hieruit valt op te merken dat de
vervormingen ter plaatse van de dwarsverbinding, voor beide tunnelmodellen praktisch gelijk zijn
(Figuur lOa). Halverwege de langste tunnel (Figuur lOb) is de mate van ovalisatie vergelijkbaar met
die van de korte tunnel maar is de totale verplaatsing van de korte tunnel ongeveer twee maal groter
dan van de langere tunnel. Het gevolg van dit schijnbare slappere gedrag van de korte tunnel leidt tot
kleinere axiale spanningen in de hoofdtunnelbuis (zie Bijlage E). Tevens blijkt dat met het langste
model in de tunnelwand rondom het gebied waar de vriesbelasting werkt, hogere spanningen
optreden. Op basis hiervan is besloten de definitieve berekening met het langste tunnelmodel (14
ringen) uit te voeren.

(a) (b)

Figuur 10 Vervormingen ringnummer 1 (a) en 7 (b) voor de korte en de lange tunnelbuis
(respectievelijk 7 en 14 ringen).

In Figuur 11 staan de vervormingen van de eerste, de middelste (ring 7) en de laatste (ring 14)
weergegeven. De vervormingen van de 14e ring zijn nagenoeg nul en dus gelijk aan de onvervormde
tunnel. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het modelleren van meer dan 14 ringen geen
wijzigingen in de resultaten zal geven.

onvervormde
tunnelbuis

Figuur 11 Vervormingen ringnummer 1, 7 en 14 voor de langste tunnel.
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6.2 Lineair-elastische faseberekening

6.2.1 Uitgangssituatie (fase 1)

Om een indruk te krijgen van de bijdrage van de verschillende belastingscomponenten op de
optredende vervormingen in de uitgangssituatie is voor de eerste fase van de lineaire elastische
berekening een overzicht van de vervormingen van de zevende ring gegeven (Tabel 4). Daar in fase
1 de vriesbelasting nog niet op de tunnel werkt is het vervormingsgedrag in axiale richting nagenoeg
constant. Alleen ter plaatse van de toekomstige dwarsaansluiting treden wat verschillen op als
gevolg van de afwijkende eigenschappen van het stalen deursegment (zie paragraaf 4.1.1). De lokale
wijziging in het vervormingsbeeld aan het einde van het model (ring 14, zie Figuur 26) is het gevolg
van de in de toegepaste randvoorwaarde. Doordat het uiteinde van de hoofdtunnelbuis als een vrij
uiteinde is gemodelleerd, ondervindt de laatste ring geen samenwerking van de opvolgende ring.
Gevolg is dat lokaal (ter plaatse van de langsvoegen) grotere vervormingen optreden.

In de laatste rijen van Tabel 4 staan de verplaatsingen en ovalisaties voor een aantal
belastingcombinaties (combinatie Cl tot en met C4) weergegeven. Bij de ovalisering duidt een
positieve waarde op een verkleining van de tunneldoorsnede.

Tabel4 Ovalisering van de '7 ring van de hoofdtunnelbuis (fase 1, lineair elastisch) voor
belastinggevall tot en met 8 en combinatie Cl tot en met C4.

Verklaring Waarde Ön &2 ÖY3 ÖZ4 ÖY3-ÖYl &4-ÖZ2

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 Normaa7lkracht 45.70 MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 grondbelasting bovenzijde 259.85 kN/m2 -10.55 3.79 -2.08 -3.74 8.47 -7.52
3 grondbelasting rechts 250.08 kN/m2 3.56 -7.69 -2.38 -1.46 -5.94 6.23
4 grondbelasting links 250.08 kN/m2 3.56 1.46 -2.38 7.67 -5.94 6.21
5 grondbelasting onderziide 185.23 kN/m2 1.78 1.65 5.31 -1.67 3.53 -3.33
6 Hydrostatische waterdruk 50.80 m water 1.40 -1.15 2.99 1.15 1.59 2.30
7 Eigen gewicht 25.00 kN/m3 -1.18 0.14 -0.86 -0.14 0.33 -0.28
8 Verkeer variabel -0.24 -0.25 -1.41 0.53 -1.17 0.78

Cl grondbelastingen -1.65 -0.79 -1.53 0.80 0.12 1.59
C2 grond-water -0.25 -1.94 1.46 1.95 1.71 3.89
C3 grond +water+EG -1.43 -1.80 0.60 1.81 2.04 3.61
C4 fase 1 Totaal -1.67 -2.05 -0.81 2.34 0.87 4.39

6.2.2 Faseberekening

De resultaten van fase 1 tot en met 5 staan, voor de lineair elastische faseberekening, grafisch
weergegeven in Bijlage F. Aanvullend is in Tabel 5 een overzicht gegeven van de verplaatsingen en
de mate van ovalisatie van de tunnelringen 1 (ter plaatse van de dwarsverbinding), 7 (het midden van
de lange tunnel) en 14 (het uiteinde van de tunnel). De punten waarvan de vervormingen zijn
weergegeven zijn geïllustreerd in Figuur 9. Als gevolg van het lineaire gedrag van alle elementen
treden geen voegverplaatsingen of verschuivingen op in de langs- en ringvoegen. In de beschouwde
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simulatie is vooralsnog geen gebruik gemaakt van de niet-lineaire materiaaleigenschappen van de
langs- en ringvoegen (de resultaten van de niet-lineaire berekening staan vermeld in paragraaf 6.3).
Wel is rekening gehouden met de wijzigende stijfheden van het grond- en vrieslichaam.

In de figuren zoals weergeven in Bijlage F is onderscheid gemaakt naar de spanningen in de uiterste
vezels van de wand. De gradiënt die hieruit volgt is een maat voor de buiging (in axiale- en
tangentiële richting) in het betreffende element. Daar de spanningen in het stalen deursegment geen
fysieke betekenis hebben (dit segment is immers opgebouwd uit meerdere elementen, zie paragraaf
4.1.1) zijn de spanningen in dit element niet opgenomen in de spanningsresultaten. Hetzelfde geldt
voor de elementen van de hoofdtunelbuis waar de dwarsverbinding op aansluit (fase 5).

Tabel5 Verplaatsingen, ovalisering en starre lichaamsverplaatsingen van de hoofdtunnelbuis
tijdens fase 1 tot en met 5van de lineaire, gefaseerde berekening.

Ring Fase ÖY1 &2 ÖY3 Öz4 ÖY3-Yl Öz4-Z2 OY1+y312 oZ2+zJ2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 1 -1.53 -2.33 -0.90 2.26 0.63 4.59 -1.22 -0.04
2 4.67 -11.64 -5.59 1.42 -10.26 13.06 -0.46 -5.11
3 4.61 -5.56 1.43 -10.17 -0.48
5 2.40 -5.17 2.52 -7.58 -1.39

7 1 -1.57 -1.96 -0.87 2.27 0.70 4.22 -1.22 0.16
2 0.32 -7.60 -2.38 0.14 -2.71 7.74 -1.03 -3.73
3 0.29 -7.54 -2.37 0.16 -2.67 7.70 -1.04 -3.69
5 -0.41 -5.06 -2.28 1.80 -1.87 6.85 -1.35 -1.63

14 1 -1.55 -1.84 -0.88 2.31 0.67 4.15 -1.22 0.24
2 -2.18 -2.42 -0.08 0.26 2.10 2.68 -1.13 -1.08
3 -2.18 -2.38 -0.09 0.31 2.09 2.69 -1.14 -1.04
5 -2.22 -1.69 -0.31 1.18 1.91 2.87 -1.27 -0.26

Met betrekking tot de resultaten in fase 1 (Bijlage F.1) wordt algemeen opgemerkt dat er een
aanzienlijke axiale normaalspanningsgradiënt in de segmenten aanwezig is, terwijl deze in de
uitgangssituatie niet wordt verwacht. De normaalspanning varieert tussen 2 en 3,5 MPa, terwijl de
verwachting is dat deze constant (met een waarde van 3,1 MPa) over de dikte van de tunnelwand is.
Het moment waar deze gradiënt het gevolg van is, is aan de onderzijde van de tunnel maximaal en
minimaal aan de bovenzijde. Eén en ander kan worden verklaard aan de hand van de geometrie van
de gemodelleerde ringen en de belastingen die op de tunnel werken. In het model is uitgegaan van
balkelementen ter beschrijving van het gedrag van de langsvoegen. Deze balk-elementen (met een
lengte van 0,16 m, zie paragraaf 4.1.3) zijn echter niet door grondveren ondersteund en worden niet
belast (door de grond noch het water). In axiale richting betekent dit enerzijds dat de aangebrachte
belasting kleiner is dan gewenst (ongeveer 3% van de omtrek is immers onbelast) en anderzijds dat
de belasting in axiale richting niet gelijkmatig is. Met name dit laatste veroorzaakt een moment en
dus een gradiënt over de dikte van de tunnelwand. Eén en ander is geverifieerd aan de hand van een
eenvoudige berekening waarbij geen grond- en waterbelasting is verondersteld ter plaatse van het
deel de segmenten dat in het verlengde van een langsvoeg ligt. Hieruit bleek dat de aanvankelijke
normaalspanninggradient van 1,4 MPa werd teruggebracht tot 0,85 MPa. De dan nog aanwezige
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gradiënt wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de grondondersteuning ter plaatse van de betreffende
elementen. Uit deze verificatieberekeningen bleek verder dat met name de waterbelasting debet is
aan de optredende normaalspanningsgradiënt. De aanwezigheid van de axiale normaalspannings-
gradiënt in de segmenten heeft overigens geen invloed op het voeggedrag, daar een dergelijk (lokaal)
moment niet door de (individueel scharnierende) ringvoegelementen kan worden overgedragen. Het
ringvoeggedrag is alleen afhankelijk van de gemiddelde axiale normaalspanning in de wand. Binnen
een segment leidt de aanwezige gradiënt niet tot problemen omdat ieder segment lineair elastisch
gedrag vertoont.

6.3 Niet lineaire faseberekening

In Bijlage G staan de resultaten met betrekking tot de oplossing van de faseberekening waarbij niet-
lineairiteit van de langs- en ringvoegen is meegenomen, grafisch weergegeven aan de hand van de
axiale- en tangentiële normaalspanningen in de segmenten. Evenals bij de lineaire resultaten is
hierbij onderscheid gemaakt naar de spanningen in de uiterste vezels van de wand.

De verplaatsingen en de mate van ovalisering van de ringen 1, 7 en 14 van de hoofdtunnelbuis na de
verschillende fasen staat weergegeven in Tabel 6. Om een indruk te geven van de maximaal
optredende voegopenstanden en verschuivingen is Tabel 7 toegevoegd.

Tabel6 Verplaatsingen en ovalisering van ringen 1, 7 en 14 van de hoofdtunnelbuis voor de vijf
berekende fasen, uitgaande van niet-lineair elastisch gedrag

Ring Fase On &z OY3 Öz4 OY3.Yl Öz4.zz OYl+Y3/2 Oz2+zJ2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 1 -1.56 -2.32 -0.90 2.25 0.66 4.56 -1.23 -0.03
2 4.04 -11.91 -4.42 -0.01 -8.46 11.90 -0.19 -5.96
3 3.80 -4.24 -0.25 -8.04 -0.22
5 1.98 -4.00 0.44 -5.98 -1.01

7 1 -1.56 -1.98 -0.88 2.26 0.68 4.24 -1.22 0.14
2 -0.63 -4.54 -1.62 1.43 -0.99 5.96 -1.13 -1.56

3 -0.65 -4.26 -1.58 1.65 -0.93 5.90 -1.12 -1.31

5 -1.30 -2.38 -1.41 2.65 -0.11 5.04 -1.36 0.14

14 1 -1.55 -1.84 -0.88 2.31 0.68 4.14 -1.22 0.24
2 -1.82 -2.05 -0.50 1.43 1.32 3.48 -1.16 -0.31
3 -1.82 -1.94 -0.51 1.55 1.31 3.49 -1.17 -0.20
5 -1.82 -1.51 -0.72 2.19 1.10 3.70 -1.27 0.34

Met betrekking tot Tabel 7 wordt opgemerkt dat de voegopenstanden in de ring- en langsvoegen een
superpositie betreffen van de volgende twee componenten:

1. Lokaal buigingsverschil over de voeg
2. Gaping in de voeg

Voor de langsvoegen is de openstand als gevolg van buiging (punt 1) direct gerelateerd aan de
buiging in de Janûen-balken (zie paragraaf 3.1.3), terwijl de gaping beschreven wordt door de
gaping van het interface-element waarmee in de betreffende langsvoeg is gemodelleerd. Voor de
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ringvoegen wordt het gapingsaandeel op dezelfde wijze beschreven als in de langsvoegen. De
voegopenstand als gevolg van lokale buigingsverschillen tussen de twee ringen is bepaald op basis
van het verschil in rotatie van de twee ringen vermenigvuldigd met de halve dikte van een segment
(225 mm). Aangezien in de ringvoegen geen Janûen-balken zijn gebruikt ter beschrijving van de
voegopenstanden als gevolg van buiging betreft deze openstand een overschatting van de werkelijke
openstand als gevolg van buiging. Indien de voeg immers gemiddelde onder druk staat kan deze een
(beperkt) moment overdragen zonder daadwerkelijk openstand te veroorzaken (afhankelijk van de
mate van druk in het betreffende element).

Tabel7 Maximale voegopenstanden en verschuivingen in de hoofdtunnelbuis en de plaats waar
deze (ten opzichte van de oorsprong) optreden voor de berekende fasen, uitgaande van
niet lineair elastisch gedrag.

waarde X Y Z
[mm] [m] [m] [m]

Fase 1 maximale openstand ringvoegen 0.13 7.00 -5.12 -1.25
maximale verschuiving ringvoegen 0.09 3.00 -2.22 4.79
maximale openstand langsvoegen 0.00 0.00 0.00 0.00
maximale verschuiving langsvoegen 0.01 1.00 -2.22 4.79

Fase 2 maximale openstand ringvoegen 0.57 1.00 -5.12 -1.25
maximale verschuiving ring voegen 1.74 5.00 -4.87 2.04
maximale openstand langsvoegen 0.28 5.00 -5.16 -1.10
maximale verschuiving langsvoegen 0.36 5.00 -5.16 -1.10

Fase 3 maximale open stand ringvoegen 0.54 1.00 -5.12 -1.25
maximale verschuiving ringvoegen 1.96 5.00 -5.12 1.25
maximale openstand langsvoegen 0.27 5.00 -5.16 -1.10
maximale verschuiving langsvoegen 0.36 5.00 -5.16 -1.10

Fase 5 maximale openstand ringvoegen 0.63 1.00 2.22 4.79
maximale verschuiving ringvoegen 1.79 5.00 -5.12 1.25
maximale openstand langsvoegen 0.51 0.75 2.36 4.72
maximale verschuiving langsvoegen 0.35 5.00 -5.16 -1.10

Als gevolg van de opgelegde randvoorwaarden ontstaat er na fase 5 een constante normaalkracht en
constant moment in de dwarsverbinding. Doordat er geen overdracht van dwarskracht plaatsvindt op
de symmetrie-as van de dwarsverbinding tussen de twee tunnelbuizen, is de dwarskracht in de gehele
dwarsverbinding nul. Opgemerkt wordt dat dit in werkelijkheid niet het geval zal zijn. Als gevolg
van eventuele ongelijkmatige zettingen van de twee hoofdtunnelbuizen en als gevolg van de grond
die de dwarsverbinding ondersteund, zal de dwarskracht in de dwarsverbinding niet nul zijn. In de
berekening bedraagt de normaalkracht in de dwarsverbinding -9,7 MN (druk). Het buigende moment
bedraagt -3,7 MNm. Hierbij wordt opgemerkt dat slechts de helft van de dwarsverbinding is
gemodelleerd. In de volledige dwarsverbinding is er dus een drukkracht van 19,4 MN en een buigend
moment van 7,4 MNm aanwezig.
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7. Bespreking van de resultaten

7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten betreffende variant 1 besproken. Opgemerkt wordt dat het
hierbij niet de bedoeling is geweest een volledige beschrijving te geven van de resultaten (deze staan
immers beschreven in hoofdstuk 6 en de bijlagen). Wel worden, aan de hand van de gebeurtenissen
in de verschillende fasen, een aantal opmerkelijke resultaten nader beschouwd en waar mogelijk
verklaard. Tevens wordt gekeken naar de optredende verschillen tussen de lineaire- en niet-lineaire
berekening en wordt een kwalitatieve beschouwing gegeven van de optredende piekspanningen in de
maatgevende fase (zijnde fase 5).

7.2 Fase 1
Uit de resultaten zoals beschreven in Hoofdstuk 6 volgt dat de verschillen in fase 1 voor de lineaire
(paragraaf 6.2.2) en niet-lineaire berekening (paragraaf 6.3) beperkt zijn. Eén en ander blijkt
eveneens uit de mate van niet-lineairiteit die in deze fase in laatstgenoemde simulatie wordt
waargenomen. Ondanks dat alle (vlakke) ringvoegelementen verschuivingen vertonen (de droge
wrijving, ten gevolge van ~=O,17, wordt overwonnen), blijven de resulterende afschuif-
verplaatsingen erg klein. Reden hiervoor is dat, op het moment dat verschuivingen optreden, de
grond veren worden belast en, daardoor, de voegen ontlasten.

Doordat de mate van optredende niet-lineairiteit niet significant verschilt met de lineaire berekening
van fase 1, zijn ook de spanningsverdelingen van beide berekeningen in dit stadium vergelijkbaar.
Door de diepe ligging van de tunnel (ten opzichte van de waterspiegel), zorgt de grote waterdruk
voor een aanzienlijke voorspanning van de tunnelwand in tangentiële richting. De langsvoegen staan
hierdoor onder grote druk, hetgeen er toe leidt dat geen van de voegen een gaping in de Janûen-
voegen vertoond of dat deze erg klein is. Ondanks dat de langsvoegen zich (vrijwel) lineair-elastisch
gedragen laten de resultaten duidelijk zien dat de langsvoegen zich (buig)slapper gedragen dan de
segmenten van de hoofdtunnelbuis. Voor de lineaire en niet-lineaire berekening blijkt dit uit
respectievelijk Figuur 25 en Figuur 37. De blauwe en gele vlekken in de figuur duiden op een grotere
tangentiële spanningsgradiënt. In de, in het verlengde hiervan gesitueerde, langsvoegen is de
tangentiële spanningsgradiënt aanzienlijk kleiner, getuige de spanningen aan de binnen en
buitenzijde van het segment. Als gevolg van de verkeersbelasting is dit overigens met name aan de
onderzijde van de hoofdtunnelbuis waarneembaar.

7.3 Verplaatsingen en ovalisatie fase 1 tot en met fase 5
De resultaten zoals weergegeven in Tabel 5 en Tabel 6 laten zien dat de eerste ringen invloed
ondervinden van het bevriezen van de grond, het aanbrengen van de dwarsverbinding en het weer
ontdooien van de bevroren grond. In paragraaf 6.1.2 is aangetoond dat het gebruik van 14 ringen
voldoende zou moeten zijn voor het "uitdempen" van de vervormingen ten gevolge van het bevriezen
van het grondlichaam. In Tabel 5 en Tabel 6 zou dit tot uitdrukking moeten komen in het feit dat de
vervormingen van de laatste ring (ring 14) ongewijzigd blijven na fase 1. Dit is ogenschijnlijk (op
basis van de numerieke waarden in de tabellen) echter niet het geval. Indien de lineaire berekening
wordt beschouwd (Tabel 5) valt het (onder andere voor fase 2) op dat ring 14 ovaliseert als gevolg
van het aanbrengen van de vriesbelasting. Met andere woorden: de vervormingen ten gevolge van de
vriesbelasting lijken niet te zijn uitgedempt. In ring 1 veroorzaakt de bevriezing in fase 2 een extra
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ovalisatie in horizontale richting van 13,1-4,6=8,5 mm (indrukking). In ring 14 is deze indrukking
gewijzigd in een uitzetting van 2,7-4,2=-1,5 mmo Ten opzichte van de 8,5 rnm van ring 1 is dit
ogenschijnlijk erg veel. Indien de vervormingen (zoals die in fase 2 zijn opgetreden) van ring 1,7 en
14 worden beschouwd (zie Figuur 12a) kan dit beeld enigszins worden gerelativeerd. De figuur laat
immers zien dat ring 14 praktisch op de onvervormde tunnelbuis ligt en dus vrijwel niet vervormd is
(indien het wordt vergeleken met de vervormingen met ring 1). Verder wordt opgemerkt dat deze
verschillen nog kleiner worden indien niet-lineair gedrag van de voegen wordt meegenomen in de
berekening. Doordat de ringvoegen in dat geval meer vervormen wordt ring 14 in mindere mate
belast als gevolg van de vriesbelasting. De resultaten in Tabel 6 en Figuur 12b bevestigen dit. In fase
2 tot en met 5 van de niet-lineaire berekening bedraagt de horizontale ovalisatie van ring 14
ongeveer 3,5 mm (indrukking). Ten opzichte van fase 1 is dit dus een uitzetting van slechts 0,6 mm
(ten opzichte van 1,5 mm in de lineaire berekening). Wel kan geconcludeerd worden dat het effect
van de vriesbelasting in ring 14 dus nog niet volledig is uitgedempt. Met betrekking tot de verticale
ovalisatie kan eenzelfde tendens worden waargenomen, namelijk dat de vervormingen ten gevolge
van de vriesbelasting nog niet helemaal lijken te zijn uitgedempt (op basis van Tabel 6), maar indien
Figuur 12 wordt beschouwd kan worden geconcludeerd dat de (incrementele) vervormingen klein
zijn ten opzichte van de vervormingen in ring 1 en 7.

(a) (b)
Figuur 12 Gefaseerde, incrementele vervormingen van ring 1, 7 en 14 (ten gevolge van de belasting

zoals aangebracht in fase 2 ) in de lineaire (a) en niet-lineaire (b) berekening.

7.4 Voegverschuivingen fase 1 tot en met fase 5

Vanaf het moment dat de vriesbelasting op de tunnel gaat werken treden aanzienlijk grotere
verschillen op tussen de lineaire en de niet-lineaire berekening dan in fase 1 (paragraaf 7.2). Eén en
ander komt het beste tot uitdrukking in de voegverschuivingen in de niet-lineaire berekening (zie
Tabel 7), daar in de lineaire berekening per definitie geen verschuivingen of open standen van de
voegen kunnen optreden. Treedt er in fase 1 vrijwel geen verschuiving op, in fase 2 is deze
maximaal ongeveer 1,75 mmo Deze maximale (totale) verschuiving treedt op in de ringvoeg direct
naast het vrieslichaam (5 m uit het hart van de dwarsverbinding). Deze verschuiving betekent
overigens dat de capaciteit van de constructieve nokken nog niet wordt aangesproken. De nokken
gaan immers pas na 8 mm (radiale of tangentiële) verschuiving aanliggen. Ook in de fasen 3 en 5
bedraagt de maximale verschuiving aanzienlijk minder dan deze 8 mmo De absoluut maximale
verschuiving treedt op in fase 3 op ongeveer dezelfde plaats als waar de maximale verschuiving in
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fase 2 en 5 optreedt. De grootte van de absoluut maximaal optredende verschuiving is in dit stadium
(fase 3) niet veel gewijzigd ten opzichte van fase 2 en bedraagt bijna 2 mmo De maximale
voegverschuivingen in fase 5 zijn vergelijkbaar met die in fase 2 en 3.

Aangezien in fase 3 slechts een gedeelte van de grond binnen het vrieslichaam wordt weggehaald, en
de stijfheid van de ijsveren erg groot is, is het te verwachten dat er weinig wijzigingen optreden in de
vervormings- en spanningstoestand in de hoofdtunnelbuis buiten het vrieslichaam. De verplaatsingen
zoals die in fase 3 optreden (Figuur 44b) laten dit zien. De aanwezige verschillen buiten het
vrieslichaam (met name vanaf ring 7 worden kleine incrementele verplaatsingen waargenomen)
dienen te worden verklaard uit enerzijds een minder goede convergentie van de numerieke oplossing
in fase 3 en anderzijds uit het alsnog convergeren van de onbalans in het verplaatsingsveld zoals dat
in voorgaande fase (fase 2) is berekend. Daar is fase 2 een grote belasting op de tunnelbuis is
geplaatst ligt het voor de hand dat de optredende verschillen met name uit dit laatste punt verklaard
dienen te worden. De verplaatsingen zoals die in fase 3 optreden zijn overigens klein ten opzichte
van de verplaatsingen die in fase 2 zijn opgetreden.

7.5 Voegopeningen fase 1 tot en met fase 5

De voegopeningen die optreden zijn erg klein gedurende alle fasen. In de ringvoegen treedt
gedurende geen van de fasen gaping van betekenis op. Dit betekent dat de optredende openingen in
de ringvoegen zoals gegeven in Tabel 7, alleen het gevolg zijn van lokale buigingsverschillen tussen
de ringen. Daar komt bij dat dit, zoals reeds opgemerkt in paragraaf 6.3, een overschatting is van de
werkelijk optredende voegopening. Resumerend kan derhalve worden gesteld dat de maximale
ringvoegopenstanden beperkt blijven en gedurende alle fasen kleiner zijn dat 1 mmo

Voor wat betreft de langsvoegen geldt hetzelfde als voor de ringvoegen. In de langsvoegen zorgt
echter de grote waterdruk op de tunnel ervoor dat gaping van de voegen wordt verhinderd en de
aanwezige voegopenstanden het gevolg zijn van het buigen van de Janûen-balkelementen
(rotatieverschillen over de voeg). Net als bij de ringvoegen blijft de totale voegopenstand in de
langsvoegen beperkt en kleiner dan 0,5 mmo

7.6 Fase2
Uit Figuur 41 valt op te maken dat het totale vervormingsbeeld van de tunnelconstructie (Figuur 41a)
in grote mate wordt gedomineerd door de vervormingen ten gevolge van de vriesbelasting (Figuur
41b). Het bevriezen van de grond rondom de toekomstige dwarsverbinding heeft voor de axiale
spanningen tot gevolg dat deze met name net naast het vrieslichaam veranderen. Door het buigende
moment dat aldaar wordt geïntroduceerd veranderen de spanningen van de oorspronkelijke (uniform
over de dikte van de segmenten verdeelde) -3 MPa (als gevolg van de axiale normaalkracht) naar een
gradiënt met een spanning van ongeveer 1 MPa (trek) aan de binnenzijde en -10 MPa aan de
buitenzijde van de hoofdtunnelbuis (zie Figuur 39).

Doordat de hoofdtunnelbuis, als gevolg van het bevriezen, ter plaatse van de toekomstige
dwarsverbinding ovaliseert (zie Tabel 6), ontstaan lokaal (met name in de eerste twee ringen)
wijzigingen van de tangentiële spanningen (zie Figuur 40). De maximale tangentiële trek- en
drukspanningen die optreden in de segmenten van de hoofdtunnelbuis zijn respectievelijk (op basis
van Figuur 40) 2 MPa en -20 MPa. Doordat deze ovalisatie in de eerste ringen groter is dan in de
opvolgende ringen ontstaat er tevens een lokaal inklemmïngsmoment in de wand van de
hoofdtunnelbuis. Dit moment heeft aan de boven- en onderzijde van de hoofdtunnelbuis tot gevolg
dat een spanningsgradiënt ontstaat welke axiale trekspanningen aan de buitenzijde van de tunnelbuis
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tot gevolg heeft (zie Figuur 13). Aan de twee zijkanten van de hoofdtunnelbuis wordt het
spanningsbeeld beïnvloed door een gelijksoortig fenomeen maar ook door het aanspreken van de
globale liggerwerking van de hoofdtunnelbuis.

I±

I -
1-
ti

Figuur 13 Optredende spanningen als gevolg van het verschil in ovalisatie van de verschillende
ringen en door het aanspreken van de globale liggerwerking van de hoofdtunnelbuis.

Een opmerkelijk verschil tussen de lineaire en de niet-lineaire berekening is dat in fase 2 volgens de
lineaire berekening axiale trekspanningen ontstaan aan de boven en onderzijde van de tunnel (Figuur
27). Daar deze trekspanningen over de gehele doorsnede aanwezig zijn, kan er vanuit worden gegaan
dat deze het gevolg zijn van liggerwerking van de hoofdtunnelbuis. Het inklemmingsmoment op het
symmetrievlak ter plaatse van het hart van de dwarsverbinding veroorzaakt immers een
spanningsgradiënt over de doorsnede van de hoofdtunnelbuis. Indien de hoofdtunnelbuis oneindig
stijf zou zijn geweest, dan worden axiale trekspanningen verwacht tegenover het vrieslichaam.
Doordat de buis echter enige mate van flexibiliteit vertoont, wordt de liggerwerking van de tunnel-
buis in mindere mate aangesproken en verschuift het punt waar de maxiale axiale trekspanningen
optreden naar het midden van de tunnelbuis. Indien de resultaten van de niet-lineaire berekening
worden beschouwd (Figuur 39) dan blijkt dat de axiale trekspanningen aan de boven- en onderzijde
van de hoofdtunnelbuis goeddeels zijn verdwenen. Ondanks het feit dat hiervoor geen directe
verklaring is gevonden, wordt er vanuit gegaan dat het meenemen van niet-lineariteit in de
berekening hiervan de oorzaak is. Op het moment dat de ring- en langsvoegen gaan slippen verliezen
de ringen hun onderlinge samenwerking en zal de liggerwerking van de tunnelbuis minder worden
aangesproken dan in de lineaire berekening. Met ander woorden: bij het optreden van (niet-lineair)
vervormingsgedrag treedt een herverdeling van de spanningen op waarbij de pieken worden
geëgaliseerd.

7.7 Fase3
Zoals in paragraaf 7.4 reeds is opgemerkt zijn de vervormingen van de tunnelbuis in fase 3
vergelijkbaar met die in fase 2. Oorzaak hiervoor is dat in fase 3 slechts een gedeelte van de grond
binnen het vrieslichaam wordt weggehaald, terwijl de stijfheid van de ijsveren erg groot is. Daar fase
3 slechts zeer lokaal veranderingen in het (incrementele) vervormingsbeeld laat zien (Figuur 44b),
zijn ook de wijzigingen voor wat betreft de axiale- en tangentiële spanningsverdelingen beperkt (met
uitzondering van het gebied dat wordt ontlast als gevolg van het verwijderen van een deel van de
grond). De axiale en tangentiële spanningen komen in hoofdzaak overeen met de spannings-
verdelingen in fase 2.
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Nadat in fase 4 de dwarsverbinding is gerealiseerd wordt de vriesbelasting en -ondersteuning
verwijderd uit het model. Het maken van de dwarsverbinding houdt in dat, in de eindige elementen
berekening, de verplaatsingen van het deel van de hoofdtunnelbuis dat aan de dwarsverbinding is
verbonden, worden gekoppeld aan de verplaatsingen van het hart van de dwarsverbinding voordat
ontlasting (als gevolg van het verwijderen van het vrieslichaam) plaatsvindt. Het gedeelte van de
hoofdtunnelbuis waar de dwarsverbinding aan is bevestigd behoudt hierdoor in fase 5 dezelfde vorm
als na fase 3.

De spanningen die na het aanbrengen van de dwarsverbinding en het vervolgens ontdooien van de
grond optreden zijn groter dan in alle voorgaande fasen, hetgeen betekent dat, voor wat betreft de
spanningen (axiaal en tangentieel), fase 5 maatgevend is. In Figuur 14 zijn de spanningscontouren
van deze maatgevende situaties weergegeven. Merk op dat de kleurschakering hierbij is gewijzigd
ten opzichte van de bijlagen zodat een beter zicht wordt verkregen op het verloop van de spanningen
ter plaatse van de optredende maxima en minima. Uit Figuur 45a blijkt dat, als gevolg van het
ontdooien, aan de binnenzijde van de hoofdtunnelbuis axiale trekspanningen (orde grootte 15 MPa)
ontstaan die aanzienlijk groter zijn dan de treksterkte van het beton. Doordat de segmenten in de
berekening lineair-elastisch zijn verondersteld, is het mogelijk dat deze trekspanningen optreden. Uit
Figuur 14a blijkt duidelijk dat deze trekspanningen zeer snel afnemen en binnen één element (à 500
mm) omslaan van trek naar druk. In de praktijk zal het er op neer komen dat in de (gewapende)
segmenten, ter plaatse van de aansluiting met de dwarsverbinding scheurvorming op zal treden.
Doordat lokaal de kromming gelijk blijft, zal de scheurvorming leiden tot een afname van de trek -en
drukspanning. In de uitgevoerde berekening treedt de maximale drukspanningen op aan de
buitenzijde van de tunnelmantel en is van orde grootte -25 MPa (zie Figuur 45b). Uit Figuur 14b
blijkt dat op 500 mm vanaf de dwarsverbindingen de drukspanningen nog maar ongeveer -5 MPa
bedragen.
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Figuur 14 Spanningscontouren in de gebieden waar de axiale trek- (a) en drukspanningen (b)

alsmede de tangentiële trek- (c) en drukspanningen (d) extreem zijn. Alle getoonde
maxima en minima treden op in fase 5 aan respectievelijk de binnen- (a,c) en buitenzijde
(b,d) van de tunnelwand.
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De verdelingen betreffende de tangentiële spanningen in de hoofdtunnelbuis (Figuur 46) laten zien
dat er grote trekspanningen optreden aan de binnenzijde van de hoofdtunnelbuis. De
spanningscontouren nabij het maximum en minimum zijn voor de maatgevende situatie (fase 5)
weergegeven in Figuur 14c en Figuur 14d. Hieruit blijkt dat de spanningen lokaal oplopen tot
ongeveer 15 (trek) dan wel -40 MPa (druk). Ook hierbij geldt echter dat de spanningsgradiënt, als
gevolg van scheurvorming bij gelijkblijvende kromming, kleiner zal worden. In de tweede ring vanaf
de dwarsverbinding is de drukspanning aan de buitenzijde van de tunnelbuis overigens -18 MPa
(Figuur 14d). De sprongen in de spanningsverdeling in Figuur 14d zijn het gevolg van het niet
volledig samenwerken van de verschillende ringen (door het niet-lineaire voeggedrag).

Aan het einde van fase 5 komt een gedeelte van de vriesbelasting die gedurende fase 2 tot en met 4
op de tunnel heeft gewerkt, in de dwarsverbinding terecht. De totale drukkracht in de
dwarsverbinding na fase 5 bedraagt 19,4 MN. Ten opzichte van de in fase 2 aangebrachte totale
vriesbelasting van 1070 MN (zie paragraaf 5.5.1) is dit dus (slechts) 1,8%. Dit kleine percentage kan
als volgt worden verklaard. Doordat bij een verplaatsing van de tunnel (als gevolg van de
vriesbelasting) de veerelementen die het vrieslichaam representeren worden uitgerekt zal niet alle
belasting op de tunnel werken. Afhankelijk van de stijfheid van de tunnel en van de grond die
tegenover de dwarsverbinding aanwezig is, wordt een gedeelte van de belasting direct door het
vrieslichaam opgenomen. In het meest extreme geval (bij een zeer slappe tunnel) kan het
vrieslichaam (10 mm) onverhinderd uitzetten en wordt alle vriesbelasting door het vrieslichaam
opgenomen. Voor de hoofdtunnelbuis komt een dergelijke belastingsituatie overeen met een
opgelegde vervorming van 10 mmo Uitgaande van de horizontale vervormingen zoals die zijn
opgetreden zijn in fase 2 kan worden vastgesteld dat het vrieslichaam gemiddeld 9,7 mm uitzet als
gevolg van het aanbrengen van de vriesbelasting. Dit betekent dat van de vriesbelasting van
(ongeveer) 1000 MN slechts 3% (zijnde 30 MN) daadwerkelijk als belasting op de hoofdtunnelbuis
werkt. Na het ontlasten van de tunnelbuis (fase 5: ontdooien van de grond) verdwijnt een gedeelte
van deze belasting in de dwarsverbinding (zijnde 19,4 MN). Het overige deel van de belasting wordt
opgenomen door de grond die de hoofdtunnelbuis omringt.

Opgemerkt wordt verder dat de dwarsverbinding, uitgaande van een normaaldrukkracht van 19,4
MN, de stijfheid van de volledige dwarsverbinding (EA=108·103 MN) en de halve lengte van de
dwarsverbinding (à 6 m), slechts 1,1 mm verkort. Gezien de optredende vervormingen van de
hoofdtunnelbuis is dit niet erg veel. Het gedeelte van de hoofdtunnelbuis ter plaatse van het in fase 2
aangebrachte vrieslichaam veert immers gemiddeld 2,6 mm terug en welft zich dus als het ware om
de dwarsverbinding heen.

Uitgaande van de systeemdiameter van de dwarsverbinding van 3,35 m en de in de dwarsverbinding
aanwezige normaaldrukkracht van 19,4 MN bedraagt de schuifkracht langs de omtrek van de
dwarsverbinding bij benadering:

(8) 19,4 MN = 184 MN%
3,35· 7r '

Dit leidt tot een schuifspanning in de wand van de hoofdtunnelbuis van:

(9) r = 1,84.10
6 = 4 1 MPa

/lom 450 . 1000 '
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Gezien deze hoge schuifspanningen in de wand van de hoofdtunnelbuis dient het advies te worden
gegeven de aansluiting nader te analyseren. Opgemerkt wordt dat de schuifspanningen gereduceerd
kunnen door het maken van een flexibele aansluiting waarmee de normaalkracht in de dwars-
aansluiting wordt geminimaliseerd.

Indien het evenwicht in fase 5 wordt beschouwd kan worden gesteld dat de normaalkracht zoals die
vanuit de dwarsverbinding op de hoofdtunnelbuis werkt enerzijds wordt opgenomen door de
verplaatste grond en anderzijds door de capaciteit van de ringvoegen aan weerszijden van de
dwarsverbinding (ervan uitgaande dat de capaciteit van de langsvoegen niet maatgevend is). Bij een
axiale normaaldrukkracht van 45,7 MN en een fictieve wrijvingscoëfficient van a,17 (zie paragraaf
4.1.2) bedraagt de afschuifcapaciteit van één ringvoeg ongeveer 7,7 MN. Het overige deel van de
normaalkracht (zijnde 19,4-2·7,7 MN) wordt dus opgenomen door de omringende grond. Daar de
eerste ringvoeg de dwarsverbinding snijdt, is de verwachting dat afschuiving plaats vindt ter plaatse
van de tweede ringvoeg. In totaal zullen bij afschuiving zal drie ringen (zijnde 6 m) grond worden
gemobiliseerd. Indien de berekeningen uitgevoerd door Grondmechanica Delft [5] worden
beschouwd dan kan verder worden afgeleid dat de grond een horizontale reactiekracht levert (als
gevolg van het horizontaal verplaatsen van de tunnelbuis) van plusminus a,3 MN per mm
verplaatsing per strekkende meter tunnelbuis. Voor de drie ringen is dat dus 1,8 MN/mm. Uitgaande
van de verplaatsingen die optreden in fase 5 (Figuur 47b) kan worden vastgesteld dat de boven- en
onderzijde van de tunnelbuis verplaatsingen van 4 à 5 mm vertonen (de verschillen worden
veroorzaakt door het niet symmetrisch aangrijpen van de vries belasting hetgeen een rotatie van de
dwarsverbinding tot gevolg heeft). Ter plaatse van en tegenover de dwarsverbinding daarentegen
treedt vrijwel geen verplaatsing op. Er kan derhalve van uit worden gegaan dat de gemiddelde
verplaatsing ongeveer 3 mm bedraagt. Eén en ander betekent dat de totale kracht die door de grond
over de eerste anderhalve ring wordt geleverd, 3·1,8 = 5,4 MN bedraagt. Aangezien dat de
ringvoegen verschuiven en afschuiving ter plaatse van de tweede ringvoeg optreedt, kan dus worden
vastgesteld dat ongeveer 75% van de in de dwarsverbinding aanwezige normaaldrukkracht wordt
overgebracht door de tweede ringvoeg. De overige 25% wordt opgenomen door de grond tot aan de
tweede ringvoeg. Indien een grotere normaaldrukkracht in de dwarsverbinding aanwezig is (hetgeen
bij een bovengrensbenadering betreffende de vriesbelasting niet ondenkbaar is), dan zal de
additionele (druk)kracht moeten worden opgenomen door de grond, waarbij grotere
ring voeg verschuivingen zijn te verwachten om deze extra gronddrukken te mobiliseren.
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8. Conclusies en aanbevelingen

Om inzicht te verkrijgen in het effect van de aanleg van een dwarsverbinding op de krachtswerking
in de hoofdtunnelbuis en de grootte van de belasting in de dwarsverbinding zijn, in opdracht van de
Bouwdienst van Rijkswaterstaat, door TNO Bouw niet-lineaire gefaseerde berekeningen uitgevoerd
met het eindige elementenprogramma DIANA. Conform het verzoek van de opdrachtgever is hierbij
in eerste instantie (variant 1) uitgegaan van een ligging van de tunnel zoals de aannemerscombinatie
KMW die maatgevend acht voor de optredende krachtswerking [2].

De resultaten betreffende variant 1 laten zien dat in de uitgangssituatie de openstanden en
verschuivingen in de voegen nihil zijn. De resultaten van de uitgevoerde lineaire en niet-lineaire
berekening zijn voor deze fase dan ook vrijwel gelijk. Voor de opvolgende fasen wordt in de lineaire
berekening uitgegaan van een te stijf gedrag van de voegverbindingen van de tunnelbuis.
Dientengevolge zijn de optredende axiale en tangentiële spanningen in de segmenten groter dan
bepaald met behulp van de niet-linaire berekening. Deze niet-lineairiteit van de constructie komt met
name tot uitdrukking in de optredende voegverschuivingen (maximaal 2 mm). De voegopenstanden
zijn enigszins kleiner, namelijk maximaal 0,5-1 mmo

De optredende normaaldrukkracht in de dwarsverbinding (na fase 5) bedraagt ongeveer 20 MN,
terwijl het buigend moment 7,5 MNm bedraagt. Doordat de uitzetting van het vrieslichaam in fase 2
ongeveer 9,5 mm bedraagt terwijl de vrije uitzetting 10 mm is, komt slechts een klein percentage van
de aanvankelijk aangebrachte vriesbelasting van 1000 MN daadwerkelijk in de dwarsverbinding
terecht. Het overgrote deel van de vriesbelasting wordt als gevolg van de uitzetting van het
vrieslichaam gecompenseerd. Dit geeft tevens aan dat de grootte van de belasting die op de tunnel
werkt door het vriezen, en dus ook de belasting die uiteindelijk op de dwarsverbinding werkt, sterk
beïnvloed wordt door de grootte van de vriesbelasting en de stijfheid van de ijsveren. Een
betrekkelijk geringe verandering daarin kan leiden tot een aanzienlijke vergroting (of verkleining)
van de belastingen op tunnel en dwarsverbinding.

Uitgaande van de normaaldrukkracht in de dwarsverbinding van 20 MN, kan worden bepaald dat de
nominale schuifspanning in de hoofdtunnelbuis ongeveer 4,1 MPa bedraagt. Gezien deze hoge
schuifspanningen verdient het aanbeveling de aansluiting nader te analyseren. De problematiek kan
eventueel omzeild worden door het maken van een flexibele (in plaats van een starre) aansluiting.

Daar verschillende van invloed zijnde factoren moeilijk zijn te kwantificeren, verdient het
aanbeveling een aantal varianten door te rekenen. Een eerste voorstel hiervoor is reeds aangegeven
in [17] en paragraaf 2.5. Met name gaat het daarbij om de grootte van de stijfheid van de omliggende
grond, de stijfheid van het vrieslichaam en de grootte van de vriesbelasting en tenslotte de stijfheid
van de grond na het ontdooien. Voorgesteld wordt om allereerst een berekening te maken waarbij de
invloed van de stijfheid van de omringende grond wordt onderzocht (variant 2). In TNO Rapport 98-
CON-R0894 [18] zijn de resultaten gegeven waarbij, conform dit voorstel, uit is gegaan van een
ondergrens voor wat betreft de beddingsconstanten van de omringende grond. De detaillering van de
invoerparameters van de overige varianten (variant 3 tot en met 6) zullen op basis van de resultaten
van variant 1 en 2 worden vastgesteld. De resultaten zullen in een later stadium worden
gepresenteerd. Gezien de resultaten van de berekeningen betreffende variant 1 is het tenslotte aan te
bevelen voor de aansluitend uit te voeren berekeningen gebruik te maken van het lange tunnelmodel
(bestaande uit 14 gemodelleerde ringen) en van niet-lineaire materiaaleigenschappen van de
elementen die het voeggedrag representeren.
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Bijlage A Eigenschappen van de ringvoegen

De ringvoegen zijn opgebouwd uit zogenaamde interface-elementen (niet-lineaire veerelementen). In
de ringvoeg wordt twee verschillende gebieden onderscheiden, te weten:

• Het gedeelte waar de nokken zich bevinden (de lengte van de nok in tangentiële bedraagt,
volgens [3], 350 mm).
Daar de kassen waar de nokken in worden geplaatst zijn gevuld met kaubit, mag er van
worden uitgegaan dat hier geen schuifkracht wordt overgedragen (1l=0). Indien een nok 8
mm is verschoven [3], gaat de nok echter aanliggen en vindt schuifkrachtoverdracht plaats
die afhankelijk is van de stijfheid van de nok.

• Het gedeelte van de voeg waar aansluiting geschiedt middels een vlakke voeg.
In dit gebied is de over te dragen dwarskracht afhankelijk van de normaalkracht en de
wrijvingscoëfficiënt van het beton (Il=OA) en het kaubit (indien kaubit aanwezig is).

In het eindige elementenmodel is de lengte van de nok gelijk aan het minimum van één element.
Aangezien de elementen (in tangentiële richting) een lengte hebben van 550 mm terwijl de nok
slechts 350 mm breed is, wordt feitelijk een te groot gedeelte van de normaalkracht overgedragen via
de nok. Om dit te compenseren is voor de normaalstijfheid van de voegelementen ter plaatse van de
nok 65% (=350/550) van de normaalstijfheid van de overige ringvoegelementen aangehouden.

Indien alleen de nok wordt beschouwd, dan kan de afschuifstijfheid als volgt worden bepaald:

(10)
E

K =----
// d·2·(1+v)

waarin d en E respectievelijk de dikte en de elasticiteitsmodulus van de nok zijn. In werkelijkheid zal
het, aan de nok grenzende, beton ervoor zorgen dat er grotere afschuifvervormingen optreden, dan
verwacht op basis van alleen de stijfheid van de nok. Dit heeft een verlaging van de stijfheid volgens
vergelijking (10) tot gevolg. Hoe groot deze verlaging is, is niet met zekerheid te zeggen.
Veiligheidshalve wordt voorgesteld van een verlaging van 50% uit te gaan. Voor E=36 GPa, v=0,2
en een nokdiepte van d=52 mm [3] betekent dit K=144·106 kN/m3•

Voor de vlakke-voeg in het gedeelte tussen de nokken kan de maximaal over te dragen dwarskracht
worden bepaald aan de hand van:

(11)

Daar kan worden gesteld dat )1kaubit=O en dat het kaubit wordt samengedrukt en naar de zijkanten van
de wand wordt weggeperst kan bovenstaande vergelijking worden herschreven tot:

(12) Q - . 1beton . N - * .N
u - Jlbeton 1 a.x - Jl ax
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waarin I de lengte (in tangentiële richting) van het kaubit en het beton is (1=lbeton+haubit).Volgens [16]
bevat de ringvoeg tussen de nokken (lengte 1=4120 mm), 2420 mm kaubit (heton=1700 mm). Indien
over het gehele gebied een constante wrijvingscoëfficiënt wordt verondersteld, dan bedraagt deze
dus:

(13) * = . [beton = 04. 1700 = 0 17
/l /lbeton [ '4120 '
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Bijlage B Grondbelastingen

Voor de algemene modellering van de grondbelastingen wordt uitgegaan van de situatie zoals
weergegeven in Figuur 15. Hierbij wordt alleen de radiale component van de (vericale en
horizontale) belasting op de tunnelbuis aangebracht. De tangentiële belasting wordt verwaarloosd.
Indien meerdere grondbelastingen worden aangebracht (verticaal en/of horizontaal) dan kunnen deze
worden gesuperponeerd (zoals aangegeven in Figuur 16).

radiale component
q, = O,5Qv(1+cos2$)
tangentiele component
q,= 0

Figuur 15 Modellering van de radiale component van de verticale bovenbelasting ten gevolge van
grond

.-mIIqFv

+ +

(b)
Figuur 16 Superpositie van de radiale component van de horizontaal en verticaal gerichte korrel-

spanningen.

Voor de modellering van bovenstaand geval (Figuur 15) is gebruik gemaakt van de Duddeck-
belastingen zoals gebruikt in het COB onderzoek betreffende Elementaire Liggerwerking
(projectgroep 31.3 van CUR-COB commissie L530). Conform dit onderzoek [4] kan de radiaal
gerichte belasting worden bepaald middels:
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met:

(15)
R 0,9 + 0,3 . Ka

C1=1--·----
H 1+ Ka

(16)
R 0,9 + 0,3 . Ka

C2=1--·----
H 1-Ka

Terwijl de tangentiele belasting kan worden bepaald aan de hand van:

(17) 1- Ka . (2 )a = a ·--·sm'+'
t v,eff 2 'r

Om de situatie zoals weergegeven in Figuur 16 te modelleren geldt:
Ka = 0 Cl = 1
O"t = 0 C2 = 1

Daar de waterdruk als een hydrostatische belasting is aangebracht, is de uniforme waterdruk o"w in
vergelijking (14) niet beschouwd (O"w=O).
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Bijlage C Belastingen en stijfheden van het vrieslichaam

Bijlage C.l Belastingen vrieslichaam

De belasting die ten gevolge van het uitzetten van het cylindervormige vrieslichaam op de tunnel
werkt kan op identieke wijze worden afgeleid als voor de, in Bijlage B omschreven, grond-
belastingen. Dit geldt voor zowel de radiale belastingscomponent (zie Figuur 17) als het tangentiële
aandeel:

(18) . 2 '"(fr,ijs = qh,ijs . sm 'I'

(19) (ft ,ijs = qhijs • sin </J . cos </J

Figuur 17 Modellering van de radiale belastingscomponent die ten gevolge van het vrieslichaam op
de hoofdtunnelbuis werkt.

Bijlage C.2 Stijfheden vrieslichaam

Voor de vrij e uitzetting van het vrieslichaam gelden (in poolcoördinaten) de volgende relaties voor
de radiale en tangentiële verplaatsingen van de hoofdtunnelbuis:

(20)
(f ..

8=~
r Kr,ijS

(21)
(f ..

8=~
t Kt,ijs

Indien het vrieslichaam (in horizontale richting) vrij kan uitzetten dan geldt voor de verplaatsing van
ieder punt op de omtrek van de hoofdtunnelbuis:

(22)
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In poolcoordinaten levert dit als voorwaarde:

(23)

waarbij geldt:

8 -~-~
h - sin é - cosljJ

Invulling van vergelijking (18) tot en met (21) en (24) in vergelijking (22) en (23) levert voor de
radiale en tangentiële veerstijfheid de volgende relatie:

(24)

(25) Kr,ijS = Kt,ijs = Kh,ijS • sin é
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Bijlage D Evenwichtsbeschouwing

Voor de radiale belastingen die aangrijpen op de hoofdtunnelbuis geldt in het algemeen (zie Bijlage
B):

(26) ar = qy cos ' 0 = 0,5· p. (1+ cos(20))

(27)

Doordat de tangentiële component van de belasting verwaarloosd wordt, wordt ook een deel van de
totale, zijnde belasting D·qv (zie Figuur 15) verwaarloosd. Hoeveel deze verwaarlozing is kan
worden bepaald aan de hand van het verticale aandeel van de radiale belasting volgens Figuur 15:

(28)

De totale verticale belasting op het bovenste deel van de tunnel bedraagt dus:

F; = 1/2a; .Dfrel2 cos" 0 dO
12 -re12

(29)

Hieruit blijkt dat 33% van de verticale belasting wordt verwaarloosd. Voor de horizontale belasting
op de zijkanten van de tunnel geldt dat aan beide zijde, dezelfde (tegengestelde) fout wordt gemaakt.
Horizontaal evenwicht is hierdoor gegarandeerd. Daar de verticale belastingen aan de boven en
onderzijde van de tunnelbuis niet gelijk zijn aan elkaar, zal er aanvankelijk geen verticaal evenwicht
zijn. Om evenwicht te verkrijgen moet gelden:

(30)

Met de bekende waarden voor het eigen gewicht (G=2·1t·Rt 25=372,9 kN), de opdrijvende kracht
(Fw=0,25·1t·D2·yw =900,4 kN/m) en de verticale korreldruk aan de bovenzijde van de tunnel
( p/ =259,85 kN/m2) kan Pvs worden bepaald:

(31)

Dit komt overeen met de in [2] gebruikte belasting.
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Bijlage E Invloed van de tunneUengte op de krachtsverdeling

Model: VAA1 Oef = .3E"
LC9: Lo a d case g
Nodal DTJl. ..G RESDTX
MaxIMil on reslits set
M.al( ::z 47.4E-3
MOl = .39E"

y

~z

Figuur 18 Totale vervormingen (in

Modet VAR.1A Def:r:. .3E"
lC9: Laad case SI
Nodal DTJl ...G RE5DTX
MulMn on results set
Max 2< 475E-3
Min.= .171E-<c

y

{j X
~Z

: .45E-3
, .43E-3
•.• 1E-3
.39E-3
.37E-3
.35E-3
.33E-3
.J1E-3
.29E-3
.27E-3
.2SE-3
.23E-3
.21E-3
.19E-3
.17E-3
.15E-3
.13E-3
.11E-3
.9E"
.7E-'
.5E'"

m) van de hoofdtunnelbuis bestaande uit 7 ringen.

: .'SE-J
, .4JE-3
, .• ,E-3
.J9E-3
.J7E·J
.JSE-J
.JJE-J
.J1E-J

, .29E-3
,.27E-3
r25E-3
, .nE-3
,.2tE.J
,.t9E-J
,.HE-J
,.1SE-3
,.13E-3
,.1tE.J
, .9E"
, .7E-4
,.SE-4

1

Figuur 19 Totale vervormingen (in m) van de hoofdtunnelbuis bestaande Uit 14 ringen.
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Model:VAR1
lC9: lOld case 9
Element EL.SJ<X.L SXX
Swface: 3
MaxJMin on reslits set
M•• 0 175 Min· ·26g

y

~z

TNORapport
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1200
11n
115~
'131
'108
'8~.6
81.5
38.5
15.~
,.7.69
.-JO.8
.-53.8

(T~i
'-123
l-l~6
1-169
'-192
'-215
1-238
'·282
'.285
'-308
'.331
1.35~
'-3n:-~OO

1 (a)

1200
'177
115~
'131
'108
84.6
81.5
38.5
15.4
-7.69
•• JO.8
1-53.8
.-78.9

•:~~g
I_U6
'-169
1-192
1-215
1-238
'-282
'-285
'.308
'-331
1.35~
1.3n
:-400

2 (b)

Figuur 20 Axiale normaalspanningen (in kN/m2
) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van de

hoofdtunnelbuis bestaande uit 7 ringen.

Model:VARl
LC9: Laad case 9
Element EL.SJ<X.L SXX
$l.rlace: 1
MulMi'l on reSl.its set
Mu: = 272 Min ""-507

y
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Model:VAR1A
LC9: Load case 9
Semenl ëï..sxx.t SXX
S4ri1ce: 3
MaxlMin on restlts set
Max = 182 Min = ·357

y

~z

Model: VAR1A
lC9: laad case 9
Element El.5XX.L sxx
Suface: 1
MaxIMin on res~ set
Max :: 275 Min:: ·585

y

Ö XlE?c,.z

september 1998

'200
'ln
'15(
'131
'108
8(.6
61.5
38.5
15.(
-7.69
,-30.8

,:~~:~
'-100
'-123
'-1(6
'-169
'-192
'-215
1-238
1-262
1-285
1-308
1-331
I_JS(
1_3n
:400

1 (a)

'200
11n
'15(
1131
1108
8(.6
61.5
38.5
15.(
-7.69

,:~::
'-76.9
'-100
'.123
'-1(6
1-169
'-192
1-215
1-238
'.262
'-285
1_308
'-331
'-JS(
'-377
:400

2 (b)
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Figuur 21 Axiale normaalspanningen (in kN/m2
) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van de

hoofdtunnelbuis bestaande uit 14 ringen.
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Mode!; VAR1
lC9: Lead case 9
Element EL.SlOCL SYY
Slwface: 3
MulMil on reslJb set
M~x = 397
Min""-115E"

y

Ó X
~Z

Model:VARI
LC9: Load case 9
Element EL.SXllL SVV
Striaee: 1
MaxJMin on resutts set
Mu '" 471 Min= -856

y

~z
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'300
'241
"82
'123
63.6
4055
-5405
-114

.:g~
'-291
'-350
'-409
'-468
'-527
'-586
'-&45
1.705
'-7M
'-$23
'~2
'-941:-.m
3 (a)

'300
'241
'182
'123
63.6
4055
-5405
-114
-173
'-232
'-291
'-350
'-409
'-468
'-527
'-588
'-&45
'-705
'-7M
'-SZ!,~
'-941
:-.lE4

4 (b)

Figuur 22 Tangentiële normaalspanningen (in kN/m2
) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van

de hoofdtunnelbuis bestaande uit 7 ringen.
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Model: VARIA
LC9: load case 9
Element EL.5XX.L SW
&mee: 3
MaxIM;' on resUts set
MiX = 411
Min··.117E4

Model: VARIA
LC9: load case 9
Sement EL.SlOlL SW
SlIface: 1
MaxlMi"I on remts set
Mal( = 508 Min = -887

y

~z

september 1998

y

~z

1300
1241
1182
1123
163.6
4.55
-54.5
-114

I:~~
1.291
1-350
1-409
1-468
1-527
1-586
1-845
1.705
1.764
1.823
1-882
1-941
:-IEA

3 (a)

1300
1241
1'82
1123
163.6
4.55
-54.5
-114

I:~~
1.291
1.350
1-409
1-468
1-527
1_588
1-845
1-705
1-784
1-823
1-882
1-941
:-.IE4

4 (b)
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Figuur 23 Tangentiële normaalspanningen (in kN/m2
) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van

de hoofdtunnelbuis bestaande uit 14 ringen.
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Bijlage F Resultaten lineair elastische berekening variant I

Bijlage F.I Resultaten fase I

Model: FASE1
LC2: Load case 2
Step: 2 LOAD: 1
Element EL.SXX.L SXX
SUface: 3
MaxIM;' on restjts set
M••• - 207E4
Mln = -.577E4

y

~z

Model: FASE!
LC2: LOld case 2
Step: 2 LOAD: 1
Element EL.SlOCL SXX
SU"bçe: 1
MaxIMin on resub set
Max =. 129E-4
Mln= -.545E4

y

~z

'.2E4
'.U2E4
, 845
'259
'-308
-6eS
-.U8E4
-.204E4
-.252E4
-.319E4
-.377E4
: -.43SE4
,-.492E4
,-.SSE4
,-.609E4
,-.66SE4
, -.723E4
,-.781E4
, -.839E4
,-.896E4
,-.954E4
, -.I01E5
,-.107ES
,-.113ES
,-.118ES
,-.IUE5
,-.13E5 (a)

'.2E4

hWE4

'259
'-308
'-6eS
-.U5E4
-.204E4
-.252E4
-.319E4
,-.377E4
,-.435E4
,-.492E4
,-.SSE4
,-.609E4
,-.665E4
,-.723E4
,-.781E4
,-.838E4
,-.898E4
,-.954E4
,-_10tE5
,-.107E5
,-.113E5
,-.118E5
,-.124ES
,-13ES (b)
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Figuur 24 Axiale normaalspanningen (in kN/m2) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van de
hoofdtunnelbuis (fase 1, lineair elastisch).
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Model: FASEl
LC2: lead case 2
Step: 2 LOAO: 1
Element El.SXJtl SVV
Surt.lee: 3
MaxIM•.. on reslils set
M ex =- 551E4
Mln= - 202ES

y

Model: FASEl
lC2: Load"se 2
Step: 2 LOAO: 1
Element ELSlOU SYY
Stsbee: 1
MaxlMin on restMs set
MiIX:: - 265E<4
Mln=-.lS.ES

y

~z
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'.zE.
'.lE.'a
L.tE.
'-.2E.
-.3E.
-.•E.
-.SE.,-.6E.
,-.7E4,-.8E.
,-.9E4
,-.lES
,-.11ES
,-.12ES
,-.13ES
,-.14ES,::~~
: -:17ES
,-.18ES
,-.19ES
,-ZES (a)

, ZE.:lE.,a.::~~:
-.3E4
-.4E4
-.SE4
,-.GE4
,-.7E.
,-.8E4
,-.9E4
,-.lES
.-.l1ES
.-.12E5
,-.13ES
.-.14E5
,-.15ES
,-.16ES
,-.17ES
,-.18ES
,-.19E5
,-.ZE5 (b)

Figuur 25 Tangentiële normaalspanningen (in kN/m2) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van
de hoofdtunnelbuis (fase 1, lineair elastisch).
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Model: FASE1 Oef = 531
lC2: Laad case 2
~::.tl ~.ptD~lRESTDT
MilXlMi'l on resLits set
Mat = 282E-2
Mlne .559E-3

y

~z

september 1998

: .272E-2
•. 261E-2.25E-2
1.239E-2
.226E-2
.216E-2
.207E-2
•. 196E-2
1·165E-2
• .175E-2
•. 164E-2
•. 153E-2
• .142E-2
•. 131E-2
•. 121E-2
• .11E-2
•. 99E-3
• .663E-3
• .775E-3
• .667E-3

Figuur 26 Totale vervormingen (in m) van de hoofdtunnelbuis (fase 1, lineair elastisch).

Pagina

65



Pagina

66 september 1998

Bijlage F.2 Resultaten fase 2

Model:FASE2
lC2: Lead case 2
Step: Z LOAD: 1
Bernent a.sxxt SXX
Slxt.iJC&: 3
MaxIMin on results set
Max = 169E4
Min = -.963E4

Model:FASEZ
lC2: Lead case 2
Slep: Z laAD: 1
Element EL.SXX.l SXX
Surface: 1
MaxJMIn on rest.its set:
Milx::= .<4-34E4
Mln ·-.IIIES

y

~z
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, .2E.
'.14ZE.
'846
'Z69
, -308
-885
-.146E4
-.Z04E4
-.Z62E4
-.319E4
,·-.JnE4
.-.4JSE4
, -.49ZE4
.-.SSE4
.-.608E4
.-.66SE4
,-.72JE4
.-.78tE4
,-.838E4
.-.896E4
,-.9s.lE4
.-.101ES
.-.107ES
.-.ltJES
.-.lt8ES
.-.IUES
.-tJES (a)

: .ZE4
.~ZE4

'Z69
, -308
1_885
-.1.6E.-.~E.
-.Z62E.
-.JI9E •
• -.JnE •
• - .•JSE •
• -.• 92E4
.-.SSE4
, -.608E4
.-.665E4
.-.723E •
• -.781E•
• -.838E•
• -.896E.
,-.95.E.
,-.101ES
.-.107ES
,-.11JES
.-.118ES
,-.IZ.ES
,-.13ES (b)

Figuur 27 Axiale normaalspanningen (in kN/m2) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van de
hoofdtunnelbuis (fase 2, lineair elastisch).

y

t::> x
~z
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Model: FASE2
LC2: Laad cue 2
Step: 2 LOAD: 1
Element El.SXllL SVV
Swtaçe: 3
MaxlMin on reSlJts set
Mu::;: 239E4
Min= -.3S2ES

y

{j X
~z

Model: FASE2
LC2: laad case 2
Step: 2 LOAD: 1
Element EL.SXllL SVV
Suface: 1
MuJMîn on reslJts set
Mil. = .706E4
11k>=-.2&&ES

y

~ X
~Z

'.2E(
'.lE(
10
1_.1E(
1_.2E(
-3E(
-.(E(

-.SE(
I-·BE(
,-.7E(
,-.BE(
,-.9E(
,-.lES

a::~
H~g
,'-:lSES
-.lBES
: -.17ES
,-.18ES
,-.19ES
,-2ES (a)

: .2E(
I ólE(
1_.IE(
1_.2E(
• -.3E(
-.(E(
-.SE(
I-·BE•
1-.7E.,-.8E.
1-·9E•
,-.IES
,-.HES
,-.12ES
,-.13ES
,-.14ES
,-.lSES
,-.18ES
,-.17ES
,-.lBES
,-.19ES
,-2ES (b)
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Figuur 28 Tangentiële normaalspanningen (in kN/m2) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van
de hoofdtunnelbuis (fase 2, lineair elastisch).
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Model: FASE2 Def= 123
LC2: lJJ.d cue 2

~~ ~~AIJ~ 1RESTDT
MaxiM", on reNts set
Ma.. 122E-l
Min=.411E-4

y

~z

Model: FASE2 Def = 1~11
Le2: Lead case 2
step: 2 LOAD: 1
NodaJPDTll ..G RESPDT
MaxlMin on resUts set
MiX. 101E-l
Mil = .717E-3

y

Ó X
~z

Figuur 29 Totale (a) en incrementele (b) vervormingen (in
lineair elastisch).
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'.116E-1
l.l1IE-l

::~~~21
.932E-2
.87~E-2
.816E-2
,.758E.2
I.7E-2
,.6~2E-2
1·5~E-2
, .526E-2
I .~68E-2
,.~lE-2
, .352E-2
, .29~E-2
,.236E-2
1·178E-2
1·12E-2
1·621E-3 (a)

'.963E-2
1.919E-2
1.87~E-2
'.83E-2
.785E-2
.7~E·2
.696E-2
,.651E-2
1·607E-2,~~t~
: :473E-2
1·~28E-2

,~~~:~
: .295E-2
,.25E-2

I:f~~t~
: .116E-2 (b)

m) van de hoofdtunnelbuis (fase 2,



TNO Rapport

98-CON-R0700 september 1998

Bijlage F.3 Resultaten fase 3

Model: FASE3
Lel: laad ease 1
Step: 1 LOAD:I
Element ELSJOlL SXX
S<rloee: 3
Max/Im. on resUts set
MD: = .163E.(
Mil = -.102E5

y

{j J(
S
~Z

Model: FASE3
Lel: Lead case 1
Step: 1 LOAD:I
Sement ELSxx.L SXX
Slrla~: 1
MaxlMin on feSlè set
Uil.( =.(27E'"
MIl"l=-11BE5
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'.2H
'.U2E4
1846
'269
'-308
-885
-.'46E4
-.204E4
-.262E4
-.319E4
,-.377E4
,-.435E4
,-.492E4
,-.55E4
,-.608E4
,-.665E4
,-.723E4
,-.781E4
,-.838E4
,-.89SE4
,-.954E4
,-.1OIE5
,-.107ES
,-.113ES
,-.118E5
,-.124ES
,-.13ES (a)

'.2E4
'.U2E4
'846
'269
'-308
-88S
-.U6E4
-.204E4
-.262E4
-.319E4
,-.377E4
,-.435E4
,-.492E4

(~~4
; -.665E4
,-.723E4
,-.781E4
.-.638E4
,-.8gaE4
.-.954E4
,-.IOIES
.-.107ES
.-.113ES
,-.116ES
.-.124ES
,-13ES (b)

Figuur 30 Axiale normaalspanningen (in kN/m2) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van de
hoofdtunnelbuis (fase 3, lineair elastisch).
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Model: FASE3
lel: Laad case 1
Step: ILOAD: 1
8ement a.sxx.i, SVV
$wface: 3

IMaxJMin on reslJts set
MD = 2S9E4
Min=-.J51E5

y

Modol:FASEJ
Iet: Lead case 1
Slop: I lCAD: 1
Elemon' ELSXX.l SVV
St.rf3ce: 1
MaxIMin on resUts set
Mn = .701f4
Min= - 255E5

y

~z

TNO Rapport

98-CON-R0700

1.2E~
'.1E~'0
L.1E~
'_.2E~
-.JE~
-.4E~
-.5E4
.-.BE4
.-.7E~
.-.BE~

dê~
'-.tIE5
'-.12E5::m~
U~ê~
: -.17E5
.-.IBE5
.-.1BE5
.-2E5 (a)

1.2E~
'.IE~
10
'-.tE~
L.2E~
-.JE~
-.~E~
-.5E~
I-·BE~
1-·7E~
.-.BE~
.-.BE4
.-.IES
.-.11E5
.-.12E5
.-.tJE5
.-.HE5
.-.15E5
.-.IBE5
.-.17E5
.-.18E5
.-.1BE5
.-2E5 (b)

Figuur 31 Tangentiële normaalspanningen (in kN/m2
) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van

de hoofdtunnelbuis (fase 3, lineair elastisch).
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Model: FASEJ 001= 122
lC1: load case 1
~~ \-oL.gtD~ 'RESTDT
MaxtMin on results set
Mn = 123E-1
Mil = .124E-4

y

6 X
~z

lIodet FASEl Del = <67
LC1: Load case 1

, St>p: 1 LOAD: 1
Hodol POTX...G RESPOT
MaxlMin on resUts set:
Mu = U3E-2
Mn= ,855E-5

".-
/'

./ ./
./

/./
/'

" /'
/

/ /
/ ,,/

",/ /

/ /'

/ /

/
/

y

/

/
•.•.

Figuur 32 Totale (a) en incrementele (b) vervormingen (in
lineair elastisch).

'.117E.l
'.lllE-l
'.l05E.l
.99lE-2
.935E-2
.877E-2
.819E-2
.76E-2
: .702E-2
, .643E-2
1·585E•2
, ,527E-2
1·<68E.2
"llE-2
,.352E.2
, .293E-2
, .235E-2
,.176E.2
,.118E.2
,.596E.3 (a)

H~:i2
'.123E-2
'.116E.2
.109E-2
.103E-2
.957E-3
.89E-3
: .822E-3
,.751E-3
1·686E•3
,.619E.3
1·551E.3

,:m~:~
: .317E-3
.28E-3
: .212E-3
, ."IE-3
, .763E·1 (b)

m) van de hoofdtunnelbuis (fase 3,
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Bijlage FA Resultaten fase 5

Model: FASE5
LC1: laad ease 1
Slep: 1 LOAD:1
Element ELSXX.l SXX
SlriiiJce: 3
MaxlMin on reslJts set
Max = 2ES
Min=-.118E5

Model: FASES
lel: Loadcue 1
Slop: 1 LOAD:1
Element ELsxx.l SXX
&.face: 1
MaxnI"n on resu'ls set
Max = .136E<t
Min = -.32E5

y

{;,Xk?c.z

TNORapport

98-CON-R0700

'.2E(
:.U2E(
.8(6, ~;g8
-885
-.1(6E(
-.2()(E(

-.262E(
-.319E(
i-.377E(.::~~~:
: -.55E(
.-.608E(

•
-.665E(
,-.723E(
,-.781E(
,-.838E(
,-.896E(
,-.95(E(
,-.101E5
,-.107ES
,-.113E5
,-.118E5
,-.lUE5
,-13ES (a)

: .2E(
'8~~2E(
'289
'-308
J_885
! -.146E4
-.20(E(
-.262E(
-.319E(
,-.377E(
.-.(35E(.:~~~~(
: -.608E(
,-.665E(
,-.723E(
.-.781E(
,-.838E(
.-.896E(
,-.95(E(
,-.101E5
,-.107E5
,-.113E5
.-.118ES
,-.12(E5
,-13ES (b)

Figuur 33 Axiale normaalspanningen (in kN/m2
) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van de

hoofdtunnelbuis (fase 5, lineair elastisch).
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1IodeI: FASES
LC1: Lead case 1
Stop: 1 LOAD:1
Semenl ELSXX-L SYY
Suf.lce: 3
MaxJMin on resUt's set
Max: 2lI5E5
Min = -.317ES

y

~z

Model: FASES

ILC1: lood eese 15",,: 1 LOAD: 1
. Element ELsxx.l SYY

I
S<mco: 1
Yu/Mi'a on resUts set
•••~ = 236E4
Min= - 588E5

y

6 X
~z

Pagina
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'.2E4
'.IE4'0
L.tE4
-.2E4
-.3E4
-.4E4
-.5E4

(:~~~
:-.8E4
,-.9E4
.-.IES

.:g~
:-:13E5
.-.14E5

I::~~
: -:17E5
.-.t8E5
.-.t9ES
.-2E5 (a)

•. 2E4
'.tE4
: 0

d~~
-.3E4
-.4E4
-.5E4
.-.6E4
.-.7E4
.-.8E4
.-.9E4
.-.lE5
.-.ttE5
.-.12ES
.-.13ES
.-.14ES
.-.15ES
.-.16ES
.-.17E5
.-.t8ES
.-.19ES
.-.2ES (b)

Figuur 34 Tangentiële normaalspanningen (in kN/m2) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van
de hoofdtunnelhuis (fase 5, lineair elastisch).
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Model: FASES Oef = 139
LC1: load case 1
Step: 1 LOAD: 1
NodoJ Tll1X ... G RESTDT
MaxJMflon reds set
Mu::: 10BE-l
Min = .591E-3

y

1_FASES Der=202
lC1: Loadcase 1
Step: 1 LOAD: 1
NodoJ POTJL ..G RESPDT
MuIMfl on ~ set
Mu == 7-41E-2
Min = .502E-3

y

(:,X
~Z

TNORapport

98-CON-R0700

l.l03E_l
1.982E_2

:::a~t~
.83SE-2
.787E-2
.739E-2
.69E-2
: .6<2E-2
1·593E-2
• .5<5E-2
1·<96E-2
• .«8E-2
•. 399E-2
•. 35E-2
•. 302E-2
• .253E-2
•. 205E-2
r156E-2
•. 108E-2 (a)

::~~t~
I.S<2E_2
1.809E-2
.576E-2
.5<3E-2
.51E-2
• .<78E-2r<<5E-2
•. <12E-2
•. 379E-2
1·3<SE-2
•. 313E-2
r28E-2r2<7E-2
.:mt~
H~:t~
: .83E-3 (b)

Figuur 35 Totale (a) en incrementele (b) vervormingen (in
lineair elastisch).

m) van de hoofdtunnelhuis (fase 5,
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Bijlage G Resultaten niet-lineaire berekening variant I

Bijlage G.I Resultaten fase I

Model: FASEI
lC2: LOI.dease 2
Slop: 2 LOAO: 1
Element ELSXllL SXX
Sl.rf3et: 3
MuIPöl onresUts set
I Mu:c - 165E4
Min •• ·.604E.4

IModel: FASE1
ILC2: Lood 'u. 2
Step: 2 LOAD: 1
Semen! ELSXllL SXX
Strface: 1
Maxi'" on results set
Mu = - t58E4
Mln = - 545E4

y

Ó )(
~z

'.2E4
'.142E4
'846
'269
1-308
1-885
-.146E4
-.2D4E4
-.262E4
-.3t9E4
,-.377E4
,-.435E4
,-.492E4
,-.55E4
,-.608E4
,-.685E4
,-.mE4
,-.78tE4
,-.838E4
,-.8i6E4
,-.954E4
,-.lD1E5
,-.1D7E5
,-t13E5
,-.118E5
,-.t24E5
,-.t3E5 (a)

'.2E4

:a'4~E4

'269
, -308
-885
-.146E4
-.204E4
-.262E4
-.319E4,::~m:
: -.492E4
,-.55E4
,-.608E4
,-.665E4
,-.723E4
,-.78tE4
,-.838E4
,-.8911E4
,-.954E4
,-.tDIE5
,-.lD7E5
,-.113E5
,-.118E5
,-.124E5
,-t3E5 (b)
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Figuur 36 Axiale normaalspanningen (in kN/m2) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van de
hoofdtunnelbuis (fase 1, niet-lineair).

y

I:> )(
~z
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, Model: FASEI

IlC2: Laadene 2

I
Slop: 2 LOAO:I
Element EL5XX.L Sf'(
Striac:e: 3
MaxlMi'l on reSlMs set
, MD =~ 5<i"E"
Min. ·.202E5

_FASEI
lC2: load case 2
Step: 2 LOAO:I
Element EL5XX.L Sf'(
S41bee: 1
MilXlMin on resUts set
Max • - 267E.
M"s·.154E5

y

I;, X
l&6.z

TNORapport

98-CON -Rü700

1.2H
I.IH
10
L.IE.
1_.2H
-.3E.
-.•E.
-.SE.
-6E.:-m
1-·8E•
1-·9E•
1-·1ES
1-·llES
1-·12ES

I::~~
I
I_:,SES
-.16ES
:-.17ES
1-·18ES
1-·19ES

1-2ES (a)

1.2E.
I.IE.
10:::~~:
-.3E.
-.•E.
-.SE.
I-·SE•
1-·7E•I::::
:-.IES
1-·11ES
1-·'2ES
.-.'3ES
I-·'·ES
.-.ISES
1-·16ES
.-.17ES
1-·'8ES
.-.'9ES
.-2ES (b)

Figuur 37 Tangentiële normaalspanningen (in kN/m2
) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van

de hoofdtunnelhuis (fase 1, niet-lineair).
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Model: FASEl Oef = 530
lC2: load case 2~:t.~l.&.~~ 'RESTDT
MuJlln on resUts set
Mu = Z83E-2
Min= .535E-3

y

6 X
1;81
~z

september 1998

1
1.272E-Z
.Z61E-Z

I
I.Z5E-Z
.Z39E-Z
.228E-Z
.Z17E-Z
.206E-Z
I ,'95E-2
l·l84E-Z
1·174E-Z
l·l63E-Z
1·15ZE-Z
1·141E-Z
1·13E-Z
1·"9E-Z
1·108E-2
1·972E-3
1·862E-3
1 .753E-3
1·644E-3

Figuur 38 Totale vervormingen (in m) van de hoofdtunnelbuis (fase 1, niet-lineair),
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Bijlage G.2 Resultaten fase 2

Model: FASE2
lC2: Leadcase 2
Step: 3 LOAO:1
Element El.SlOll SXX

j Striae.: 3
MulMin on reslJts set
MiX:2 121E4
Min" ·.8S1E4

y

ó X
~z

Model: FASE2
lC2: Laad case 2
S..,,: 3 LOAD:1
Element El.SlOll SXX
Su1ace: 1
MuJMr. on resUts set
MU:2 275f.4
Mil· - I05E5

y

Ó X
~z

TNORapport

98-CON-Rû700

'.2E'
: .1'2E4,~:
'-308
-885
-.146E'
-.204E'
-.262E'
-.319E'
;-.3nE4
,-.435E'
,-.492E'
,-.55E4
,-.606H
,-.665E'
,-.723H
, .. 781E4
,-.838E4
,-.8geE'
,-.954E4
,0.101E5
,-.107E5
,-.113E5
, .. 118E5
, .. 12'E5
, .. I3E5 (a)

'.2E'
: 8~~2E'
'289
'-308
'-885
-.U8E4
-.204E'
-.282E'
-.319E4
,-.377E4
,-.435E4
,-.492E'
,-.55E4
,-.606E4
,-.665E4
,-.723E4
,-.781E4
,-.838E'
,-.896E'
,-.954E4
,-.101E5
,-.107E5
,-.113E5
,-.118E5
,-.12'E5
,-t3E5 (b)

Figuur 39 Axiale normaalspanningen (in kN/m2
) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van de

hoofdtunnelbuis (fase 2, niet-lineair).
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Model: FASE2
LC2:wd case 2
Step: 3 LOAD: I
Bernenta.sxx; I>(Y
Swf3ce: 3
MaxlMin on resllts set
Max = 192E4
Min = -.245E5

y

~X:;,.Z

IModet FASE2
IlC2: loadcase2
Step: 3 LOAD:1
Element a.sxxc SYY
Slmce: 1
MuIMb on resUts set
Max· 5J.IE4
Mil = - 233E5

y

Ó X
~Z

::m·0
L.1E4
·-.2E4
-.3E4
-.4E4
-.5E4
.-.6E4
.-.7E4
.-.6E4
.-.9H
.-.IES
.:.g~
:-:13E5
.-.14E5

I:~~~~
:-.17E5
.-.leE5
.-.19ES
.-2ES (a)

: .2E4
r: IE4
•
•~IE4
-.2E4
-.3E4
-.4E4
-.5E4
-.6E4
: -.7E4
.-.eE4
.-.9E4
.-.IE5
.-.l1E5
.-.12E5
.-.13E5
.-.14E5
.-.15E5
.-.16ES
.-.17E5
.-.16ES
.-.19E5
.-2E5 (b)
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Figuur 40 Tangentiële normaalspanningen (in kN/m2) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van
de hoofdtunnelbuis (fase 2, niet-lineair).
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Model; FASE2 DeI= 122
lC2: lOK case 2
~~ ~~AI)~ 'RESTllT
MaxJM"W'Ion restM:s set
M~.x = 123E-l
Mil::< 994E-'

y

r;, X
~z

Modo!: FASE2 Dof = 148
LC2:~ease2
Step: 3 LOAD:1
Nodal POlJl ..G RESPDT
Maxn.r" on resUts set
Mu = 101E-l
Min'" .429E-3

y

r;, X
0?~ z

Figuur 41 Totale (a) en incrementele (b) vervormingen (in
niet-lineair).

TNORapport

98-CON-R0700

, .117E-l
'.11tE-l
'.ll16E-l
, .997E-2
.939E-2
.881E-2
.823E-2
, .765E-2
, .707E-2
, .649E-2
,.591E-2
, .533E-2
I ,475E-2
, ,417E·2
, ,358E-2
, ,3E-2
, ,242E-2
,,184E-2
,,128E-2
,.68E-3 (a)

::~~~:i
',873E-2
',827E-2
1.781E_2
.735E-2
,669E-2
,,643E-2
,.596E-2
,,55E-2
,,504E-2
,,458E-2
,,412E-2
,,366E-2
,,32E-2
,,274E-2
,.227E-2

,mê:i
:.89E-3 (b)

m) van de hoofdtunnelbuis (fase 2,
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Bijlage G.3 Resultaten fase 3

lIodeI: FASE3
LC1: Laad ease 1
Step: 1 laAD: 1
Element ELSlOll SlO(
Slrl1ce: 3
MulMi"l on resUts set
Mu'" 183E.4
Min= -.8l8E4

Model: FASE3
lC1: laad case 1
Step: 1 lOAD: 1
Element ELSlOll SlO(
Swface: 1
MaxIMin on resUts set
MD' '"' 146E4
, !In = -.IOlE5

y

Ó X
~Z

'.2E4
:~2E4

'269
, -308
-88S
-.t46E4
-.204E4
-.262E4
-.319E4
.-.3nE4
,-.43SE4
,-.492E4
,-.SSE4
,-.608E4
,-.665E4
,-.723E4
,-.l8IE4
.-.838E4
,-.8911E4
.-.954E4
,-.'OIE5
,-.10lES
,-.lt3ES
,-.118E5
,-.124E5
,-13ES (a)

'.2E4

hWE4

'269
'-308
-885
-.146E4
-.204E4
-.262E4
-.319E4
-.3nE4
:-.OSE4
,-.492E4
,-.SSE4
,-.608E4
,-.66SE4
,-.723E4
,-.781E4
,-.838E4
,-.8911E4
,-.954E4
,-.10IES
,-.IOlES
,-.113E5
,-.118ES
,-.124ES
,-t3ES (b)
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Figuur 42 Axiale normaalspanningen (in kN/m2
) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van de

hoofdtunnelbuis (fase 3, niet-lineair).

y

~z
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Model:FASE3
Lel: laad case 1
step: 1 LOAD:1
8ement a.sxxi S'fY
Strlac&: 3
MaxlMin on reNls set
Mat = 207E4
M" = -.233ES

september 1998

y

Ó x
I~~z

TNORapport

98-CON-Rü700

1.2E4
, .IE4'0
L.IE4
1_.2E4
-.3E4
-.4E4
-.SE4
, -.6E4
,-.7E4
,-.BE4
,-.9E4
,-.lES

,:g~~
'-.13ES
,- 14ES

:::~~~
:-17ES
,-.IBES
,-.19ES
,-2ES (a)

: .2E4
1·1E4

1'~'E4-.2E4
-.3E4
-.4E4
-.SE4
, -.6E4
, -.7E4
,-.BE4
,-.9E4
,-.IES
, -.11 ES
,-.12ES
,-.13ES
, -."ES
, -.lSES
,-.lGES
, -.17ES
, -.'BES
,-.19ES
,-.2ES (b)

Figuur43 Tangentiële normaalspanningen (in kN/m2) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van
de hoofdtunnelbuis (fase 3, niet-lineair).

IModetFASE3
lC1: Load ease 1
Sl<jl:' LOAD:'

I
Element EL.5XX.L SY'(
Suf.lce: f
MuIMin on (es\.its set
MiX= 426E4I Min = -.236ES

y

r;, X
~Z
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8398-CON-R0700

Model: FASE3 Oef· 121
Let: laad case t~::'.tJ\J-&.ADi> 'REsrDT
MuJMfl on resUts set
Mu = 123E-1
Min = .123E-3

,ModetFASE3 Cet=3211
LC1: L.oadcase 1
Slop: 1 LOAD:1
HodaJ PDTX. ..G RESPDT
MuIMi1 on results S'et:
Max c 141E·2
lol;" = .692E-5

september 1998

y

~z

./

./

./ ,/

./
,/

./
/

~ / ,/

/ /
/ /'

/ /'
/ ./

,,/ /

/
/

y

(j )(

~z

/

/

Figuur 44 Totale (a) en incrementele (b) vervormingen (in
niet-lineair).

'.118E-l
: .112E-l

I::~;-'
.944E-2
.685E-2
.827E-2
1·769E-2

1·765'3'EE-22
I· -
1·594E-2
1·536E-2
1·478E-2
1·42E-2
,.361E-2
, .303E-2
1·245E-2
1·187E-2
1·129E-2
1·705E-3 (a)

::~~:§
, .121E-2
1.115E-2
-. 108E-2
.101E-2
.945E-3
, .878E-3
1·811E-3
, ,7«E-3
1,6nE-3
1·61E-3
1·543E-3
,,476E-3
1,409E-3,~~~~
,I,208E_3
,,141E-3
,.739E-4 (b)

m) van de hoofdtunnelbuis (fase 3,



Pagina

84 september 1998

Bijlage G.4 Resultaten fase 5

IModel: fASESrei: Load case 1
Step: 1 LOAD: 1

I Element ELS)(JU SXX
Snee: 3
MaxlMin on restits set
Mu = 18SE5
Min: - 76<E4

_fASES
tC1: Lead ease 1
Step: 1 LOAD: 1
Element EL5XX.L SXX
Su1aee: 1
MuJMin on resUts set
Max" 111E-4
Min;-.2_5

y

~z

TNORapport

98-CON-R0700

'.2E4
'.142E4
'846
'269
'-308
-885
-.146E4
-.204E4
-.262E4
-.319E4
,-.3nE4
,-.43SE4
,-.492E4
,-.SSE4
,-.608E4
,-.66SE4
,-.723E4
,-.781E4
,-.838E4
, -.agsE4
,-.9S4E4
,-.10IES
,-.107ES
,-.I13ES
,-.118ES
,-.124ES
,-.13ES (a)

, .2E4
'.142E4
'846
, 269
'-308
1-885
-.146E4
-.204E4
-.262E4
-.319E4I:~m:
: -.492E4
,-.SSE4
, -.608E4
,-.66SE4
, -.723E4
,-.781E4
,-.838E4
,-.896E4
,-.954E4
,-.101ES
,-.107ES
,-.113ES
,-.118ES
,-.124ES
,-.13ES (b)

Figuur 45 Axiale normaalspanningen (in kN/m2
) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van de

hoofdtunnelbuis (fase 5, niet-lineair).
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Model: FASES
lC1: load ease 1
Step: 1 LOAO: 1
Element EL.5XX..l SVV
Su1ace; 3
MulMil on resUts set
MiJl z "BE5
Mil = -.207E5

y

Model: FASES
ter: lead case 1
Step: 1 LOAO: 1
Element EL.SJOU SVV
SlIface: 1
MuJM'" on resl.its set
Mu :&582
Min = -.39BE5

y
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Figuur 46 Tangentiële normaalspanningen (in kN/m2) aan de binnen- (a) en de buitenzijde (b) van
de hoofdtunnelbuis (fase 5, niet-lineair).
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Model: FASE5 Oef = 135
LC1: load case 1
~~ \nI..&.AO~ 'RESTDT
MiIXIMin on resUts set
Mu = tf ê-t
MIIl= .247E-4

y

Model: FASES Oef = 302
Lel: load ease 1
Step: 1 LOAD: 1
Nodol POTll ..G RESPOT
MIXIMin on reSlAts set
Max = (96E-2
Min = .462E-3

y

Ó X
~z

Figuur 47 Totale (a) en incrementele (b) vervormingen (in
niet-lineair).

TNO Rapport

98-CON-R0700

'.105E-1
'.997E-2
, .!U5E-2
, .893E-2
.84E-2
.788E-2
.736E-2
, .683E-2
,.631E-2
,.578E-2
,.526E-2
, .474&2
,.421E-2
, .369E-2
, .317E-2
, .264E-2
,.212E-2
,.18E-2
,.107E-2
,548E-3 (a)

::1m:~
'.432E-2
'.411E-2
.389E-2
.368E-2
.346E-2
,.325E-2
, .303E-2
,.282E-2
,.261E-2
,.239E-2
,.218E-2
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