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SAMENVATTING

In het kader van het CUR/COB K100, is een predictie uitgevoerd naar de grootte van de 2de orde
effecten bij boortunnels. Deze studie is uitgevoerd wegens onvoldoende beschikbare kennis
omtrent 2de orde effecten ten gevolge van deformaties van de tunnelconstructie. Deze effecten
kunnen een rol spelen met betrekking tot instabiliteit, ongeoorloofde deformaties en rotaties en de
krachtswerking.

Na een uitvoerige literatuurstudie, is een modelselectie gemaakt. Tevens is de literatuur met
betrekking tot tweede orde berekeningen geïnventariseerd en geanalyseerd. Hieruit is onder andere
een tweede orde factor voor de verschillende gevallen te bepalen.

Vervolgens zijn berekeningen gemaakt voor verschillende doorsneden en bijbehorende grondpro-
fielen. Door zowel geometrisch lineair als - niet lineair te rekenen, kan hieruit de 2de orde factor
worden bepaald. Daarnaast is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om de afhankelijkheden van de
verschillende parameters, zijnde de beddingsconstante en buigstijfheid van de buis, te bepalen.

Voor de beschouwde doorsneden is geconcludeerd dat dit 2de orde effect circa 1,02 tot 1,05
bedraagt en dus zeer gering is. De berekende waarden komt redelijk overeen met de uit de
literatuur gevonden waarde. De tweede orde factor is groter bij diepere ligging van de tunnel.

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat de tweede factor toeneemt bij afnemende stijfheid van de
grond en/of de constructie. Hierbij heeft de buigstijfheid van de ring de grootste invloed.

De deformaties van de ring zijn in de orde 1 tot 11 mm, afhankelijk van de plaats op de ring.
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SUMMARY

On argument on the CUR/COB K100 a prediction is carried out for the influence of the
geometrical non-lineair effects in tunnel tubes. This study is carried out because insufficient
knowledge is available on the effects due to deformations of the tunnel-construction. These effects
can influence the instability, the deformations, rotation and the tension of the lining.

First a inventarisation of existing literature about this effects was made and analysed. It was
possible to determine the factor related to geometrical non-lineair behaviour for the considered
sections.

After this calculations were made for several sections of the tunnel and geotechnical profiles. The
factor related to secondary effects can be determined by both lineair and non-lineair calculations.
Also a sensitivity analysis was made to determine the dependence of several parameters, like the
spring value of the soil and the stiffness of the construction.

For the considered sections this factor is proven to be very small, with a value of about 1,02 to
1,05. This value corresponds to the factor computed with the literature. A deeper position of the
tunnel leads to a greater factor.

A sensitivity analysis has shown that this factor of secondary effect increases with decreasing
stiffness of the soil and/or the tunnel-construction. The latter is hereby of greater influence.

The deformations of the tunnel are 1 to 11 mm, dependent on the place on the tube.
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NOTATIES

E'belasticiteitsmodulus betonN/m2

Eselasticiteitsmodulus grond volgens oedometerproefN/m2

E50elasticiteitsmodulus grondN/m2

Itraagheidsmoment tunnelliningm4

krgrondveren rondom ring (Duddeck)N/m1

Mmoment in tunnelliningNm
Nnormaalkracht in tunnelliningN
n2de orde factor
pbelasting op tunnelliningN/m2

Rstraal tunnelringm
wverplaatsingm

ßstijfheidsverhouding grond-lining
ãvolumieke massa grondN/m3

öhoek van inwendige wrijving grond 
vvervormingsfactor grond
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I. INLEIDING

1. Algemeen
In opdracht van het CUR/COB is door TEC/Fugro een studie uitgevoerd in het kader van het
Predictieprogramma Praktijkonderzoek Boortunnels, commissie CUR/COB K100. De opdracht is
verwoord in de brief van het Centrum Ondergronds Bouwen d.d. 5 juli 1995, met als op-
drachtnummer C037. Dit rapport presenteert de resultaten van de studie.

De studie betreft cluster 11, predictie van de 'Ringdeformaties in relatie tot tweede orde effecten',
zoals deze is geformuleerd als het onderzoeksdoel V-24 van het Instrumentatie en Meetplan,
rapport K100-01.

De werkzaamheden voor deze cluster zijn binnen TEC/FUGRO in zijn geheel door TEC
uitgevoerd.

De predicties zijn uitgevoerd voor een viertal dwarsdoorsneden van het Tweede Heinenoord
project, te weten ter plaatse van:
-meetveld Noord;
-noordoever ter plaatse van proefpalenveld;
-meetveld Zuid;
-midden onder de Oude Maas.

3. Probleemstelling
Er is thans onvoldoende kennis beschikbaar over de wijze waarop moet worden omgegaan met de
tweede orde effecten ten gevolge van deformatie van de tunnelconstructie in de nederlandse
situatie.
Tweede orde effecten kunnen een belangrijke rol spelen met betrekking tot:
-instabiliteit van de segmentenring;
-ongeoorloofde deformaties en hoekverdraaiïngen van de tunnelsegmenten;
-elementaire bezwijkanalyse (krachtswerking in de tunnel-lining).

In het tunnelontwerp wordt het effect tot nog toe verwaarloosd.

5. Doelstelling
De doelstelling bij het uitvoeren van deze predictie is:
"Meer inzicht verkrijgen in de wijze waarop tweede orde effecten moeten worden benaderd

(schematisatie van de tunnelconstructie, rekenmethode)."

Op grond van de resultaten van deze studie zal worden aangegeven of verwaarlozing van de
tweede orde effecten is geoorloofd. Bovendien wordt bepaald hoe groot de verandering in
krachtswerking (momenten-, dwarskrachten- en normaalkrachtenverloop in de tunneldoorsnede) is
ten gevolge van de deformatie in dwarsrichting.
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III. UITGANGSPUNTEN

1. Algemeen
Voor deze studie gelden de volgende algemene uitgangspunten:
-de benadering van de problematiek wordt in deze studie beperkt tot het verticale vlak loodrecht

op de as van de tunnel;
-de te beschouwen doorsneden zijn opgegeven door het PBBT en weergegeven in bijlage 0;
-de gegevens welke nodig zijn voor de berekeningen (geotechnische-, sterkte- en stijfheids-

parameters van de tunnelconstructie) zijn overgenomen uit de parametersets voor de meetvelden
Noord en Zuid.

3. Geotechniek
De geotechnische parameters zijn beschikbaar gesteld door het Projectbureau Boortunnels
(PBBT) middels de parametersets voor meetveld noord en zuid. Bovendien is tekening CO-
349080, geotechnisch profiel AA-AA', dd. 1994-10-19 als uitgangspunt gehanteerd.

Voor de berekening zijn de volgende grondparameters van belang:
-dikte en bovenzijde grondlaag ten opzichte van NAP;
-volumiek gewicht ãdroog en ãnat;
-hoek van inwendige wrijving ö (ten behoeve van bepaling K0);
-Es;
-v.

De geotechnische parameters zijn voor ieder beschouwde doorsnede weergegeven in bijlage 0.
Tevens is in deze bijlage de maaiveldhoogte en de (grond)waterstand aangegeven.
Voor de doorsnede midden onder de Oude Maas zijn bovenstaande parameters afgeleid/bepaald
aan de hand van het lengteprofiel en sonderingen.

5. Constructie
De berekeningen van de tweede orde effecten worden uitgevoerd met een numeriek model, zijnde
het programma RAAMWERK. De berekeningen worden uitgevoerd op de genoemde vier
doorsneden. Voor elke doorsnede worden twee berekeningen gemaakt:
-een geometrisch lineaire berekening;
-een geometrisch niet lineaire berekening.

De uitgangspunten voor dit model zijn onderverdeeld in de volgende groepen:
-geometrie
-belastingen
-opleggingen
-materiaalgrootheden

Geometrie
-de tunnel heeft een inwendige diameter van 7,58 m, de dikte van de lining-segmenten is 0,35 m;
-het model bestaat uit twee ringen om de interactie tussen de verschillende ringen te beoordelen.
Elke ring is opgebouwd uit 7 segmenten en een sluitsteen. Als gevolg van het modelleren van de

sluitsteen is één segment korter gemaakt (type B), de totale lengte van het kortere segment met
de sluitsteen (type C) is gelijk aan de andere 6 segmenten (type A); (lengte A= lengte B + lengte
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C)
-een type A segment is opgebouwd uit 6 staven, type B uit 5 staven en de sluitsteen is

gemodelleerd als 1 staaf. De segmenten onderling worden door scharnieren verbonden;
-ter plaatse van de voeg in langsrichting is een radiale koppelstaaf gemodelleerd, welke  als

pendelstaaf fungeert. De kracht in de koppelstaaf schematiseert de krachtsoverdracht
(schuifkracht) tussen twee ringen.

Belastingen
Als belasting op de tunnellining is meegenomen:
-eigen gewicht van de tunnelsegmenten;
-waterbelastingen radiaal gericht;
-korrelbelasting berekend door de effectieve spanning van de kolom grond boven een knooppunt

te beschouwen uitgaande van de initiële spanningstoestand, de horizontale korrelbelasting wordt
berekend als de neutrale korreldruk (K0 = 1-sinö) op basis van de initiële situatie.

Opleggingen
-De opleggingen van het model zijn veren, die zijn aangebracht langs de omtrek van de ringen met

uitzondering van de bovenste 90 , gezien de ondiepe ligging van de tunnel. De
veerkarakteristiek is bepaald aan de hand van de formules van Duddeck:

De veren zijn aangebracht in de knooppunten en geplaatst onder een hoek waardoor deze alleen
krachten kunnen opnemen in radiale richting.

-Alleen voor de geometrisch lineaire berekeningen is, om instabiliteit te voorkomen, een
roloplegging gekozen aan de bovenzijde van elke ring. Hierdoor is de ring horizontaal
vastgehouden en is verticale verplaatsing mogelijk.

Gezien de symmetrie van de verplaatsing (bovenzijde horizontale verplaatsing gelijk aan nul) is
dit geoorloofd.

Materiaalgrootheden
-Voor de betonnen liningsegmenten wordt de betonkwaliteit B45 aangehouden
E'b = 33.500 N/mm2

-Voor de veerkarakteristiek van de koppelstaven is aangenomen:
kkoppelstaaf = 100 kN/mm1 (uit lit. [9]).
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V. LITERATUURONDERZOEK

1. Inventarisatie
In het kader van de studie ringdeformaties in relatie tot tweede orde effecten is een literatuurstudie
uitgevoerd. Er is groot aantal artikelen geraadpleegd hetgeen is weergegeven in bijlage 0.
In deze literatuur zijn de volgende modellen beschreven:
-continuüm model (lineair elastisch continue)
Dit model kan met behulp van analytische methoden worden berekend. Hierbij wordt gebruik

gemaakt van een ringvormige ligger in een lineair elastisch continuüm.
-EEM-model (2D / 3D)
Dit model is in feite een continuüm model waarbij gebruik wordt gemaakt van numerieke

berekeningen. Als voorbeeld kan het DIANA-programma worden genoemd.
-verenmodel (Duddeck)
Hierbij wordt de tunnel als een elastisch ondersteunde, eventueel buig- en rekstijve, ring

geschematiseerd. Dit model wordt bij de dimensionering van de lining het meest toegepast.

Daarnaast is literatuur gezocht met betrekking tot tweede orde effecten. Een inventarisatie van de
literatuur leidt tot twee relevante artikelen, te weten;

[1]Ahrens, H., Lux, K., Lindner, E.; Zur Dimensionierung von Tunnelausbauten nach den
"Empfehlungen zur Berechnung von Tunneln im Lockergestein (1980)", Die Bautechniek 1982
nr. 8 & 9.
[2]Windels, R.; Spannungstheorie zweiter Ordnung für den teilweise gebetteten Kreisring, Die
Bautechniek 1966 nr. 8.

Beide artikelen zijn gedeeltelijk in bijlage 0 opgenomen.

3. Analyse

schematisatie
In beide bovengenoemde artikelen wordt het model Duddeck [3] als uitgangspunt gehanteerd,
waarbij de ring met behulp van radiale veren wordt ondersteund. Hierbij wordt geen rekening
gehouden met gedwongen momentennulpunten ten gevolge van scharnieren tussen de
verschillende segmenten van de ringen. Hierdoor is de vervorming en krachtswerking
symmetrisch ten opzichte van de verticale as van de tunnel.
Bij het toepassen van een numeriek model waarin geometrisch niet-lineair gedrag kan worden
berekend (programma RAAMWERK) wordt bovengenoemde aspect wel meegenomen en is de
vervorming en krachtswerking niet symmetrisch ten opzichte van de verticale as. Tevens wordt
rekening gehouden met de interactie tussen twee ringen in de vorm van koppelstaven.

Daarnaast gaan beide artikelen uit van droge grond waardoor de verhouding tussen de horizontale
en verticale grondbelasting ongeveer een factor 2 bedraagt (K0   0,5). Bij het toepassen van het
numeriek model worden waterdrukken wel worden meegenomen voor het verkrijgen van de juiste
normaalkracht in de ring, hetgeen noodzakelijk is om het tweede orde effect te beschouwen.
Hierdoor is de verhouding horizontale/verticale belasting (water + korrel) afwijkend (in ieder
geval minder dan 0,5).

literatuur [1]
In literatuur [1] wordt de verhouding in stijfheid uitgedrukt in een factor ß
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Voor het berekenen van de tweede orde factor (n) zijn grafieken opgesteld waarin MII/MI is
uitgezet tegen ß (logaritmische schaal) De grafieken gelden voor een gegeven straal r, een
bovenbelasting pv en een buigstijfheid van de buis EI.

Uit deze grafieken (zie bijlage 0) zijn de volgende afhankelijkheden te concluderen:
-Stijfheidsverhouding:ß kleiner--> n groter
Een lagere bedding (kr) geeft aanleiding tot grotere tweede orde effecten; door de log-functie is het

effect gedempt.
-Stijfheid van de buis:EI kleiner--> n groter
EI is ook in de factor ß verwerkt en werkt hierin tegengesteld (EI kleiner --> ß groter --> n

kleiner).
 -Bovenbelasting:pv kleiner--> n kleiner.
 -Straal:r kleiner--> n kleiner
Uiteraard heeft de straal direct invloed op de stijfheid en stijfheidsverhouding en wel als volgt:
 .r kleiner--> EI kleiner
 --> ß groter
 --> n kleiner.

De geometrie, de stijfheid en belasting bij de drie doorsneden van de Tweede Heinenoordtunnel
komen niet overeen met de kentallen van literatuur [1].
Om toch het tweede orde effect te bepalen op basis van de literatuur [1], dient zowel een
interpolatie als een extrapolatie te worden toegepast. De grafieken zijn namelijk niet gegeven voor
de juiste straal, stijfheid EI en bovenbelasting pv.

literatuur [2]
In literatuur [2] zijn formules en grafieken gegeven voor het berekenen van de tweede orde
momenten. Anders dan bij literatuur [1] worden niet de tweede orde effecten uitgedrukt in een
factor n, maar kan de krachtswerking met inbegrip van het tweede orde effect worden berekend.
Ook in dit artikel is gebruik gemaakt van de factor ß voor de stijfheidsverhouding tussen de grond
en de buis. De verticale en horizontale gronddruk moet worden omgerekend tot een samengestelde
waarde voor de belasting p. De krachtsverdeling en verplaatsingen kunnen nu met behulp va
onderstaande formules worden bepaald.
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Hierin zijn mF, ntF, nrF en çF factoren met betrekking tot de bovenkant van de ring (F=First) en
worden bepaald met behulp van grafieken waarin deze factoren zijn uitgezet tegen ß (zie ook
bijlage 0).

5. Tweede orde effecten uit literatuur
De bevindingen uit de literatuur zijn toegepast op de doorsnede ter plaatse van meetveld Noord
omdat op die locatie de grondopbouw rondom de tunnel redelijk homogeen is en daardoor weinig
verschil in bedding vertoont. Als kanttekening kan nog worden geplaatst dat de literatuur uitgaat
van een volledig homogeen grondpakket zonder waterspanningen.

Tweede orde factor literatuur [1]
Aangezien de bovenbelasting buiten de grafieken valt en niet door interpolatie te bepalen is, moet
voorzichtigheid worden geboden aan de uitkomsten. De grafieken hebben blijkbaar betrekking op
een diepere ligging van de tunnel dan de Tweede Heinenoordtunnel, gezien de hogere waarden
voor pv.
Het tweede orde effect is bepaald voor drie gevallen. Deze staan in onderstaande tabel beschreven.

Tabel 3.1.

geval r [m] I [m4] E [MPa] Es [MPa] pv  [kN/m2]

1 4 68,7 33.500 40 222

2 4 68,7 33.500 28 222

3 4 68,7 10.000 40 222

Resultaten:
-geval 1:n varieert van 1,01 tot 1,03
-geval 2:n varieert van 1,02 tot 1,04
-geval 3:n varieert van 1,04 tot 1,10

Deze resultaten zijn, zoals hierboven reeds is vermeld, verkregen met behulp van inter- en
extrapolatie. De beschouwing is weergegeven in bijlage 0.
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Tweede orde literatuur [2]
Met behulp van de grafieken en formules van Windels [2] kunnen de momenten, normaalkrachten
en verplaatsingen worden berekend aan de boven-, onder- en zijkant van de ring (respectievelijk
First, Sohle en Ulme). Hierbij is rekening gehouden met het tweede orde effect.
De resultaten zijn berekend voor het onderstaande geval en weergegeven in de tabel:

  -r:4,0 m
  -EI:120 MNm2

  -Es:40 MPa
  -ß:23,7
Voor de overige waarden en de berekening wordt verwezen naar bijlage 0.

Tabel 3.2

Doorsnede Meetveld Noord

2e orde
Moment boven 82,3 kNm

onder 53,3 kNm
zijkant -62,9 kNm

Normaalkracht boven -822,9 kN
onder -832,2 kN
zijkant -1016,6 kN

Verplaatsing1 boven 5 mm
onder 1 mm
zijkant -3 mm

1Verplaatsing naar buiten is negatief

In dit model lijkt de verhouding tussen horizontale en verticale belasting (droge grond   0,5) van
groot belang bij het berekenen van de juiste belasting p. In het beschouwde geval is deze
verhouding essentieel verschillend (  0.7 tot 0.9) waardoor de resultaten enigszins zullen
afwijken.
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VII. MODELSELECTIE

In overleg met het PBBT is besloten het accent te leggen op de berekeningen waardoor de
activiteit modelselectie werd beperkt (brief TEC, ref. 4902001X/ET/YM/B951270).

Een globale modelselectie heeft plaatsgevonden na inventarisatie van beschikbare rekenme-
thodieken en de literatuur. De volgende modellen kunnen worden genoemd:
-Continuüm model (volle ring);
-Duddeck-veren model (volle ring, gesegmenteerde ring);
-EEM model (PLAXIS).

Een onderlinge vergelijking van de modellen heeft plaats gevonden op de volgende criteria:
-fundamentele uitgangspunten;
 -schematisatie mogelijkheden;
-toegankelijkheid van het model;
-berekeningsresultaten (indien modellen beschikbaar zijn).

Op basis van het literatuuronderzoek en een globale modelanalyse is gekozen voor het Duddeck
model. Dit model is in Nederland tot nog toe algemeen geaccepteerd en is goed toegankelijk voor
het berekenen van de krachtsverdeling in de ring. Tevens zijn de artikelen uit de literatuur met
betrekking tot de tweede orde effecten gebaseerd op dit veren model. Gezien de ligging van de
tunnel (C < 2D) is voor dit veren-model uitgegaan van een veerloze tophoek van 90  conform [3]
en [8].

Daarnaast is een keuze gemaakt voor de schematisatie van de ring in het RAAMWERK
programma. Hiervoor is uitgegaan van de gesegmenteerde, gekoppelde dubbele ring. Hiermee
wordt een reële schematisatie verkregen voor de geometrie van de tunnel. Aangezien de tunnel in
werkelijkheid is opgebouwd uit ringen welke ten opzichte van elkaar zijn geroteerd (baksteen-
verband), is op deze wijze getracht de praktijk zo nauw mogelijk te benaderen.
Tevens is door het schematiseren van de scharnieren de stijfheid gereduceerd ten opzichte van een
volle continue ring waardoor het tweede orde effect groter zal zijn. Voor een uitgebreide
modelbeschrijving wordt verwezen naar paragraaf 0.
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IX. NUMERIEKE BEREKENINGEN

1. Algemeen
Zoals hierboven reeds is vermeld zijn de berekeningen uitgevoerd met het RAAMWERK-
programma van SCIA-software. Met dit programma kunnen momenten, krachten en vervormingen
worden bepaald met behulp van geometrisch lineaire en - niet lineaire berekeningen. De
tunnellining is benaderd door een staven-model, waarbij de cirkelvormige doorsnede is
gemodelleerd als een veelhoek van staven. Het aantal staven waaruit de ring bestaat bedraagt 42
stuks. Om de effecten van interactie tussen de verschillende ringen te kunnen beschouwen zijn
twee ringen geschematiseerd. Hierbij spelen de koppelkrachten een belangrijke rol. De
koppelkrachten worden berekend door pendelstaafjes tussen beide ringen in te voeren. De
verkregen kracht is de schuifkracht ter plaatse van de opleggingspunten tussen twee segmenten.
De vijzelkrachten van de TBM kunnen niet worden gemodelleerd daar het een 2D beschouwing is.

3. Doorsneden
De doorsneden welke zijn beschouwd zijn weergegeven in bijlage 0 en verkregen via het PBBT.
Het betreft een doorsnede ter plaatse van de meetvelden Noord en Zuid, ter plaatse van het
proefpalenveld en een doorsnede op het diepste punt van de tunnel midden onder de Maas. Per
doorsnede is zowel een geometrisch lineaire als geometrisch niet-lineaire berekening uitgevoerd.
Hierbij zijn de verplaatsingen, momenten en normaalkrachten berekend. Voor meetveld Noord is
de gevoeligheid van de parameters getoetst door deze te variëren per berekening.
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de gemaakte berekeningen.

Tabel 5.1. Overzicht numerieke berekeningen

Nr. Meetveld Berekening

1 Noord Basisdoorsnede

2 Zuid Basisdoorsnede

3 Midden Basisdoorsnede

4 Noord tpv proefpalenveld Basisdoorsnede

5 Noord Ondergrenswaarde Es

6 Noord Ondergrenswaarde Eb,cs

Van elke doorsnede is zowel een geometrisch lineaire als - niet lineaire berekening gemaakt.

5. Resultaten
Voor de verschillende berekeningen zijn de resultaten van de RAAMWERK-berekeningen
weergegeven in bijlage 0. Voor de basisdoorsneden is in onderstaande tabellen een overzicht
gegeven van de optredende momenten, normaalkrachten en verplaatsingen in verschillende punten
op de ring (boven-, onder- en zijkant). De resultaten zijn verkregen voor zowel geometrisch
lineaire als - niet lineaire berekeningen. De tweede orde factor is berekend als Mgnl / Mgl. Het blijkt
dat de tweede orde factor voor de verplaatsingen en de normaalkrachten ongeveer gelijk aan 1,0
is.
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Tabel 5.2. Resultaten doorsnede Meetveld Noord
Berekening 1 GL GNL 2e orde factor
Moment boven 81,5 kNm 83,8 kNm 1,03

onder 65,6 kNm 66,5 kNm 1,01
zijkant -110,5 kNm -112,2 kNm 1,02

Normaalkracht boven -848,0 kN -849,3 kN
onder -845,9 kN -847,6 kN
zijkant -1080,0 kN -1080,7 kN

Verplaatsing1 boven -1 mm -1 mm
onder +11 mm +11 mm
zijkant -5 mm -5 mm

1Verplaatsing naar buiten is negatief

Tabel 5.3. Resultaten doorsnede Noord ter plaatse van het proefpalenveld
Berekening 1 GL GNL 2e orde factor
Moment boven 164,9 kNm 170,9 kNm 1,04

onder 113,6 kNm 113,2 kNm 1,00
zijkant -151,9 kNm -155,5 kNm 1,02

Normaalkracht boven -1029,7 kN -1038,9 kN
onder -1046,1 kN -1042,4 kN
zijkant -1341,7 kN -1342,7 kN

Verplaatsing1 boven -6 mm -6 mm
onder +10 mm +11 mm
zijkant -8 mm -8 mm

1Verplaatsing naar buiten is negatief

Tabel 5.4. Resultaten doorsnede meetveld Zuid
Berekening 2 GL GNL 2e orde factor
Moment boven 69,7 kNm 71,5 kNm 1,03

onder 64,2 kNm 65,1 kNm 1,01
zijkant -78,2 kNm -79,5 kNm 1,02

Normaalkracht boven -731,2 kN -731,8 kN
onder -716,1 kN -717,0 kN
zijkant -901,7 kN -902,1 kN

Verplaatsing1 boven -3 mm -3 mm
onder +11 mm +11 mm
zijkant -4 mm -4 mm

1Verplaatsing naar buiten is negatief
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Tabel 5.5. Resultaten doorsnede midden onder de Maas
Berekening 3 GL GNL 2e orde factor
Moment boven -105,2 kNm -109,1 kNm 1,04

onder -30,5 kNm -26,3 kNm
zijkant -27,8 kNm -27,5 kNm
max. 93,5 kNm 98,0 kNm 1,05

Normaalkracht boven -1087,7 kN -1074,2 kN
onder -1135,6 kN -1130,5 kN
zijkant -1203,4 kN -1203,2 kN

Verplaatsing1 boven -21 mm -21 mm
onder +18 mm +18 mm
zijkant +2 mm +2 mm

1Verplaatsing naar buiten is negatief
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7. Gevoeligheidsanalyse
Voor meetveld Noord is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Er is zowel voor de onder-
grenswaarde voor de Es-waarde van de grond als de E'b, gescheurd voor de segmenten een
RAAMWERK-berekening uitgevoerd. Het blijkt dat beide waarden resulteren in een iets grotere
2de orde factor echter de invloed is beperkt.
Er is niet gerekend met de bovengrenswaarde voor de Es-waarde van de grond omdat de
gemiddelde waarde al in zeer geringe tweede orde effecten resulteert.

De tweede orde factor voor deze berekeningen is als volgt:
 -ondergrens Es:n = 1,02 tot 1,03
 -E'b,gescheurd:n = 1,02 tot 1,05

Het blijkt dat de stijfheid van de grond een beperkte invloed heeft op de tweede orde factor,
hetgeen ook is af te leiden uit hoofdstuk 0. De stijfheid van de buis heeft daarentegen meer
invloed zoals in hetzelfde hoofdstuk is beschreven.
De meeste berekende momenten blijken van dezelfde orde als het scheurmoment:

Om deze reden is het waarschijnlijk om met de E'b, gescheurd te rekenen en daarmee de aangegeven
tweede orde factor aan te houden.
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XI. CONCLUSIE

Met betrekking tot de schematisatie moet worden gesteld dat de aangehouden scharnieren ter
plaatse van de langsvoegen leiden tot een bovengrens benadering. Door de scharnieren zal de ring
zich slapper gedragen waardoor het tweede orde effect het grootst zal zijn. Daarnaast is het
verenmodel van Duddeck, tezamen met de aangenomen veerkarakteristiek van de koppelstaaf van
invloed op de uitkomsten. Bij een lagere waarde voor kr zal de tweede orde factor zoals reeds
uiteengezet, toenemen. De stijfheid van de koppelstaaf is uiteraard van belang voor de
samenwerking tussen twee aan elkaar grenzende ringen.

Het blijkt dat de tweede orde effecten voor de beschouwde doorsneden minimaal zijn en dat de
invloed van de stijfheid van de grond beperkt is. De stijfheid van de buis heeft meer invloed op de
tweede orde factor maar deze blijft toch gering. Voor de tweede orde factor moet onderscheid
worden gemaakt in momenten en deformaties. Voor de deformaties kan worden gesteld dat de
tweede orde factor bij benadering 1,0 is. Voor de momenten kan gemiddeld circa 1,02 tot 1,05
worden aangehouden en bij slappe lining circa 1,05 tot 1,1.
Tevens blijkt de tweede orde factor toe te nemen bij diepere ligging van de tunnel. Voor de
beschouwde doorsnede leidt dit tot een verhoging van circa 1%.

De deformaties van de ring liggen in de orde 1 tot 11 mm ter plaatse van de meetvelden. Bij de
middendoorsnede zijn grotere verplaatsingen in de orde 2 tot 20 mm.
Hierdoor dient de nauwkeurigheid van het instrumentarium tenminste 0,5 mm te bedragen en moet
de reikwijdte 0 tot 15 danwel 25 mm te zijn afhankelijk van de meetlocatie (meetvelden of
middendoorsnede).

Ten aanzien van de vergelijking met de literatuur moet er onderscheid worden gemaakt tussen de
beschouwde artikelen [1] en [2]. Het eerste artikel bepaalt de tweede orde factor terwijl het
tweede de krachtsverdeling en verplaatsingen berekent.

Met behulp van de grafieken van Ahrends [1] getracht de 2de orde factor handmatig te bepalen.
Een probleem hierbij is de reikwijdte van deze grafieken. Na inter- en extrapolatie blijken de
factoren redelijk overeen te komen met de factoren welke bepaald zijn met de numerieke
berekeningen (circa 1,02 voor de standaard berekening en 1,07 voor de berekening met E'b,gescheurd).

De berekening van de krachtsverdeling volgens Windels [2] toont redelijke overeenkomst met de
RAAMWERK-berekening, zoals is weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij zijn de
verplaatsingen een uitzondering omdat met name de verplaatsingen aan de onder- en bovenkant
verschillend zijn.

Tabel 6.1. Vergelijking RAAMWERK - Windels
Doorsnede Meetveld Noord Windels RAAMWERK GNL
Moment boven 82,3 kNm 83,8 kNm

onder 53,3 kNm 66,5 kNm
zijkant -62,9 kNm -112,2 kNm

Normaalkracht boven -822,9 kN -849,3 kN
onder -832,3 kN -847,6 kN
zijkant -1018,6 kN -1080,7 kN
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Verplaatsing1 boven +5 mm -1 mm
onder +1 mm +11 mm
zijkant -3 mm -5 mm

1Verplaatsing naar buiten is negatief

Waarschijnlijk is de invloed van de scharnieren in het RAAMWERK-model hiervan een oorzaak.
Bovendien zijn de momenten/normaalkrachtlijnen van de ringen niet symmetrisch doordat de
geometrie van de doorsnede niet symmetrisch is (scharnieren liggen verschoven ten opzichte van
de middellijn van de doorsnede). Daarnaast speelt de grondslag (niet homogeen, waterspanningen)
een belangrijke rol.

In dit model lijkt de verhouding tussen horizontale en verticale belasting (droge grond   0,5) van
groot belang bij het berekenen van de juiste belasting p (zie ook bijlage 0). In het beschouwde
geval is deze verhouding essentieel verschillend (  0.7 tot 0.9) waardoor de resultaten enigszins
zullen afwijken. Om dit effect beter te kunnen inschatten zijn de resultaten van de verschillende
belastingsgevallen met RAAMWERK (water, korrel en eigen gewicht) vergeleken met de
krachtsverdeling voor de overeenkomstige gevallen volgens Windels. Hierbij is de ring in
RAAMWERK geschematiseerd zonder de scharnieren zodat de momenten/verplaatsingen
symmetrisch zijn ten opzichte van de verticale as. Het resultaat is verder uitgewerkt in bijlage 0.

Uit de tabel in deze bijlage blijkt dat qua krachtsverdeling de korrelbelasting redelijke
overeenkomsten laat zien en dat de waterbelasting voor wat betreft de momenten afwijkende
waarden geeft. De verplaatsingen zijn, behalve voor de zijkant, essentieel verschillend en in een
enkel geval zelfs tegengesteld. Dit geeft aan dat de berekeningsgrondslagen niet geheel gelijk zijn.
Een van de oorzaken kan het veergedrag aan de onderzijde van de ring zijn. In het artikel van
Windels kan de kr-waarde worden gevarieerd tussen 2/3 en 3/2 maal Es/R. In het RAAMWERK-
model is hiervoor 1,0 aangehouden.
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BIJLAGE 3.:GEOTECHNISCHE UITGANGSPUNTEN

Meetveld Noord top laag laagdikte ãdroog ãsat ö' v Es E50

Grondlaag [m NAP] [m] [kN/m3] [kN/m3]  [kPa] [kPa]

toplaag +2,50 4,00 16,5 17,2 27 0,34 5200 3400

3 -1,50 4,25 16,5 19,5 35 0,30 26000 19000

2 -5,75 4,25 16,0 19,0 33 0,31 25000 18000

18 -10,00 7,25 - 20,5 36,5 0,30
28000
40000*

70000
30000

32 -17,25 3,50 - 20,5 36,5 0,30 60000 44000

38A -20,75 4,25 - 20,0 31 0,32 16000 11000

*Voor laag 18 is tevens een onder- en bovengrens aangegeven voor de gevoeligheidsanalyse.

Meetveld Noord tpv
proefpalenveld

top laag laagdikte ãdroog ãsat ö' v Es E50

Grondlaag [m NAP] [m] [kN/m3] [kN/m3]  [kPa] [kPa]

toplaag +4,00 5,50 16,5 17,2 27 0,34 5200 3400

3 -1,50 3,50 16,5 19,5 35 0,30 26000 19000

2 -5,00 5,00 16,0 19,0 33 0,31 25000 18000

18 -10,00 6,50 - 20,5 36,5 0,30
28000
40000*

70000
30000

17 -16,50 1,00 - 17,0 28,5 0,32 9200 6400

32 -17,50 3,50 - 20,5 36,5 0,30 60000 44000

38A -21,00 nvt?? - 20,0 31 0,32 16000 11000
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Meetveld Zuid top laag laagdikte ãdroog ãsat ö' v Es E50

Grondlaag [m NAP] [m] [kN/m3] [kN/m3]  [kPa] [kPa]

zandophoging +3,00 -1,00 16,0 19,0 27,5 0,30 8000 6000

toplaag +1,00 4,25 16,6 18,0 28 0,33 5500 3700

3 -3,25 1,25 17,0 20,0 33 0,30 9500 7000

4 -4,50 2,75 13,0 13,0 22,5 0,35 4200 2600

16 -7,25 3,25 - 17,0 26 0,34 4100 2700

18 -10,50 3,50 - 20,5 36,5 0,30 32000 24000

31 -14,00 0,75 - 18,0 27,5 0,32 5300 3700

32 -14,75 6,75 - 20,5 36,5 0,30 50000 37000

38A -21,50 3,00 - 20,0 31 0,32 17000 12000

Middendoorsnede top laag laagdikte ãdroog ãsat ö' v Es E50

Grondlaag [m NAP] [m] [kN/m3] [kN/m3]  [kPa] [kPa]

Oude Maas waterstand -0,30

I -11,40 3,30 - 17,5 22,5 0,35 3300 2000

II -14,70 7,40 - 20,5 31 0,30 40000 30000

III -22,10 3,90 - 19,0 22,5 0,35 15000 9000

IV -26,00 2,00 - 19,5 27,5 0,32 30000 21000

V -28,00 2,50 - 20,5 32 0,30 60000 44500

VI -30,50 1,30 - 20,0 30 0,31 40000 30000

VII -31,80 2,40 - 20,5 34 0,30 60000 44500
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BIJLAGE 5.:BESCHOUWDE DOORSNEDEN

Op de volgende bladzijden zijn een doorsnede-schetsen gegeven welke zijn aangehouden voor de
berekeningen. Voor de ligging van de tunnelas is aangehouden:

-Noord:NAP -13,5 m (figuur PBBT)
-Noord:NAP -15,5 m (tpv proefpalenveld)
-Zuid:NAP -12,7 m (figuur PBBT)

-Midden:NAP -22,2 m
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Dwarsdoorsnede Meetveld Noord

Tunnelas: - 17,25 + 3,76  NAP - 13,5 m
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Dwarsdoorsnede Noord t.p.v. proefpalenveld

 Tunnelas:NAP -15,5 m
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Dwarsdoorsnede Meetveld Zuid

Tunnelas: - 14,75 + 4,14  NAP - 12,66 m
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Dwarsdoorsnede Midden onder de Maas

 Tunnelas: NAP - 22,2 m
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BIJLAGE 7.:LITERATUURONDERZOEK

Tweede orde factor n (uit lit. [1])
Voor het berekenen van de tweede orde factor aan de hand van onderstaande grafieken uit
literatuur [1] zijn de volgende gegevens gehanteerd:
  -r:4,0 m
  -I:0,004 m4

  -E:33.500 MPa (resp. 10.000 MPa voor geval 3)
  -Es:40 MPa (resp. 28 MPa voor geval 2)
  -pv:222 kN/m2

De inter- en extrapolatie leidt tot de volgende resultaten (zie ook volgende bladzijde):
-geval 1:n varieert van 1,01 tot 1,03
-geval 2:n varieert van 1,02 tot 1,04
-geval 3:n varieert van 1,04 tot 1,10
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Tweede orde krachtsverdeling (m.b.v. lit. [2])

Met behulp van de grafieken en formules van Windels [2] kunnen de momenten, normaalkrachten
en verplaatsingen worden berekend aan de boven-, onder- en zijkant van de ring (respectievelijk
First, Sohle en Ulme). Hierbij is rekening gehouden met het tweede orde effect.
In de berekening wordt de belasting (gronddruk) omgerekend tot een samengestelde constante
druk p (zie ook figuur):
pr0=(pF + pU)/2
pr1=(pF - pU)/2
pt1=(pv - ph)/2
p=2 pr1 + pt1

waarin:
 pF:gronddruk verticaal aan bovenzijde
 pU:gronddruk horizontaal aan zijkant
 pv:gronddruk verticaal op ö = 45 
 ph:gronddruk horizontaal op ö = 45 .
Vervolgens kunnen de momenten, normaalkrachten en verplaatsingen op de punten F, U en S
(First, Ulme, Sohle), respectievelijk boven-, zij en onderkant van de ring, worden berekend met
behulp van de formules:

De hierbij benodigde factoren mF/U/S, nF/U/S en çF/U/S worden bepaald met behulp van grafieken
waarbij de factoren zijn uitgezet tegen ß:

Op de volgende bladzijde zijn de grafieken weergegeven voor de factoren aan de bovenkant van
de ring (F). Op de daarna volgende bladzijde is de uitvoer van een spreadsheet ten behoeve van de
berekening gegeven.
Hierin is duidelijk te zien dat de waarde pr1 zeer laag is ten gevolge van het geringe verschil tussen
pF en pU. Dit beïnvloed de resultaten van de berekening. Tevens is in de grafieken van Windels te
zien dat deze een andere momenten- en verplaatsingslijn beschrijft (verwacht?) dan die met
behulp van RAAMWERK wordt verkregen. Waarschijnlijk is het uitgangspunt "droge grond"
hierbij een belangrijke oorzaak.
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BIJLAGE 9.:RESULTATEN RAAMWERK

In deze bijlage zijn de resultaten van de RAAMWERK berekeningen 1, 2 en 3 weergegeven in de
vorm van de verplaatsings- en momentenlijnen behorend bij deze berekeningen.
Tevens zijn de resultaten van de gevoeligheidsanalyse vermeld in tabelvorm.
De figuren op de volgende bladzijden zijn achtereenvolgens:
-geometrie (ringnummering en raamwerk)
-verplaatsingslijn meetveld Noord (GNL)
-momentenlijn meetveld Noord (GNL)
-uitvoer meetveld Noord (GL en GNL)
-verplaatsingslijn noord t.p.v. proefpalenveld (GNL)
-momentenlijn noord t.p.v. proefpalenveld (GNL)
-verplaatsingslijn middendoorsnede (GNL)
-momentenlijn middendoorsnede (GNL)
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Resultaten RAAMWERK meetveld Noord ten behoeve van gevoeligheidsanalyse

Doorsnede Meetveld Noord, Ondergrenswaarde Es (28 MPa i.p.v. 40 MPa)

GL GNL 2e orde factor
Moment boven 105,8 kNm 109,2 kNm 1,03

onder 51,9 kNm 50,8 kNm
zijkant -136,2 kNm -139,3 kNm 1,02

Normaalkracht boven -834,0 kN -840,8 kN
onder -839,9 kN -838,9 kN
zijkant -1074,8 kN -1074,0 kN

Verplaatsing boven1 -2 mm -2 mm
onder1 -13 mm -13 mm
zijkant2 +6 mm +6 mm

Doorsnede Meetveld Noord, E'b; gescheurd (10.000 MPa i.p.v. 33.500 MPa)

GL GNL 2e orde factor
Moment boven 50,1 kNm 52,7 kNm 1,05

onder 20,7 kNm 20,0 kNm
zijkant -59,2 kNm -60,4 kNm 1,02

Normaalkracht boven -853,1 kN -857,7 kN
onder -856,5 kN -858,9 kN
zijkant -1066,8 kN -1065,4 kN

Verplaatsing boven1 +3 mm +4 mm
onder1 -11 mm -11 mm
zijkant2 +6 mm +6 mm
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BIJLAGE 11.:VERGELIJKING WINDELS - RAAMWERK

Om een beter beeld te krijgen van de verschillen tussen de resultaten volgens Windels en met
behulp van RAAMWERK is een uitgebreide vergelijking gemaakt. Hierbij zijn de resultaten van
de verschillende belastingsgevallen met RAAMWERK (water, korrel en eigen gewicht) vergele-
ken met de krachtsverdeling voor de overeenkomstige gevallen volgens Windels. Hierbij is de ring
in RAAMWERK geschematiseerd zonder de scharnieren zodat de momenten/verplaatsingen
symmetrisch zijn ten opzichte van de verticale as. Dit betekent dat de invloeden van scharnieren
niet optreden en door de belastingen afzonderlijk te bekijken, kunnen deze beter worden
vergeleken.
In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven.

Vergelijking Windels - RAAMWERK per belastingsgeval

Doorsnede Meetveld Noord Windels RAAMWERK GNL2

Moment [kNm] boven water -57,5 -72,2
 korrel 139,9 142,2

onder water -37,2 -48,4
korrel 90,5 110,2

zijkant water 44,0 34,1
korrel -107,0 130,6

Normaalkracht boven water -484,8 484,0
korrel -338,2 342,3

onder water -405,6 457,6
korrel -612,8 -603,4

zijkant water -536,1 -476,8
korrel -296,2 -351,5

Verplaatsing1 boven water -3,7 -9,0
korrel +9,0 +6,0

onder water -0,9 +5,0
korrel +2,1 +5,7

zijkant water +1,9 +2,2
korrel -4,7 -5,5

1Verplaatsing naar buiten is negatief
2Het belastingsgeval "korrel" is inclusief het eigen gewicht
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BIJLAGE 13.:OVERZICHTSTABELLEN

Geotechnische uitgangspunten

Meetveld Noord top laag laagdikte ãdroog ãsat ö' v Es E50

Grondlaag [m NAP] [m] [kN/m3] [kN/m3]  [kPa] [kPa]

toplaag +2,50 4,00 16,5 17,2 27 0,34 5200 3400

3 -1,50 4,25 16,5 19,5 35 0,30 26000 19000

2 -5,75 4,25 16,0 19,0 33 0,31 25000 18000

18 -10,00 7,25 - 20,5 36,5 0,30
28000
40000*

70000
30000

32 -17,25 3,50 - 20,5 36,5 0,30 60000 44000

38A -20,75 4,25 - 20,0 31 0,32 16000 11000

*Voor laag 18 is tevens een onder- en bovengrens aangegeven voor de gevoeligheidsanalyse.

Meetveld Noord tpv
proefpalenveld

top laag laagdikte ãdroog ãsat ö' v Es E50

Grondlaag [m NAP] [m] [kN/m3] [kN/m3]  [kPa] [kPa]

toplaag +2,50 4,00 16,5 17,2 27 0,34 5200 3400

3 -1,50 3,50 16,5 19,5 35 0,30 26000 19000

2 -5,00 5,00 16,0 19,0 33 0,31 25000 18000

18 -10,00 6,50 - 20,5 36,5 0,30
28000
40000*

70000
30000

17 -16,50 1,00 - 17,0 28,5 0,32 9200 6400

32 -17,50 3,50 - 20,5 36,5 0,30 60000 44000

38A -21,00 nvt - 20,0 31 0,32 16000 11000
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Meetveld Zuid top laag laagdikte ãdroog ãsat ö' v Es E50

Grondlaag [m NAP] [m] [kN/m3] [kN/m3]  [kPa] [kPa]

zandophoging +3,00 -1,00 16,0 19,0 27,5 0,30 8000 6000

toplaag +1,00 4,25 16,6 18,0 28 0,33 5500 3700

3 -3,25 1,25 17,0 20,0 33 0,30 9500 7000

4 -4,50 2,75 13,0 13,0 22,5 0,35 4200 2600

16 -7,25 3,25 - 17,0 26 0,34 4100 2700

18 -10,50 3,50 - 20,5 36,5 0,30 32000 24000

31 -14,00 0,75 - 18,0 27,5 0,32 5300 3700

32 -14,75 6,75 - 20,5 36,5 0,30 50000 37000

38A -21,50 3,00 - 20,0 31 0,32 17000 12000

Middendoorsnede top laag laagdikte ãdroog ãsat ö' v Es E50

Grondlaag [m NAP] [m] [kN/m3] [kN/m3]  [kPa] [kPa]

Oude Maas waterstand -0,30

I -11,40 3,30 - 17,5 22,5 0,35 3300 2000

II -14,70 7,40 - 20,5 31 0,30 40000 30000

III -22,10 3,90 - 19,0 22,5 0,35 15000 9000

IV -26,00 2,00 - 19,5 27,5 0,32 30000 21000

V -28,00 2,50 - 20,5 32 0,30 60000 44500

VI -30,50 1,30 - 20,0 30 0,31 40000 30000

VII -31,80 2,40 - 20,5 34 0,30 60000 44500
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Literatuuronderzoek tweede orde factor (volgens Ahrends):

geval r [m] I [m4] E [MPa] Es [MPa] pv 
[kN/m2]

n

1 4 68,7 33.500 40 222 1,02 - 1,03

2 4 68,7 33.500 28 222 1,02 - 1,04

3 4 68,7 10.000 40 222 1,04 - 1,10

Literatuuronderzoek tweede orde krachtswerking (volgens Windels):

Doorsnede Meetveld Noord

2e orde

Moment boven 82,3 kNm

onder 53,3 kNm

zijkant -62,9 kNm

Normaalkracht boven -822,9 kN

onder -832,2 kN

zijkant -1016,6 kN

Verplaatsing1 boven 5 mm

onder 1 mm

zijkant -3 mm

1Verplaatsing naar buiten is negatief
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Resultaten berekeningen

Doorsnede Meetveld Noord

Berekening 1 GL GNL 2e orde factor

Moment boven 81,5 kNm 83,8 kNm 1,03

onder 65,6 kNm 66,5 kNm 1,01

zijkant -110,5 kNm -112,2 kNm 1,02

Normaalkracht boven -848,0 kN -849,3 kN

onder -845,9 kN -847,6 kN

zijkant -1080,0 kN -1080,7 kN

Verplaatsing1 boven -1 mm -1 mm

onder +11 mm +11 mm

zijkant -5 mm -5 mm

1Verplaatsing naar buiten is negatief

Doorsnede Meetveld Noord tpv proefpalenveld

Berekening 1 GL GNL 2e orde factor

Moment boven 164,9 kNm 170,9 kNm 1,04

onder 113,6 kNm 113,2 kNm 1,00

zijkant -151,9 kNm -155,5 kNm 1,02

Normaalkracht boven -1029,7 kN -1038,9 kN

onder -1046,1 kN -1042,4 kN

zijkant -1341,7 kN -1342,7 kN

Verplaatsing1 boven -6 mm -6 mm

onder +10 mm +11 mm

zijkant -8 mm -8 mm

1Verplaatsing naar buiten is negatief
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Doorsnede Meetveld Zuid

Berekening 2 GL GNL 2e orde factor

Moment boven 69,7 kNm 71,5 kNm 1,03

onder 64,2 kNm 65,1 kNm 1,01

zijkant -78,2 kNm -79,5 kNm 1,02

Normaalkracht boven -731,2 kN -731,8 kN

onder -716,1 kN -717,0 kN

zijkant -901,7 kN -902,1 kN

Verplaatsing1 boven -3 mm -3 mm

onder +11 mm +11 mm

zijkant -4 mm -4 mm

1Verplaatsing naar buiten is negatief

Doorsnede Midden onder de Maas (diepste punt tunnel)

Berekening 3 GL GNL 2e orde factor

Moment boven -105,2 kNm -109,1 kNm 1,04

onder -30,5 kNm -26,3 kNm

zijkant -27,8 kNm -27,5 kNm

max. 93,5 kNm 98,0 kNm 1,05

Normaalkracht boven -1087,7 kN -1074,2 kN

onder -1135,6 kN -1130,5 kN

zijkant -1203,4 kN -1203,2 kN

Verplaatsing1 boven -21 mm -21 mm

onder +18 mm +18 mm

zijkant +2 mm +2 mm

1Verplaatsing naar buiten is negatief
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Resultaten gevoeligheidsanalyse:

Doorsnede Meetveld Noord, Ondergrenswaarde Es (28 MPa i.p.v. 40 MPa)

GL GNL 2e orde factor

Moment boven 105,8 kNm 109,2 kNm 1,03

onder 51,9 kNm 50,8 kNm

zijkant -136,2 kNm -139,3 kNm 1,02

Normaalkracht boven -834,0 kN -840,8 kN

onder -839,9 kN -838,9 kN

zijkant -1074,8 kN -1074,0 kN

Verplaatsing boven1 -2 mm -2 mm

onder1 -13 mm -13 mm

zijkant2 +6 mm +6 mm

Doorsnede Meetveld Noord, E'b; gescheurd (10.000 MPa i.p.v. 33.500 MPa)

GL GNL 2e orde factor

Moment boven 50,1 kNm 52,7 kNm 1,05

onder 20,7 kNm 20,0 kNm

zijkant -59,2 kNm -60,4 kNm 1,02

Normaalkracht boven -853,1 kN -857,7 kN

onder -856,5 kN -858,9 kN

zijkant -1066,8 kN -1065,4 kN

Verplaatsing boven1 +3 mm +4 mm

onder1 -11 mm -11 mm

zijkant2 +6 mm +6 mm


