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WOORD VOORAF

Het in dit {apport beschreven onderzoek is uitgevoerd in opdracht van
Openbare Werken, Bruggenbureau te Brussel en Rijkswaterstaat, directie
Sluizen en Stuwen te utrecht.
Aan het onderzoek hebben de volgende instituten meegewerkt:

Koninklijke Militaire School te Brussel (KMS)
Leuven Research & Development te Leuven (LRD)
prins Maurîts Laboratorium TNO te Rijswijk (TNO)
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf te Brus-
sel (W'I'CB)

Alle constructieve werkzaamheden ten behoeve van het onderzoek werden
gecoördineerd door Openbare Werken, Dienst Ontwikkeling Linker Schelde-
oever te St.-Niklaas (DOLSO).

Een begeleidingscommissie werd gevormd door medewerkers van bovengenoem-
de instanties en instituten aangevuld met een medewerker van Rijkswater-
staat, Bouwresearch te Utrecht.
Deze begeleidingscommissie had de volgende samenstelling:
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Belgi~

prof. ir.J. de Buck
Ir. R. Charlier
Ir. B. Thomas

- Openbare Werken, Bruggenbureau, Brussel
" " Bruggenbureau, Brussel
" "Di enst ontwik keling Linke r

Scheldeoever, St. -Nik laas
Prof. Kol. Lr , E. Wulms - Koninklij ke Militaire School, Brussel
Prof. Lr, R. Bourgois
Prof. ir. R• Me ijsmans

" " ·11

11 11 11

Ir. J. Venstermans - Wetenschappelij k.·enTechnisch Centrum voor .•.het
Bouwbedrij ·f,..Brussel

- Wetenschappelijk· en··Technisch Centrum voor het
Bouwbedrijf,. ·Srussel

- Leuven Research & nevelopment, Leuven.

Ir. J. Dubois

Ir. L. van Biervliet

Nederland

- Rijkswaterstaat, directie Sluizen en
Stuwen, utrecht
Rijkswaterstaat, directie Sluizen en
Stuwen, Utrecht

Prof. dr. Lr, J. Blaauwendraad'" Rijkswaterstaat ,Bouwresearch, Utrecht

Ir. B.J.C. Oud

Ir. G.L.'1'an

Ing. Th.M. Groothuizen
Ir. J.P. Zeeuwen
Ir. R.W. '1'rense

- Prins Maurits Laboratorium TNO, Rijswijk
11 11 11 11 ••
11 11 •• 11 11

Ir. J. Schippers
(tot 1-9-1980)

Ir. A. Barmanny
(vanaf 1-9-1980)

" 11 11 11 ••

11 11 11 ••



- 3 -

HOOFDSTUKI - INLEIDINGEN PROBLEEMSTELLING

Bij het vervoer over de weg speelt de tunnel een steeds belangr ijkere

rol. Een bij:&onder aspect hierbij is het vervoer van gevaarlijke stof-

fen. Van een aantal van deze stoffen is het vervoer door tunnels niet

toegestaan daar deze stoffen bij een ongeval de tunnelconstructie kunnen

beschadigen en in het ergste geval de tunnel kunnen vernielen. De stof-

fen die momenteel niet toegelaten zijn, zijn in het algemeen stoffen die

bij een ongeval een brand of een explosie*) kunnen veroorzaken.

Deze stoffen worden nu vervoerd via omleidingsroutes **). Zo'n omlei-

dingsroute is meestal niet de kortste verbinding en maakt veelal gebruik

van niet-autowegen, die dikwijls dicht langs of door de bebouwde kom van

dorpen en steden lopen. De vraag kwamdaarom op of het mogelijk is voor-

zieningen te treffen die het risico van het transport door de tunnel

aanzienlijk verkleinen waardoor het transport van een groot deel van bo-

vengenoemdestoffen door tunnels toch mogelijk wordt. Hierbij wordt ge-

dacht aan een zodanige bescherming van de constructie van de tunnel dat

in geval van een ongeval zeker gesteld is dat de tunnel niet bezwijkt en

de schade binnen redelijke tijd te herstellen is. Het doel van het in

dit rapport beschreven onderzoek dat zich beperkt tot het probleem van

de explosie, was na te gaan of er speciale bOUWKundigeconstructies mo-

gelijk zijn die in de tunnel kunnen worden geplaatst en die bij een ex-

plosie de druk op de feitelijke tunnelwand kunnen reduceren. Onder ex-

plosie wordt in dit kader verstaan de explosie van een brandbaar gas of

damp gemengd met de in de tunnel aanwezige lucht en dus niet de explosie

van apr ingstoffen en andere "ontplofbare stoffen".

*) Een verklaring van een aantal gebruikte begr ippen is opgenomen aan

het eind van dit rapport in bijlage 2.

**) In Nederland is dit geregeld in art. 15a van het Wegenverkeersreg-

lement.
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Indien bij een ongeval brandbare vloeistoffen, tot vloeistof verdichte

gassen of brandbare permanente <Jassen vrijkomen in een tunnel dan kunnen

brandbare dampen of gassen na ontsteking reageren met lucht en een brand

of een ex:plosie geven. Bij brandbare vloeistoffen is voor een explosie

achtereenvolgens het volgende mechanisme nodig: verdamping, dispersie,

ontsteking en explosie Bij tot vloeistof verdichte gassen is dit flash

verdampiI'l9 gevolgd door verdamping van de gekoelde vloeistof, dispersie,

ontsteking en explosie.

Bij gassen is na uitstromen alleen dispersie, ontsteking en explosie no-

dig. De resultaten van genoemde mechanismen zijn afhankelijk van de stof

die bij het ongeval betrokken is, het ongeval zelf (bij. grootte van het

lek) en deplaratselijke situatie in de tunnel (bijv. hellend gedeelte of

met obstaJ(els of niet). Daar alle afzonderlijke schakels invloed hebben

op het ui1;.~inde:Ujke effect was gewenst alle SChakels afzonderlijk

in het onderzoek te betrekken. Gezien de kosten van een dergelijk onder-

zoek werd echter besloten het onderzoek te beperken tot onderzoek aan

construct~~systemendie de uitwerking van de explosie op de tunnelwand

zouden mo~J:.enbeperken. Afgesproken werd dr ie proevenseries uit te voe-

ren in een modelt unnel waarbij de eerste serie (schoten 1 en 2) gebruikt

werd voorde ontwikkeling van een reproduceerbare explosie (detonatie

van een.açetyleen-luchtmengsel) en enkele oriënterende metingen aan een

beschefmi.ngscon13tructie .(panelen), terwijl in het 3e en 4e schot fproe-

venserie2 en 3). telkens 16 verschillende panelen beproefd zouden worden

waarbij zgyeel mogelijk eigenschappen zouden worden vastgelegd. De keuze

van een <1etonatie.vaneen gas-Iuchtmengsel werd gedaan. omdat bekend was

dat dit een stationaire situatie is en daardoor een goedrepr.O(1.l.)ceerbare

belastiI'l90p de panelen wordt verkregen. De druk die hierbij optreedt is

ongeveer 2 MPa, terwijl de positieve faseduur bepaald wordt door de ont-

steking en de dimensies van de proef tunnel.

Gekozen werd een proef tunnel met een vierkante dwarsdoorsnede van 1,8 m

en een lengte van 2S m en een ontsteking door middel van .een slargpijpje

(ongevee;Jgr(imspr ingstof) • bleek positieve faseduur op

te leveren van ongeveer 45 ms. In hoeVerre deze positie'\lefaseduur:

repre13el1t~t:.;ief is voor wat in praktijk verwaChten valt, is niet

bekend daar momenteel nog geen goede schatting te maken is van de te

verwachten positieve faseduur bij explosies in een verkeerstunnel.
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Het onderzoek is een vervolg op dat wat in Nederland was uitgevoerd met
een modeltunnel van kleinere schaal (Ref. 2,3,4,5 )*). In deze tunnel,
met als afmetingen 0,22 x 0,22 x 24 m, werden diverse gassen tot explo-
sie gebracht en de effecten tijdens de explosie gemeten. Ook werd oriën-
terend onderzoek ven: Lcht, aan speciale const.ructiesystemen die de uit-
werking van de explosie op de tunnelwand zouden moeten beperken. De
schaal was echter erg klein. Besloten werd toen om samen met België een
onderzoek uit te voeren in een grotere modeltunnel.
Deze tunnel werd in 1919 gebouwd op de terreinen van de Dienst
Ontwikkeling Linker Scheldeoever (Ministerie van Openbare Werken) te
BEVEREN-KALLO. Oorspronkelijk was voorzien de proef tunnel te bouwen op
de militaire terreinen te Helchteren, doch lokaal verzet, onder voor-
wendsel van geluidsoverlast, noodzaakte de verhuizing van de reeds ge~
starte bouw.
Figuur 1.1. geeft een beeld van deze tunnel, met als inwendige afmetin-
gen 1,8 x 1,8 x 27 m.

Overzichtsfoto model tunnel te Kallo

*) De referenties zijn opgenomen in bijlage 3.
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Het voorste deel (smalle gedeelte) van de tunnel, werd gebruikt om de

detonatie van het acetyleen-luchtmengsel op reproduceerbare wijze te

veroorzaken, terwijl het tweede deel (brede gedeelte) gebruikt werd voor

het testen van de verschillende panelen. Het kunststoffolie diende om

het gasmengsel in de tunnel te houden. Naast de tunnel is het meetgebouw

gesitueerd ,dat later werd uitgebreid met een vrachtcontainer, beschermd

door een zanddijk.De- eerste proevenserie (schoten 1 en 2) had tot doel

een reproduceerbare explosie te maken binnen de voor afgestelde grenzen.

Hiervoor was een groter aantal proeven voorzien dan uiteindelijk werd

uitgevoerd. De reden hiervoor was dat· de bij het eerste schot

aangebrachte panelen, tegen de verwachting in, na de explosie niet meer

op de oorspronkelijke plaats aanwezi9 waren.

Tijdens deexplosiebelasting was het hout van de ondersteuningsbalken

als een veer< ingedrukt, hetgeen na het passeren van het explosiefront

als reactieCJaf dat de panelen in de tunnel werden geworpen. Dit had een

ernstige beschadiging van de panelen tot gevolg. De

explosie"eigenschappen die gemeten werden, waren echter overeenkomstig

de gestelde eisen. Bij het tweede schot, dat pas na het herstel van de

oorspronkelijke situatie kon worden uitgevoerd, kon dit 9000

gereproduceerd worden en werden tevens enige oriënterende metingen

uitgevoerd aan enkele panelen. Bij deze proef waren de panelen niet

gedimensioneerd om de explosie in de tunnel te kunnen weerstaan. Bij de

schoten 3 en 4 (proevenseries 2 en 3) werd per proef het gedr ag van 16

panelen onderzocht. Tijdens deze proeven werden de volgende variabelen

onderzocht:

Stijve voorzetpanelen met een gelijkmatig verdeelde plastische ach-

tervulling.

Stijve voorzetpanelen met een ongelijkmatig verdeelde plastische

achtervulling.

Plastisch werkende panelen met een ongelijkmatig verdeelde starre

achtervulling.

Stijve voorzetpanelen met een elastische achtervulling.
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Bij deze schoten werden de energie-absorberende constructies gedimensio-

neerd door de afzonderlijke instituten, volgens de verdeling : 4 panelen

KMS/LRD,6 panelen TNOen6 panelen WTCB.

Voor deze dimensionering werden modellen ontwikkeld door de verschil-

lende instituten hetgeen uiteindelijk resulteer:de ineen algemeen model

dat gebr:uikt kan worden voor de verschillende panelen en dat gegeven is

in hoofdstuk 11 van dit samenvattend rapport. Bij de proeven werden een

groot aantal metingen uitgevoerd die verdeeld waren over de verschillen..,

de instituten. Deze instituten hebben hierover per; proevenserie gerap-

porteerd (Réf. 6,1,8,11,12,13,16,17,18,19,20,21 en het geheel is sa-

mengevat in hoofdstuk 111 van dit rapport.

In hoofds·tuk IV wordt het rekenmodel van hoofdstuk Ilgetoetst aan de

meetresultaten van hoofdstuk lIl, terwijl in hoofdstuk VI enige reken-

voorbeelden worden gegeven ten behoeve van een te ontwerpen verkeerstun-

nel. OOk de redactie van dit eindrapport werd gezamenlijk doot de onder-

zoekinstituten uitgevoerd. Tot besluit van deze inleiding een woord van

dank aan .:DOLSOdie .steeds binnen het gestelde tijdsbestek alle construc-

tieve voorbereidingen kon treffen voor de tunnel en de ener:gie-absorbe-

rende constr:uctiesin deze tunnel, zodat alle proeven volgens plan kon-

den worden uitgevoerd.
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HOOFDSTUK II - REKENMODEL EN THEORIE

2.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk zal een rekenmodel opgesteld worden dat op basis
van dezelfde algemene uitgangsprincipes, toelaat energie-absorbe-
rende constructies met diverse samenstelling en specifieke werking,
te berekenen.

De paral'tletersdie hierbij voorkomen zijn:
- het explosieoverdruk-tijdverloop
- de samenstelling van de energie-absorberende constructie
- de materiaaleigenschappen onder dynamische belasting.

De berekende grootheden zijn:
- de ma~imale verplaatsing van het voorzetpaneel
- de nodige dikte van de constructie
- de drukken die op de tunnelwand worden overgebracht in de vorm
van gelijkmatig verdeelde of lijnvormig geconcentreerde belastin-
gen.

,,
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2.2. HET·ON'rWERPMODEL VOOR ENERGIE-ABSORBERENDE CONSTRUCTIES

in de tunnel

2.2.1.1. Al~emeén_._.__ .__ ._-

De detonatie van een explosief gasmengsel in een tunnel

geeft aanleiding tot het ontstaan van een schokgolf.

In. de nabijheid van het detonatiefront ontstaat vrijwel

onmiddellijk een hoge piek,qruk die vervolgens ongeveer ex-

ponentioneel afneemt; na de nuldoorgang treedt een per iede

op met (relatief kleine) onderdruk.

Een reëel druk-tijdverloop, OpcJenomenin het kader van dit

onder zoek, is afgebeeld in fig. 3. 5•3.

De positieve faseduur t+ in eén punt is hierbij de tijd-

spanne tussen aankomst van het golffront en het tijdstip

van nuldoorgang.

In het algemeen wordt de vorm van de druk-tijdcurve onder

meer bepaald door

- de afstand tot de plaats van initiatie

- de afstand tot de plaats van ontspanning (tunneleinde)

- de dwarsafmeting en -vorm van de tunnel

- de aanwezigheid van hindernissen in de tunnel

- de gasverdeling in de tunnel.
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Hierbij houdt men geen rekening met de nuldoorgang van
het druk-tijdverloop. De vorm van de curve wordt bepaald
door de piekdruk en het ogenblik waarop deze is terugge-
vallen tot 5% van zijn initiële waarde.
Deze laatste tijdspanne is de fiktieve positieve
faseduur tf+'

Deze grenswaarde van 5% werd gekozen om de volgende
redenen:
• Het werkelijk verloop (gemeten bij de proeven te Kal-
10) is nagenoeg zuiver exponentieel tot deze waarde~

• Na tf+ valt in werkelijkheid de overdruk terug tot de
nulwaarde.
Bij de zuiver exponentiële drukval behoudt men steeds
een kleine overdruk, zodat men zich aan de veilige
kant bevindt (conservatieve hypothese)~

• De exacte nuldoorgang t+ is moeilijk exact te bepalen,
omdat de drukafnameklein is ter plaatse van t+"

Bij zuiver exponentiëel druk-tijdcurve geldt:

(2.1.)

De waarde van a volgt uit:

0,05 p = po 0

-a.
e

a. =-x.n 0.05 = 3,0

zodat a. = 3
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Hierbij wordt getracht de experimentele vorm van het

druk-tijdverloop zo goed mogelijk te benaderen.

Er wordt onder meer rekening gehouden met de nuldoor-

gang van de druk-tijdcurve.

De mathematische formulering luidt;

-ex i="
e ~+ (2.2. )

Een voordeel va,n deze formulering is dat zij soepel is

en dat doorae keuze van ex de vorm van de curve tussen

t = 0 en t = t+, kan worden aangepast.

Het druk-tijdverloop inde stationaire zone, gemeten

bij de acetyleen-luchtdetonaties inde proef tunnel te

Kallo, wordt als volgt benaderd:

• Zuiver exponent.LêIe drukval :

tf+ = 27 ms ex = 3

-a. t/t
f

+

• Quasi exponentiële drukval:

t+ = 46 ms ex = 4

"
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Beide theoretische curven, evenals een experimentele
curve zijn samengebracht in fig. 2.1.

2,5 P ( M Pa)

2,0

Fig. 2.1.

,1,5

1,0

\v experimenteel
zuiverexponentieet
quasiexponentteel

0,0 ----

-' -;"1'
e

I

50
I

100

t ( ms)••
- Keuze van het druk-tijdverloop---------------------------~----

I,nde vo1gende l2ara9rafen, rekenmodel zal
ontwikkeld worden, zal gewerkt worden met het
C!':!.~fti-e_~I!.~T!.t:.~!.el_é!~l!.~_~!..idverl~...e.t.omdat het meer
algemeen toepasbaar is in de praktijk voor.de mathema-
tische beschrijving van praktisch willekeurige explo-
siedruk-tijdverlopen.
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2.2.2. De bewegingsanalyse van een voorzetpaneel

2.2.2.1.

Zoals vermeld in par. 2.1. zal men met behulp van
energie-absorberende constructies trachten de overdrukken
op de tunnelwandenvanwege de accidentele gasexplosie te
beperken en/of te kanaliseren (bijvoorbeeld in de vorm van
dwarskrachten) •
Op basis van dezelfde theoretische uitgangspunten zal men
komen tot verschillende concrete oplossingen
(~amenstelling en werking van de absorberende
constructie).
De definitieve keuze van een of andere oplossing dient
door de bevoegde administraties gemaakt te worden,
uitgaande van economische· motieven, waarbij zowel de
kostprijs van de constructie als de meerkosten van<de
tunnelstructuur in beschouwing dienen te W9tden genomen.

De basismethode voor de algemene beschrijving van
energie-absorberende constructies en het bewegingsgedrag
ervan Qllc:i~rg<l.l3~ltP!9~i~q~l,asting,\\'~I:c:i9P9~~t~l,dillhet
kader van het I.W.O.N.L.-W.T.C.B.-programma "Nieuwe
ontwikkelingen in het domein vanbetol'l,gewapend beton,
spanbeton" van de onderzoeksbiënnale 1980-1982. Tevens
werd een computerprogramma ontwikkeld voor de concrete
toepassing van deze t.heorie op willekeurige
energie-absorberende constructies. oe résUltaten van deze
st.!ldie<wrdenteiheschikkIriggest.eld van de wer kgroep die
h~t .Bel,gi~9h"'Nederlands onder zoek aangaande
explol!iliebeveiligingvan tunnels begeleidt (zie ref. 10) •

. ' ... ,. . .. ".

In het kader van dit onderzoek werd dezebasistheorie
vertaald naar concrete oplossingen, waarbij de
energie-absorptie op verschillende wijzen tot stand komt.
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In het bijzonder werden de volgende oplossingen voorge-
steld en in theoretische details uitgewerkt door de ver-
schillende uitvoerende laboratoria;
- gelijkmatig verdeelde plastische achtervulling met de

toepassing van een stijf voorzetpaneel, al dan niet re-
kening houdend met eventuele luchtcompressie achter de
panelen

- ongelijkmatig (*) verdeelde "en plastische achtervulling
met toepassing van een stijf voorzetpaneel (eventueel
met luchtcompressie).

- Ongelijkmatig verdeelde starre achtervulling bij toepas-
sing van een plastisch werkend voorzetpaneel

- Pseudo-elastische achtervulling bij toepassing van een
stijf voorzetpaneel.

Het uitgangsprincipe van de basistheorie is de constructie
te beschouwen als een massa (voorzetpaneel) welke versneld
wordt door de explosie-overdruk en tevens onderworpen is
aan een remkracht, geleverd door het overige gedeelte van
de constructie, dat wij zullen aanduiden door "absorberen-
de eenheid" (achtervulling , steunen ens .)
De aard van de remkracht is dus willekeur ig en verander-t
niets aan de bewegingsvergelijkingen.

De algemene bewegingsvergelijking van het voorzetpaneel
luidt;

P tIJ! (t) - f tP2 (E (t) ••• ) - f (x (t)
o a c (2.3.)

(*) Een ongelijkmatig verdeelde achtervulling is bijvoorbeeld de toe-
passing van ondersteuningen aan de randen van de panelen. Hierdoor
kan de volledige belasting of een gedeelte ervan op de tunnel over-
gedragen worden in de vorm van dwarskrachten.



met:

x, x, St

mI

Po

l1ï. (t)

fa
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verplaatsin<J,snelheid,versnelling in een
punt van·betvoorzetpaneel.

maásapervlèrkantemeter,·welke betrokken is
bIj· de beweging •..•(jt ie ook ..•par. 2.2. 2.4) •

: piekoverdrukvanwege deexploste,bij de aan-
komstván de sdhakgdlf ·waarbij .•t· = o.

:tijdsfunct:i.e t.etbeschtljvlngvanhet druk-
tijdverloop:

.1 (t) = (1 - ~) e
+

(zie par. 2.2. I)

remkrachtper m2 af dynamische sterkte van de
absorberende eenheid 1 in het a.lgemeen is deze
waaide riiet··constarit,máar äfhankel ijk van be--

lástingssnelhêidén/ofdevervorm.ing 1 daarom
WOrdt op .faeenrurtctie$2tóegepast.

$~(E:(t)••H functie ter beschrijving van het dynamisch
diagram van de absorberende eenheid.
De functie falJ.l2< €:(t) •• }bèschr ijft: de gemid-
delde remkracht per m2 van de absorberende
eenheid als functie van de tijd.

fc(x(t»: remkracht per m2 voortkomend uit de
luchtcompressie achter het voorzetpaneel. De
luchtcompressie wordt vooral belangrijk bij
grote verplaatsingen.
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De oplossing van deze vergelijking geeft de snelheid en de

verplaatsing van het voorzet paneel als functie van de

tijd.

Met de kennis van de cr - E: of kracht-verplaatsingskarakte-

ristiek van de absorberende eenheid, kunnen de krachten,

overgedragen op de tunnelwand, bepaald worden.

Wij zullen nu de algemene ontwerpformule uitwerken voor

verschillende constructietypes,zoals deze bij de proefne-

ming te Kallo werden toegepast.

~=!!1~~~~!'!_!~!:2~=!2!_~!~~~!~~~=_~~~.~=!:!~!!!!:!l._~!1
~~=g~~!!~_!!!!_!=!!_~~!1~_!~~!:!=~g!!!==!_i~!2:._~:.~t

.: .: ··áETOf.4 .: -:: .:
, <, " ',< "".: ," .: ....'." > •••• Tijdens de explosie wordt op

de tunnelwand een gelijkmatig

verdeelde druk overgebracht.

Hiertoe kan men achter het

voorzetpaneel bijvoorbeeld

een laag

fenolformaldehyschuim (PI'S)

aanbrengen, of andere

materialen welke verbrijzelen

met een uitgebreide

plastische drempel.

/;

:.' .::'..:
...-,

VOORZE TPANEE L
(MASSA)

.' "........

Fig.2.2

Het geïdealiseerd o - E: diagram van een dergelijk mater iaal

is weergegeven in fig. 2.3. Een werkelijk diagram onder

dynamiscbe belasting van FFS metdichtbeid 60 kg/m3

(PFS-D60) is bij wijze van voorbeeld aangegeven in fig.

2.4.
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C,6
,

J
J

J
J

!

statische belasting

qynêlrnische belasting

05

];'ig •. 2~}~~
Geïdealiseerd o-c dia-

gram van een plastische

achtervulling

Werkelijk cr-€. diagram van

W$-DGO "'orider dyrian'llsche

belasting

........

ln de algemene vergelIjking (2.3.)wordendevQlgendeparameters en

furicêiés'ingevuld:

- mI = a.èmassabetr6kken bij de beweging is gelijk aan de

~erkelijké maSSa per m2 van het voorzetpaneel

- l#Jy(t) :; t
~ J' et+

dyrian'lische"sterkte

valproef (ztèpar.

van het vulmateriaal ,bepaald in een

2.3>'.

- 1P2(tJ = , voor max

- fc(x(t» = 105 (x (t)
e-x (t)

, waarbij e de dikte is van de achter-

vulling enx(t)de verplaatsing van

hetvoorzetpaneel op het tijdstip t.

(2.4.)

J'

1 t
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Indien mende totale krachten in aanmerking neemt voor het
gehele paneel wordt dit:

ili (t) f _ 105 ( x(t) »
't'1 .. - a e - x (t) (2.4. bis)

waarin
Q ::;totale oppervlakte van het voot'zetpaneel
M ::;totale massa van het voorzetpaneel.

De differentiaalvergelijking van de tweede orde met varia-
bele coëfficiënten ka, met de computer worden opgelost,
naar x en x.

De effectieve druk overgebra,cht op de tunnelwand is als
functie van de tijd gelijk aan fa + fc' waarbij fc toe-
neemt als functie van de verplaatsing en fa constant
blijft tot de vervormingscapaciteit van het materiaal is
bereikt: €'€max.

De invloed van de luchtcompressie is vooral belangrijk 'bij
grote verplaatsingen1 inderdaad indien:

x(t).::;0,25 dan is de luchtcompressie 0,033 MPa
e luchtcompressie"

::; 0,50 dan is de 0,1 MPa
" 0,75 dan is de luchtcompressie 0,3 MPa.::;

De waarde van fc is maximaal wanneer x maximaal is, dit is
bij het einde van de beweging , dus ophetogenhUk waarbij
men geen behoefte heeft aan bijkomende remkracht.
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Aangezien de tunnelwand ontJ;iorpenwordt voor een bepaalde
toelaatbaar geachte overdruk, is het optreden van lucht-
compressie een n~atieve factor omdat zij de toelaatbare
dynamische sterkte van het absorberendmat.eriaal vermin-
derten dus het .'rendement van de beschikbare ruimte achter
het voorzetpaneel.

Bij kleine vervormingen en verwaarlozing vandé luchtcom-
pressieW'Örden de differentiaalvergelijkingen heel wat
eenvoudiger en kan de oplossing <ih <gesloten vorm bekomen
worden.

vergelijking' (2.4. )W'Ötdt:
1x = m (po W1 (t) - fa) (2.5.1

De vet'gelijklng(2.4.-bis)wordt.:

f )
a

(2.5.-bis)

Bij toëpassingvaneen 'explosie-'overdruk-tijdverloop met
W1 (t) = ft -~+) e-a~+ Wordt. de oplossing van (2.5.),

met beginvoorwaarden
o

X =0 en x= 0 en met l' "'" p,
en K = fao:t+

d x Cr)
d t

Po t+
= ----ina

-a~ 1 a.. (1 - e (1-1'-:"') .- -1'a K
1
ex

(2.6.)

2ma.
2,,;...;.-- ...~
a.

2
a. 2 2T)- ..•....T + (a.-OT+-
2K a

(2.7.)
- 1 )
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De maximale verplaatsing volgt uit d x h' )= 0 (T" 0)
dT

(vgl. 2.6.); na substitutie van deze T-waarde in (2.7.)

vindt men:

xmax = A (K, <X) (2.8.)

. dua.t, x (T) = 0
d t

Het verloop van A als f'tlnctie van K en a. is afgebeeld in

fig. 2.5. De numerieke waarden zijn aangegeven in tabel

2.1. Hierbij kan opgemerkt worden dat vanaf K =4, de

waarden van A lineair geëxtrapoleerd kunnen worden.

Met behulp van de formule (2.8.) berekent men dus de maxi-

male verplaatsing van het paneel. De dikte van het

\1ulmateriaal die moet worden voorzien, is uiteraard groter

dan Xmax' omdat het vulmateriaal een beperkte vervormings-

capaciteit bezit Ce ~ xmax/Emax) en omdat ook de luchtcom-

pressie achter de panelen beperkt moet worden.

Er moet gelden dat fa + fc (xmax,e) ~

toegelaten getij ktnatigverdeelde druk

is. Dit kan men ook schrijven als:

Pt' waarbij Pt de

op de tunnelwand

x
fa + 105 (_ma_x ) ~ Pt.

e - xmax
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De minimale waarde van de totale dikte e van het

vulmateriaal volgt dus uit:

xmax
e :>.-----E:max

(2.9. )

en

+ 1} (2.10.)

Op deze wijze houdt men à priori rekening met de

luchtcompressie.

De berekende waarden van Xmaxzullen wel iets te groot

zijn, maar men blijft aan de veilige kant.

A

1 2 3 4 5 6 7

Fig.2.5
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Waarden van A(K,a) Tabel 2.1. "

K\ ex 2.5 3 3.5 4 4.5 5

~?

1.1 .0002 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003
1.2 .0018 .0020 .0022 .0023 .0024 .0025
1.3 .0052 .0058 .0063 .0061 .0010 .0013
1.4 .0101 .0118 .0128 .0136 .0143 .0148
1.5 .018 .02 .0211 .023 .0241 .0251
1.15 .0431 .0488 .0529 .0563 .0591 .0615
2 .0116 .0868 .0943 .1005 .1051 .1101
2.25 .1172 .1316 .1432 ".1528 .1609 .1611
2.5 .1601 .1809 .1913 .2108 .2221 .2311
2.15 .2068 .2334 .2551 .2129 .2818 .3004
3 .2541 .2882 .3154 .3378 .3565 .3723
3.25 .3036 .3444 .3115 .4041 .4275 .4461
3.5 .3532 .4015 .4408 ••4131 .5 .5228
3.15 .4031 .4593 .5049 .5425 .5731 .6002
4 .4532 .5114 .5696 .6125 .6483 .6184
4.25 .5032 .5151 .6346 .683 .1~33 .1513
4.5 .5531 .634 .6998 .1538 .1988 .8361
4.15 .6028 .6924 .1651 .8248 .8145 .9164
5 .6523 .1506 .8304 .896 .9504 .9963
5.25 .1015 .8081 .8951 .9611 1.0264 1.0764
5.5 .7505 .8661 .961 1.0383 1.1025 1.1565
5.75 .7991 .9244 1.0261 1.1094 1.1186 1.2361
6 .8475 .9821 1.0912 1.1806 1.2547 1.317
6.25 .8957 1.0395 1.1561 1.2516 1.3308 1.3913
6.5 .9436 1.0968 1.221 1.3226 1.4068 1.4715
6.75 .9912 1.1539 1.2858 1.3936 1.4829 1.5578
7 1.0386 1.2109 1.3504 1.4645 1.5589 t .638



Waarden van L bij X(T) = 0

.S"
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.15
6
6.25
6~5
6.75
7

2.5

.0555

.1065

.1545

.2005

.2435

.3445

.4355

.5205

.6005

.6755

.7475

.8165

.8835

.9485
1.0125
1.0745
1.~365
1.1965
1.2565
1.3165
1.3745
1.4335
1.4915
1.5495
1.6075
1.6645
1.7225

3

.0485

.0935

.1355

.1765

.2145

.3035

.3855

.4615

.5335

.6015

.6665

.7295

.7915

.8515

.9105

.9675
1.0245
1.0815
1.1365
1.1925
1.2475
1.3025
1.3565
1.4115
1.4655
1.5205
1.5745

•.. 23 -

3•.5

.0425

.0835

.1215

.1575

.1915

.2715

.3455

.4135

.4785

.5405

.6005

.6585

.7145

.7695

.8235

.8765

.9295

.9815
1.0325
1.0835
1.1345
1.1855
1.2365
1.2865
1.3375
1.3875
1.4385

"

Tabel 2.1. (vervolg)

.0385

.0745

.1095

.1415

.1725

.2455

.3125

.3745

.4335

.4905

.5455

.5985

.6495

.7005

.75

.7995

.9475

.8955

.9435

.9905
1.0315
1.0845
1.1315
1.1175
1.2245
1.2715
1.3175

4.5

.0355

.0685

.0995

.1295

.1575

.2235

.2845

.3425

.3965

.4485

.4985

.5475

.5955

.6415

.6675

.7335

.7715

.8225

.8665

.9095

.9535

.9965
1.0405
1.0835
1.1265
1.1695
1.2125

5

.0325

.0625

.0915

.1185

.1445

.2055

.2615

.3145

.3645

.4135

.4595

.5045

.5435

.5915

.6345

.6165

.7115

.7595

.8005

.8405

.8815

.9215

.9615
1.0015
1.0·n5
1.0815
1•1215
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Bij de constructie beschreven in par. 2.2.2.2. werd de
tunnelwand belast door een gelijkmatig verdeelde druk Pt.
De waarde van Pt is uiteraard beperkt, zodat dikke pakket-
tenontstaan. Deze dikte kan men verminderen door een ge-
deeltevan de noodzakelij k;~:.remkrachtte leveren in de na-
bijheid van dak-wand en vloer-wandverbindingen. Met andere
woorden, men zal tr~hten supplementaire energie te absor-
beren in de vorm van vervormingsarbeid door reactiekrach-
ten in de opleggingen nabij de knopen van de tunnelstruc-
tuur.

Op deze wijze krijgt ook het voorzetpaneel een structurele
rol toegewezen, want het moet deze extra-:remkracht overge-
dragen naar de opleggingen en dus berekend worden op bui-
ging en dwarskracht. Daarom kan het voordelig zijn de pa-
nelen vierzijdig op te leggen op plastisch werkende steu-
nen; door een geschikte keuze van de afmetingen van deze
steunen en dus van de kracht waarbij zij plastisch gaan
vervormen, kan de momentenverdeling in de voorzetpanelen
optimaal gekozen worden.
De vervormingen van het voorzetpaneel meten daarbij klein
blijven ten opzichte van de vervormingen van de steunen.

De ontwerpformules zijn dezelfde als in par. 2.2.2.2.; de
waarde van fa is nu echter gelijk aan de gemiddelde dyna-
mische sterkte van de achtervulling:
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De beperking X1'lîax'E1'Iîaxe is van toepassing op alle mate-

r ialen, die in .deachtetvulHnggebruikt worden.

Mogelij k.e mater ialen voor het gebruik in plastisch werken-

de steunen zijn: cellenbeton en fenolformaldehydeschuim

met hoge dichtheid.

ge2~~!~.~~·~.~.!<J._!~:'~Ë=!2!_~~~:E!....~e~.~=:'!H!!!~_~!~
~g~f~~~!~_!~1J~~~r.:...g!~~~!~e~_~:'!=~_!92:'~~~~r.:~~!

Met deze öplossing \4ordt>ti.jdéns de explosie , oe tunnel

enkel belast in de nabijheid· van wand--dak- en \4and-vloer-

verbindingen.

Het voorzetpaneel wordt voorzien van starreondersteunin-

gen, welke een reactiekracht in de vorm van dwarskrachten

naar de b.lririel overdtagen.Deafrernming van de beweging

van bet paneel wordt bekomen doo(·het.paneel zelf plas-

t.isch t.elaten vervormen.

Hierbi}woI'dtervan uitgegaan dat ·deplast.ische vervormin-

gen steeds·· zodanigzijridat de elastische vervormingen

ver\4aar loosd k.unnen werden. 'l'évêns \4Ordtervan uitgegaan

dathetvloeimomérit constant blijft>bij toenemende ver-

plaatsing •

Wij zullen nu aantonen· dat de algemene ontwerpformules van

par. 2.2.2.2. oOl<vantoepaSsirig djn voor deze construc-

tie, mits een gereduceerde massa ingevoerd wordt in de be-

rekeningen.
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In fig. 2.6. is een dergelijk paneel met plastisch schar-
nier weergegeven.

I
I

~

~

x(y) :
I

p.

a) gehele ligger

Fig.2.6

De verplaatsing x in een punt, gelegen op een afstand y

van het steunpunt bedraagt:

y
·~72

Voor de versnelling in een punt y geldt eveneens:
2
d x(y)

"" dt2x(y)

Met behulp van het momentenevenwicht van de halve ligger
(met eenheidsbreedte) om de oplegging volgt:

1/2 1./2

f pydy""fm
o 0

.-L-
" t/2

• x .• y • dy. +. MM P
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Hieruit volgt:

+ M
P

Indien <f~. de gelijkmatig verdeelde ~la.sti.ng is waarbij

het. paneel vloeit, dan is:

M:P =

Er volgt:

2
p r
8

2
p t = "3 m .t. iM + fat

2= - m3 i + fM a

Aangezien p == Po Wl(t), volgt hieruit:

i =
M

1
2/3 m (2.11)

Een vergelijking t.ussen formules 2.11 .en .2 • leidt tot

de volgende cOt)çlusie:

De versnelling in het midden van de overspanning van een

gelijkma-

slechts 2/3 van de massa:::in aanmerking wordt genomen en

dat fa overeenstemt

bij het· vloeien.

de .gel ijkmat ig verdeelde belast iog
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In de algemene vergelijking (2.3.) worden de volgende pa-
rameters en functies ingevuld:
x : is de versnelling in het midden van de overspanning
mI: is 2/3 van de werkelijke massa per m2
fa: is de gelijkmatig verdeelde belasting per m2 die Over-

eenstemt met het statisch vloeimoment.

indien men de elastische fase verwaarloost
en indien de totale breuk niet wordt be-
reikt.

fc (x (t» = 0, bij verwaarlozing van de luchtcompressie.
Indien fc in rekening gebracht wordt, mag
men stellen fc = 105 ( 2( e _ x)

De maximale verplaatsing in de middendoor snede wordt dus
eveneens berekend met de formule (2.8.) waarbij m vervan-
gen wordt door 2/3 m.
De minimale waarde van de totale dikte e van de ruimte
achter de panelen volgt uit:

xe ~ max
E:max

waarbij E: max bepaald wordt door de maximale doorbuiging
van het paneel bij constant vloeimoment, vooraleer de
breuk optreedt en voor zover de tunnelwand niet geraakt
wordt.

De overdruk op de tunnelwand vanwege de luchtcompressie is
dan steeds kleiner dan 0,1 MPa, indien de vervormingslijn
beantwoordt aan ,fig. 2.6.

Aangezien starre ondersteuningen toegepast worden, volgt
de oplegreactie niet onmiddellijk uit de kennis van een
plastische drempel.
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Hier geldt nu:

9.,/2
f
o

. x
M

• dyy
Ui

o.
De maximale waarde van de oplegreactie treedt op bij t =

R =1,; p 9., - 1. m9., (${M)t-- omax 20 4 ~

uit 2.11. volgt bij t = 0:

Substitutie van 2.13 in 2.12 levert na uit.werking:

Rmax f 9.,
a

(2.12.)

(2.13.)

(2.14.)

Bij een statische belasting zou gelden Po = fa en dus Rmax
t

Als Po niet veel groter is dan fa' dan is de extra opleg-

reactie door de massatraagheid dus klein.

Hieruit blijkt dat h~t moeilijk is zodanig te dimensione-

ren dat plaat ~nople9gin;l v+o~ien.

De tunnel dient dus te weerstaan aan deoplegreacties

Rmax' berekend volgens formule 2.14.
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De waarde van Rmax (volgens 2.14) veronderstelt dat de on-
dersteuningen ideale lijnondersteuningen zijn met oneindig
kleine breedte en dat eveneens de panelen zeer dun zijn.
In de werkelijkheid is dit niet het geval en een gedeelte
van de maximale explosie-overdruk Po wordt via een "mee-
werkende zone- van het paneel, en via de steunen recht-
streeks op de tunnelwand overgedragen (fig. 2.7.)

811211 Deze meewerkende breedte is
minstens gelijk aan de breedte
van de steun vermeerderd met
de dikte van het paneel. De
werkelijke grootte ervan is
bepaald door het vermogen van
het paneel om gewelfvorming te
vertonen, waarbij de explosie-
druk via de hoofddrukspan-
ningstrajectoriën naar de op-
leggingen afvloeit.

Meewerkende breedte ~ d + dP s

De invloed van deze meewerkende breedte kan in rekening
gebracht worden door de formule (2.14) aldus te wijzigen:

Rmax
Po 3= (- + - fa)8 8 (t -d ) + (d + d ) Ppsp 0

(2.15.)

Voor de berekening van de maximale dwarskracht in het pa-
~ mag men formule (2.14) toepassen.
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2.2.2.5. Elastische achtervulling bij toepassing van een stijf•••• ._. ._. ""!'",_""".~.~ ....o.r ..••..•.• -:------

DegelijkJftatig verdeelde (strippen iil hOrizont.ale en/of

verticale richting) acht.ervulling bestaat uit' een elas-

tisch ofpsetido"'elastisch ma.teriaal zoals kurk, waarbij de

elastischefas,e in elk geval niet te verwaarlozen is.

"tn.dealgeJftenevergelijking (2.3. } worden >dêvólgende pa-

rameters ingevuld:

••• m

= de versnelling van het paneel

= werkelijke massa per m2 van het voorzetpaneel

f (x(t»c
105~(Cx(t)

e - ~(t)

de achtervulling (p

paneel)

= veerconstante

= kx en pis

=: verpla.atsing

of
x=! (p $ (t) - fmo,1>.' c

(2.16.)

Het oplossen van deze vergelijkingkanlRetbehulp van de

cOJftputergebeuren. Hierbij kan trouwens het werkelijke CJ-ê.

diagram ingevoerdrorden in de vorm van de functie fa $'

(E: ,t), zodat Ook niet-lineair elastisch gedrag gesimuleerd

kao worden.

Zoals hiervoor kan uit Xmaxde waarde van de gemiddelde

druk op de tunnel bepaald worden. Rekening houdend met de

. luchtcompressie kan vervolgens de dikte e van de achter-

vulling berekend worden.

"
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Indien de achtervulling lineair elastisch is en indien men

de luchtcompressie verwaarloost, kan de oplossing van

(2.16) in gesloten vorm bekomen worden. De vergelijking

(2.16) wordt dan:

X 1 ( ".= iïi Po '1'1(t) .,..kx) (2.16bis)

De oplossing van deze vergelijking naar snelheid en ver-

plaatsing luidt:

! = Po t+ (e-Cy.t/~ (:: - a - : ).. + t+ (aw sinwt + cw coswtL 1
ma. ,J.

(2.17.L

-a.t/t
+e

t (2.18.L
(a -b tL- acoswt + csin wt)

+ .

Hierin is

w dè natuurlijke eigenfrequentie w =~

a = S2 + 1 - 2/0.

(S2 + 1)2

b "'"

c = a.s2 + s3 + a- 1
aS (S2 + 1)2

vergelijking 2.17 kan eveneens beschreven worden als:

- wt
S( e

( 2.19 )
bwt b
a. S - a - a ) +<lS (a sinwt + c costoü)
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Vergelijking 2.18 kan geschreven worden als:

x = (e

- oot
S (a- bootaS ) - a cos oot + c sin oot) (2.20. )

Aangezien
statische

Po _.~gel1Jk
k
belasting

is aan de verplaatsing Xst onder een
POl geldt tenslotte:

-oot
S boot (2.21.)

( a - aS) - a cos oot + c sin oot)

.De maximale waarde Xmax van de verplaatsing volgt uit x =
o.
De waarde van OOt die voldoet aan deze voorwaarde wordt en-
keI bepaald door-a en S (zie vgl. 2.19). Substitutie van
deze oot-waarde in 2.20 of 2.21 levert de maximale ver-
plaatsing Xmax'

De uitwerking van X~t als functie van S is voor a = 4
weergegeven in fig .2.8. In deze figuur zijn eveneens de
asymptoten voor grote en kleine waarden van S aangegeven:
- Voor grote waarden van S stemt de belasting overeen met

een ideale sprong-belasting (Heaviside-functie) en is
x/xst = 2 voor iedere waarde van a.

- Voor kleine waarden van S stemt de belast;.ingovereen met
een ideale impulsbelasting (Dirac-functie) en is

= - 1 • Si voor a = 4
a

is x ="'Çt
3
4

S.

,,
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s
5 10 15 20 25

Fig,2,8

Uit de kennis van xmax en k leidt men de druk af welke ge-
middeld op de tunnelwand wordt overgedragen (geconcen-
treerd in lijnbelastingen bij toepassing van str ipvormigl':>
ondersteuning~n), te verhogen met de à posteriori uitge-
voerde correctie voor luchtcompressie:

Xmax:
e - xmax

(2.22.)

uit de kennis van Xmax ' de elastische
vervormingscapaciteit van het ondersteuningsmateriaal
en de voorwaarde tot beperking van de luchtcompressie
leidt men tenslotte de nodige dikte e van de
ondersteuningen af.
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2.3. BEPALING VAN DE MATERIAALEIGENSCHAPPEN

In de formule (2.3.) wordt de remkracht per m2 geleverd door de

abs()rberende eenheid uitgedrukt door de term fa tIJ 2( E:(t»).

De kennis van deze functie is onontbeerlijk voor de ontwerper.

2.3.1. Voorletpaneel op energie-absorberende achtervulling

Indien de absorberende eenhe îd' bestaat uit een aC:ht.ervulling ach-

tereen voorzetpaneel (zie par. 2.2.2.2., par. 2.2.2.3. en par.

2.2.2.5.), kunnen kenmerkende parameters bepaald worden met een

valproef.

In het W.C.T.B. werden in het kader van het IWONL"'WTCB-programma

"Bet.on, gewapend beton, spanbeton" valproeven uitgevoerd op di-

verse achtervullingsmaterialen (o ca , fenolformaldebydescbuim en

cellenbeton) •

Bijeen dergelijke valproef is het belangrijk de omstandigheden

tijdens een explosie in een tunnel zo goed rrogelijk te benaderen.

Indien bij de valproef een massa m wordt gebruikt, bij een val-

hoogte h (fig. 2.9) geldt:

Ah
.mg (h+ Ah) = f

o
f tIJ 0dh
a 2'

Indien bet een materiaal met een verbrijzelingsdrempel betreft,

is fa 1/J 2= fa en dus

mg (h + Ah )= f nAh
a

mg (h + A.'1)

!i2Ah

,'
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Deze formule laat toe fa af te leiden uit de verbrijzelingsdikte

Ah.

Door rechtstreekse meting (Cl : accelerometer op valgewicht enlof

C2 : piëzo-electrische drukopnemer) , bekomt men meer gegevens be-

treffende het exacte verloop van fa1fl2{ e (t» •

Fig. 2.9

Opmerkingen

De valhoogte wordt zodanig gekozen dat verbrij zeling van

het vullingsmateriaal optreedt en dat de snelheid bij

treffen vergelijkbaar is met de maximale snelheid van het

voorzetpaneel bij een explosieproef. Bij bepaalde pseudo-

elastische vullingsmaterialen is het mogelijk dat het dy-

namische cr -E:-diagram afhankelijk is van de belastingssnel-

heid. Het kan dan noodzakelijk zijn valproeven uit te voe-

ren met verschillende valhoogten.
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OOk de vervormingscapaciteitE max wordt bepaald met val-
proeven waarbij de dikte van het monster vullingsmateriaal
gevarieerd wordt.

Voor de bepaling van de dynamische verbrijzelingsweerstand
van materialen die voor stripvormige ondersteuning van het
voorzetpaneel aangewend zullen worden (bijvoorbeeld cel-
lenbeton) dient bij de valproef de diktejbreedteverhouding
van de werkelijke steunen aangehouden te worden. Indien in
de werkelijkheid deze steunen zijdeling gesteund zijn
(bijvoorbeeld door fenolformalhydeschuim), moet ook bij de
valproef het monster zijdelings omgeven zijn door dit ma-
teriaal.

Voor verdere details wordt verwezen naar het eindverslag WTCB-
Progr. Beton-1980-1982 waarvan de redactie voorzien is voor
maart 1982.

2.3.2. plastisch werkend voorzetpaneel op starre steunen (zie par.
2.2.2.4.)

In dit geval is het voor de ontwerper noodzakelijk de gelijkmatig
verdeelde belasting te kennen die aanleiding geeft tot het ont-
staan van een plastisch scharnier.

2.4. RESULTAAT

In par. 2.2. werden de bewe9ingsvergelijkingen opgesteld voor di-
verse energie-absorberende constructies.
De .inélximaleverplaatsing van het voorzetpaneel wordt hierbij
steeds bekomen in de vorm:

f (a,........ >-



- 38 -

Hieruit blijkt dat de verplaatsing evenredig is met het kwadraat

van de positieve faseduur.

De kennis van het druk-tijdverloop in een werkelijke tunnel is dan

ook van enorm belang voor het ontwerp van de'??rtergie-absorberende

constructie.
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HOOFDSTUK 111 - EXPERIMENTEEL GEDEELTE

3. 1. DE Pn.ogFTUNNEL

De proef tunnel is een gewapend betonconstructie waarvan de voor-
naams te afmetingen op de figuren 3.1 en 3.2 weergegeven zijn.
De próeftunnel bestaat uit twee moten. In de eerste moot, met vier-
kante {twarsdoorsnede, wordt de ontsteking van de explosie aange-
bracht. De tweede moot heeft langs de wanden nissen voor de plaat-
sing Van energie-absorberende constructies. De beide uiteinden van
de tunnel zijn open.

Naast de proef tunnel werd een betonnen controlekamer gebouwd. Ach-
teraf bleek deze ruimte te klein om er alle meetapparaten in op te
bergen. Naast deze betonnen controlekamer werd een stalen container
geplaatst om de overige instrumenten te huisvesten.

De ontwerpberekeningen werden gebaseerd op een inwendige druk met
statische "breukLas t; = 3,0 MPa". Gezien in de NBNB 15 het begrip
breuklast niet bekend is, werd om tot bru.i.kbare begr ippen terug te
keren, deze breuklast vertaald in een karakteristieke last van 2,05
N/mm2•

Gezien de sterk gedrongen structuur van de tunnel in dwarsdoorsnede
werd de voorkeur gegeven aan een berekeningsmethode waarbij het
evenwicht van één wand werd beschreven. Het beton in trek werd ge-
scheurd verondersteld voor het berekenen van het staal als buigwa-
pening.

Achteraf werd, onafhankelijk, door Rijkswaterstaat, Koninklijke Mi-
litaire School en het Ministerie van Openbare Werken een controle-
berekening gemaakt met eindige elementen. De resultaten waren sterk
gelijklopend.
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Kwalit~iten en hoeveelheden

becone gevraagd een karakteristieke drukweerstand van 27 N/mm2

bepaald op een kubus met een ribbe van 0, 2 Dh

gemeten 38,2 N/mm2met standaardafwi j king van 1,0 N/mm2•

hoeveelheid: 246 m3•

staal: betonstaal met verbeterde hechting en met minimale elasti-

citeitsgrens van 390 N/mm2•

hoeveelheid: 52.150 kg (gemiddeld per m3 beton 212 kg

staal) •

D90rêle tunnelwanden en het plafond heen lopen verschillende door-

voerbui~en die dieheh alsvlliopeningen voorgás en eventueel ach-

tervullingsmateriaal, openingen voor meettoestellenen kabels en

ook voor het bevestigen vanoplegblokken. Achteraf werden er nog

verschillende openingen geboord.

De tunnelstructuur heeft de proeven doorstaan zonder vastgestelde

schade.
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3.2. BESCHRIJVING VAN DE MEETOPSTELLINGEN

3.2.1. PANELEN

Bij ieder schot werden de panelen genummerd volgens figuur

kabel doorlloerèn
\ ~'f ; ;
i: I : :
I I f "

meet·
gebouwtje

Fig. 3.3.

Alle panelen waren voorzien van meerdere horizontale houten
ondersteuningen met de bedoeling deze panelen eveneens voor schot 2
te kunnen gebruiken.
De dikte van de panelen en het wapeningspercentage zijn samengevat
in tabel 3.1.
Een verticale doorsnede over de panelen en hun opleggingen is
weergegeven in figuur 3.4.
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Tabel 3..1..

panelenopbouw
Nr .. Betonpaneel nempingslaag (1)

dikte wap ..perc .. op.l, , (1) materiaal dikte
111 % m

Al 0,08 0,65 2Z~l,:Li vermiculiet 0,32
A2 0,08 0,63 2z 11 0,32
A3 0,08 0,80 2z 11 0,32
A4 0,08 0,79 2z 11 0,32
A5 0,08 1,10 2z 11 0,32
A6 0,08 1,08 2z 11 0,32
A7 0,08 1,02 2z 11 0,32
A8 0,08 1,01 2z 11 0,32
Bl 0,12 0,39 2z 11 0,23
B2 0,12 0,38 2z 11 0,23
B3 0,12 0,44 2z. 11 0,23
B4 0,12 0,43 2z ft 0,23
B5 0,12 0,44 2z 11 0,23
B6 0,12 0,43 2z ft 0,23
B7 0,12 0,34 2z 11 0,23
BB 0,12 0,34 2z 11 0,23

(1) enkel geldig voor schot 2 (zie par ..3..2..1..2..)
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l profiel. 160x80x10

wand 8 d:120mm

ankerbout M10

Fig. 3.4

811209
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De dikte en het wapeningspercentage van de pane~en waren identiek

aan deze schot (zie tabel 3.1.).

De panelen waren onder en boven ondersteund door een houten ligger.

De ruimte tussen de panelen en de tunnelwand was opgevuld met vermi-

culiet.

Een verticale doorsnede over de panelen en hun opleggingen is weer-

gegeven in figuur 3.5.

I
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I
Fj(~. 3.•5.

De opbouw van de panelen bij schot 3 is samengevat in tabel 3.2.



Tabel 3.2.

Paneel I Afmetingen I Materiaal I Wapening I Oplegging I Spouw
nr.

dikte lengte hoogte I I I aantal soort breedte I dik.te dempings-
materiaal

m m m I I % I m I m (6)

Al 0,13 0,86 1,69 staal (3) 0,27 FFS-60

A2 0,065 1,75 1,69 staal - 0,335 FFS-60

A3 0,20 0,86 1,69 beton 1 4 hout 0,10 0,20 FFS-45

A4 0,20 1,75 1,69 beton 1,4 4 hout 0,10 0,20 FFS-45

A5 0,13 0,86 1,69 stéial - 0,27 FFS-80

A6 0,20 1,75 1,69 beton 1 4 hout 0,10 0,20 FFS-45

A7 0,20 0,86 1,69 beton 1,4 4 hout 0,10 0,20 FFS-45

A8 I 0,065 1,75 1,69 staal 0,335 FFS-80 I I- .t:-

81 I 0,13 0,86 1,69 staal 0,22 FFS-60
-...l

0,19 +0,01
-

B2 1,75 1,69 beton + 4 hout 0,10 0,15
staalplaat (1)

B3 I 0,15 0,86 1,69 beton 1 I 4 hout 0,10 I 0,20 FFS-4S

B4 I 0,19 +0,01 1,75 1,69 beton 6 (4) kurk
staalplaat (1)

B5 I 0,13 0,84 1,69 staal I I - I 0,22 FFS-80

B6 I 0,19 +0,01 1,75 1,69 zwaar beton (2) + 6(4) kurk
staalplaat

B7 1 0,15 0,86 1,69 I beton I 1 I 4 cel le n- 0,09(5)1 0,20 FFS-4S
beton

B8 I 0,19 + 0,01 1,75 1,69 I beton + I I 4 cellen- 0,24 (5) I O,lS FFS-45
staalplaat (1) beton

Voor opmerkingen (1) tot en met (G), zie de volgende pagina
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(1) De totale dikte van het paneel is 200 mmwaarvan 190 mmgewoon

beton (binnenkant van de tunnel) en 10 mmvolwandig staalplaat.

om de hechting tussen het beton en het staal te verzekeren werd

de staalplaat voorzien van deuvels en bestreken met epoxyhars.

(2) Afmetingen als bij (1), samenstelling van het zwaar beton

hemathietaggregaat 6 - 14 mm: 2185 kg

hemathietaggregaat 0 - 7 mm: 1240 kg

cement P30 : 300 kg

plastificeermiddel 1 à 2 kg

water 160 à 170 liter

(3) De stalen panelen zijn gelijkmatig opgelegd op fenol formaldehyde-

schuim.

(4) Het paneel was vierzijdig opgelegd en had bovendien twee vertica-

le steunen over de ganse hoogte op 1/3 van de breedte.

De steunen werden uitgevoerd volgens een ontwerp van de leveran-

cier (zie figuur 3.6.).

(5) Het cellenbeton had een vooropgestelde drukweerstand van 4 N/mm2•

(6) FFS-45: fenolformaldehydeschuim met een dichtheid van 45

kg/m3

fenolformaldehydeschuim meteen dichtheid van 60

kg/m3

fenolformaldehydeschuim met een dichtheid van 80

kg/m3

FFS-60:

FFS-SO:
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3.2.1.4. ~~2~~~~~~~~~~L~S~~!_~
De opbouw van de panelen bij schot 4 is samengevat in tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Paneel Afmetingen Materiaal Wapeni~ Oplegging Spouw
nr. I

dikte lengte hoogte aantal soort. breedte dikte dempings-
materiaal

m m m % m m (5)

Al 0,13 0,86 1,69 staal - 2V cellenbeton 0,09 0,27 FFS-60

A2 0,065 1,75 1,69 staal - 4 cellenbeton 0,14 0,335 FFS-60

A3 0,25 0,86 1,69 beton 1,4 2H hout 0,30 0,15 -
A4 0,25 1,75 1,69 beton 1,4 2H bet.on 0,30 0,15 -
A5 . 0,13 0,86 1,69 staal - 2V cellenbeton 0,09 0,27 FFS-40

A6 0,116 1,75 1,69 staal en beton (1) - 2H beton 0,15 0,28 -
A7 . 0,25 0,87 1,69 beton 1 2H hout 0,30 0,15 -
A8 0,065 1,75 1,69 staal - 4 cellenbeton 0,09 0,335 FFS-40

Bl 0,13 0,86 1,69 staal - . 2V celle nbeton 0,09 0,22 FFS-60

B2 0,094 + 0,06 1,69 1,69 zwaar beton + staalpl - Ei kurk (4) 0,25 -
B3 0,11 0,86 1,69 staal en beton (2) - 2H beton 0,15 0,24 -
B4 0,092 + 0,08 1,69 1,69 zwaar beton + staalpl - 6 kurk (4) 0,25 -
B5 0,13 0,86 1,69 staal - 2V cellenbeton 0,09 0,22 FFS-40

B6 0,124 + 0,06 1,69 1,69 zwaar beton + staalpl - 6 kurk (4) 0,22

B7 0,12 0,86 1,69 staal en beton(3) - 2H beton 0,15 0,23

B8 0,122 + 0,88 1,69 1,69 zwaar beton + staalpl - 6 kurk(4) 0,22
...

U1o
I

Voor opmerkingen (1) tot en met (5), z~W,ede volgende pagina.
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(1) De~~menstelling van paneelA6 was als volgt:

2 s~alen platenmèt eendikteV"'n 8mm met daartussen 9 profielen

IPJSI00 verticaal geplaatst. De open ruimten in·het·paneel werden

volgestort met beton.

(2) De samenstelling van paneel B3 was als volgt:

2 ~t:.alen platen met een dikte van 5 mmmet daartussen 5 profielen

lPB/IOD verticaal geplaatst. De open ruimten in het paneel werden

\1'olge~tort met beton.

(3) l)esamenstellin<j van paneel B7was als volgt:

2 stalen platen met een dikte van 10 mmmet daartussen 5 profie-

leriïpg 100 verticaal geplaatst. De open ruimten in het paneel

werden volgestort met beton.

(4) De panelen waren vierzijdig OPgelegq en hadden bovendien twee

verticale steunen over de ganse hoogte, op 1/3 van de breedte.

De/steunen werden uitgevoerd volgens een ontwerp van de leveran-

cier (zie figuur 3.7.).

FFS-60:

Fenolformaldehydeschuim met een dichtheid van 40

kg/m3•

fenolformaldehydeschuim met een dichtheid van 60

kg/m3•

(5) FFS-40:
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GASDRUKKEN

3.2.2.1. Detonatiedrukken---~------------
De detonatiedrukken in de tunnel werden gemeten met piëzo-e-
lectrische drukopnemers. Voor de plaatsing van dedrukopnemers
waren er in.het plafond van de tunnel verticale doorvoeren
voor zien (zie fig. 3.3).
De tijdens de verschillende schoten uitgevoerde metingen zijn
aangeduid in tabel 3.4.

Tabel 3.4.

Doorvoer
nr.

Schot 1 Schot 2 Schot 3 Schot 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

x x x x

x x

x x x x

x x

x x x x

x x

x x x

x x x

x x x

x



- 54 -

De afgedempte druKken achter de panelen werden gemeten met
piëzo-electrische en piëzo-resistieve drukopnemers. Voor de
kabels van deze opnemers waren doorvoeren voor2ien in de
zijwanden van de tunnel (zie fig. 3.3).

De tijdens de verschillende schoten uitgevoerde metingen
zijn aangeduid in tabel 3.5.

Tabel 3.5.

Paneel
nr.

schot 2 Schot 3 Schot 4

Al

A2
A3

A4

A5
A6
A7
AS
81

82

83

84
B5

B6
87
B8

1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 + 2 1

1 1

1 1

1 1

1 1 .

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1: piëzo-resistieve drukopnemer
2: piëzo-electrische drukopnemer

,.



- 55.-

3.2.2.3. ~!È~E~~E!~~~~
ne···piekoverdruk van de schokgolf in de lucht buiten de tunnel

(blast) werd met blastpencilsgemeten. Deze opnemers werden

steeds zo geplaatst dat de "side-on"-drUk \'terd gemeten.

De opnemers werden boven het maaiveld •geplaatst ongeveer ter

hoogte van de tunnelvloer.

De plaatsing van de blastpencilstijdens de verschillende

proefreeksen is weergegeven in tabel 3.6.

1 1

2

Tabel 3.6 •

Afstand vanaf Hoek met de
tunneleinde lengte-as

van de tunnel
m(1) 0

40,0 0
40,0 0

27,5 0
55,0 0

29,3 0
29,3 30

29,6 0
30,0 60
30,0 90
39,6 0
49,7 0

.

.......

SChot Meting

nr. nr.

2 1

2

3 1

2

4 1

2

3

4

5

(1) Met uitzondering van meting 2 bij schot 1 waren alle opnemers aan de
"panelen"-zijde van de tunnel geplaatst.
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3.2.2.4. ~!!~~~~~!~!~2!~
Tijdens het derde schot werd het akoestischgeluidsdrukniveau

tengevolge van de explosie gemeten in een punt gelegE!n op ca.

50 m loodrecht op de as van de tunnel.

D:fnONATIBSNELHEDEN

Getracht werd de detonatiesnelheden te bepalen met fotodioden.

Bij de interpretatie van de meetgegevens van het eerste schot

is gebleken dat fotodioden niet geschikt waren om betrouwbaar

deze detonatiesnelheid te meten.

De fotodioden werden dan ook bij de andere proeven niet meer

geplaatst. De detonatiesnelheid werd daar oa berekend uit de

aankomsttijden van de detonatiegolf bij de drukopnemers in het

plafond van de tunnel.

3.2.4. VERPLAATSINGEN

3.2.4.1. Schot 1

In deze fase van het onderzoek werden geen verplaatsingsmetin-

gen uitgevoerd.

3.2.4.2. Schot 2

De verplaatsing van het midden van paneel A3 werd gemeten met

een lineaire inductieve verplaatsingsopnemer •



3.2.4.3. Schot 3
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~locatie van de verplaat.aingsopnemers en de accelerometers is

samengevat in tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Paneel nr. verplaataingsopnemer acceleraneter

(1) (2)

At

A2
A3
A4

A5
A6

A1
A8

Bt

B2
B3
B4
B5
B6
81

B8

x x

x

x

x x

x

x

x

mer.

(t) De gebruikte opnemer was een lineaire inductieve verplaatsingsopne-

(2) De accelerometers hadden een gevoeligheid van i: 2 pc per m/sec2 en

een eigen frequentie van 30 kHz.

De accelerometers werden met een schroefdraadverbinding bevestigd op

cirkelvormige stalen plaatjes (dikte 10 mm, diameter 45 mm).

Deze plaatjes werden d.m.v. 3 bouten ut 6 mm) vastgeschroefd in een

uitsparing in het paneel.
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3.2.4.4. Schot 4---~---
Er werden 4 types opnemers gebruikt om de verplaatsingen te me-
ten.

type 1: lineaire inductieve verplaatsingsopnemer zoals bij
schot 3

type 2: accelerometers zoals bij schot 3
type 3: maximale verplaatsingsopnemer genoemd ·schaar"
type 4: maximale verplaatsingsopnemer genoemd "stuikcylin-

der".

De maximale verplaatsingsopnemer "schaar" bestond uit 4 aan el-
kaar bevestigde stalen strippen met daaraan een hoekijzer om
het geheel op de wand te bevestigen (zie figuur 3.8.).

Fig. 3.8.

De scharen werden gemonteerd in de nog beschikbare ruimten tus-
sen de andere meettoestellen. Na de montage werd de exacte
plaats opgemeten.
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..

De maximale verplaatsingsopnemer "stuikcylinder" bestond
uit een dunwandige uitgegloeide koperen buis waarvan de
wand in zekere zones verzwakt werd om de permanente vervor-
mingen te leiden en zo mogelijk het uitknikken te vermijden
(zie figuur 3.9.).

40 = 0.41
3b = 0.61

Fig. 3.9

Als ligplaats voor de buisjes werd in de steunen een gat
voorzien met een diameter gelijk aan 1.5 à 2 maal de diame-
ter van de buisjes. In de kurksteunen echter werden vier-
kante gaten aangebracht als ligplaats.

De plaatsing van de verschillende verplaatsingsopnemers is
weergegeven in de figuren 3.10 tot en met 3.25.
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SPANNINGEN
Extensometers geplaatst op de panelen

-------------------------------------
Schot 1

Bij schot 1 waren geen extensometers geplaatst op de

panelen.

Séhot 2

Enkel paneel A3 was uitgerust met extensometers. Drie rek-

strookjes waren aangebracht op de naar de tunnelwand ge-

. keerde zijde van het paneel. Deze rekstrookjes waren in

stervorm over 1200 geplaatst met de. bedoeling de hoofdspan-

. ningen te kunnen bepalen.

Opeen aantal wapeningsstaven waren· eveneensrekstrookjes

aangebracht.

Elk meetpunt bevatte twee rekstrookjes dit om een eventueel

buigingseffect te elimineren (zie figuur 3.26.)

"
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buitenzijde van paneel A3

,

I
•....•

~
'. I .

Id
.

-
::
d ~i---
~
---

I

-l 0.31 10.40 L
meetpunten op W1 (buitenzijde)

Fig. 3.2. 6

Schot 3

fF
I I t I-tt

I f

.

I

I

I 0.365 1 040 ~

meetpunten op W2 (binnenzijde)

Bij schot 3 waren de panelen A3, A4, B2, B4 en B6 met rek-

strookjes geïnstrumenteerd.

De plaatsing van de rekstrookjes op de panelenB2, B4 enB6

is weergegeven in figuur 3.27.
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stalen
achterwand " /"Panelen 82.84. B6 /

" /" /" /'n;.
/ '"

/ "'-
/ "'-

/ "-
/ "/

Fig. 3.17

plaatsing van de rekstrookjes op de wapening van· de pa-

nelen A3 en A4 is weergegeven in figuur 3.28.

het beton van de panelen A3 en A4 waren telkens 2 rek-

strookjes geplaatst op de verticale symmetrie as van het

paneel en op 1/3 van de hoogte.

3.2.5.1.4. Schot 4

Bij schot 4 waren geen rekstrookjes geplaatst op de pane-

len.
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3.2.5.2. Èictensometersgeplaatst op de wapening van dé tunnelwand
- ••••• :•• >••• _- .••.•• _-------_._------------_._._-_. __ ._-_._-_._---------...,.. ••••••._--

2-4

Een aantal wapeningsstaven van de tunnelwand werd van rek-

strookjes voorzien.

De plaatsing van deze rekstrookjes is weergegeven in figuur

3.29 voor schot 1 en schot 2 •

I
'1--

3

Wapeningskaders ; bovenzicht

1-3

2-5

I

I
--i--'

I
I

]I-Y
4-8

Wapeningskaders; meetpunten

,'
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Figuur 3.30 geeft de locatie van de rekstrookjes die bijkomend
geplaatst werden voor schot 3.

tunnelwand

Fig. 3.·~.30

3.2.6. OPLEGREACTIES

Enkel bij schot 1 werden aan de bovenzijde en aan de onderzijde
van paneel A3 de reactiekrachten gemeten met piëzo-electrische
ktachtopneme rs van respectievelij k 200 en 100 kN.
De plaatsing van een dergelijke opnemer is weergegeven in fi-

3~31.

---~~--~-----.--~~-
Fig. 3.31
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Oplegreacties gemeten met drukdozen-----~--~-~--------------~---------
Principe

Na diverse statische en dynamische proeven werd een korte
holle cylinder in staal als drukopnemer gekozen (zie figuur
3.32).

Fig. 3.32

Deze cylinder, voorzien van vier rekstrookjes in volledige
brug geschakeld, werd geplaatst in een cylindrische holte
geboord in de tunnelwand! zodanig dat het voorvlak van de
drukopnemer ongeveer gelij k kwam met de binnenwand van de
t.unne l.,

Het geheel werd dan glad afgeat.reken met pleister.
De opnemer was zodanig gedimensioneerd dat de stijfheid van
de wand niet noemenswaardig gewijzigd werd, dit om de druk-
verdeling onder de steunen niet te veranderen. Het ontwerp
van de drukopnemers liet een gevoeligheid toe van ongeveer
2000 ~s voor: een druk van 20 N/mm2•
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Plaatsing van de opnemers

Deze opnemers werden enkel bij schot 4 geplaatst.
De plaatsing van de opnemers is weergegeven in figuur 3.33
tot en met 3.48.
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GASVULLING EN GASANALYSE

De gasvulling geschiedde via zes flessen acetyleen, per twee
flessen gekoppeld aan één gastoevoer leiding • Bij de vulling
werd een gezamenlijk debiet van ongeveer 120 liter per minuut
gehandhaafd.
Afhankelijk van de verliezen bedroeg de vultijd circa 100 minu-
ten. De gasinjectie in de tunnel vond plaats op 2 punten op 3
meter van de beide tunneleinden en in een derde punt halverwege
de tunnel.
De vermeng lng van het gas in de tunnel werd bekomen met 5 ven-
tilatoren.

3.2.7.2. ~ê~ê~ê!X~!:
De gasanalyse werd uitgevoerd bij middel van gaschromatogra-
fie. De opstelling liet een analysecyclus per meetpunt toe van
150 s, monstername inbegrepen. Deze snelle analyse was mogelijk
door N2 te gebruiken als dragergas en door de monsters water-
vrij te maken.
De gasmonsters werden op vijf plaatsen, gelijkmatig verdeeld
over de tunnel, ontnomen.

3.2.8. ONTSTEKING EN SYNCHRONISATIE VAN DE MEETAPPARATUUR

3.2.8.1. 2~~~~!:~!~2
Voor ieder schot werd voor de ontsteking een electr isch slag-
pijpje nr. 8 gebruikt. Het slagpijpje bevond zich in het midden
van de tunneldoorsnede ter plaatse van doorvoer nr. 12.

3.2.8.2. ~X~~~~~~!~ê~!!_~!!:~êeeê~ê~~~~
Teneinde de meetappartuur van de verschillende instituten te
synchroniseren werd door één instituut aan alle andere institu-
ten een electrisch synchronisatiesignaal doorgegeven.
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3.3.1. PANELEN (ReL 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 1a, 19, 20, 21 )

Tabel 3.8 geeft voor de schoten 3 en 4 de staat van de verschillende
panelen en van hun steunen onder code vorm.
Fig. 3.49 tot en met 3.52 tonen de verschillende beschadigingsvormen.
Bij schoten 1 en 2 werden alle panelen zeer zwaar beschadigd en zijn
daarom niet in de tabel opgenomen.

Tabel 3.8. Panelen en steunen

Paneel steunen

Schot 3 Schot 4 Schot 3 Schot 4

Al 1 1 - 4

A2 1 1 - 4

A3 2-3 1 2 2-3
A4 3 2 2 1

A5 1 1 - 4

A6 2 2 2 1
A7 2 2-3 2 2
A8 1 1 - 4

Bl 1 1 - 4

B2 2 3 2-3 1

B3 2 2 2 1

Bo4 1 2 3 1

85 1 1 - 4

B6 1 2 3 1

B7 2 2 ? 1

Ba 1 1 4 1

Code: 1 : intakt, weinig of niet beschadigd:
2: intakt, lichte scheurvorming en/of kleine permanente

vervormingen:
3: intakt, gevoelige scheurvorming en/of grote permanente

vervormingen: f
.f4: zwaar beschadigd:

-! niet b@staando
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Fig_ 3.49. Weinig beschadigd paneel 3/B4 (code 1)

Fig_ 3.50. Licht beschadigd paneel 3/A6 (code 2)
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Fig. 3.51. Gevoelig beschadigd paneel 3/A4 (code 3)

l.l4@
Fig. 3.52. Zwaar beschadigd paneel (code 4)

Opmerking: In de bijschriften bij de figuren en ook in de tekst worden
panelen soms aangegeven met een "cijfer-letter-cijfer~-eo~bi-
natie, bijvoorbeeld paneel 3/A4. Het eerste cijfer heeft be-
trekking op het nummer van het schot, bedoeld wordt paneel A4
bij schot 3.
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3.3.2. GASDRUKKEN

De door de ontploffing in de tunnel veroorzaakte drukken heb-
ben in een bepaald punt een tijdsverloop zoals voorgesteld op
fig. 3.53.

invallende druk

1,0

0,1

10 20 30 40 50 60
tijd [msec l

Fig. 3.53. Detonatiedruk

Tabel 3.9 geeft een samenvatting van de in het plafond gemeten
waarden van piekdruk (Pmax)' positieve (t+) en negatieve (t_)
faseduur voor de verschillende schoten.



Tabel 3.9. Detonatiedrukken.

Schot 1 Schot 2 Schot 3 Schot 4
Doorvoer .:

.;

Pmax t+ t_ Pmax t+ t_ Pmax ~ t_ Pmax t+ t_

N'" Mpa ms ms Mpa ms ms Mpa ms ms Mpa ros ros
.

1 .
2 2,10 31,2 - 2,18 33 67 1,7 - - 2,23 32 72
3 2,0 45 - 2,33 33 63

4 2,25 - - 2,23 46,0 40 1,8 40 55 2,32 40 48
5 2,4 45 45 2,36 48 48
s 2,25 49,2 - 2,20 51,2 26 2,4 50 30 2,47 48 40
7 2,0 49 30 2,14 36 77
8 - - - 2,03 - - 1,84 40 52 ,

9 1,82 49,4 55 2,3 70 - 2,05 56 24
10 1,72 - - - - - 2,17 51 42

11 1,90 65,8 -
12

I

' ..

- : niet betrouwbaar af te lezen
blanco: geen drukopnemer geplaatst •

.

--.l
..,J
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Het tijdsverloop van de afgedempte druk is zeer verschillend
naar gelang het beschouwd paneel. Fig. 3.54 toont de opgenomen
kromme achterpaneel 4/B7.

10ms.......--... 810707-15

-,
ontsteek moment
-ol1l1iJn-

Fig. 3.54. Afgedempte druk achter paneel 4/B7.

Tabel 3.10 geeft een samenvatting van schoten 3 en 4 van de
piekdruk (PmaxJ en de positieve faseduur (t+J van de met be-
hulp van piëzo-resistieve drukopnemers opgemeten afgedempte
drukken achter de panelen.
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Tabel 3.10 Afgedernpte drukken

Schot 3 SChot 4
Paneel

Pmax t+ Pmax t+

NO. Mpa ms Mpa ms

Al - - 0,30 29
A2 1,15 49 0,55 18
A3 0,39 29 > 0,13 34
A4 0,31 18 > 0,53 45
A5 0(121) 32 0,21 14
A6 0,44 34 > 0,68 50
A1 0,60 38 > 0,13 -
AS 0,16 65 0,20 44
B1 0,65 62,5 0,28 28
B2 - - 0,25 43
B3 0,31 8,25 > 0,11 -
B4 - - 0,45 44
B5 0,85 60 0,25 46
B6 - - 0,21 41
B1 0,61 50 0,11 31
B8 0,59 38 0,28 49

-: niet betrouwbaar af te lezen
: max. ingesteld meetbereik overschreden

1) De meting met de piëzo-electrische drukopnemer , die als tweede meetcel
achter dit paneel is geplaatst , is niet volledig gelukt en daarom niet
opgenomen in de tabel.
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3.3.2.3. Blastmetingen. (Ref. 7, 16, 21 )

Fig. 3.55 geeft de resultaten van de gemeten piekdrukken voor
de verschillende schoten.

da.
~ O,OIt~
0s
0s:•..
UI

-'" 0,032
~
>
0-'"•••-a

0,02

0,01

0
0

metingen bij 0,222x O,222x21t m3 tunn el
gas: waterstof
detonatiedruk : 20 bar I

\lt gemiddelde _spreiding meetresultaten

metingen bij 1,Ilxl,8x27m3 tunnel
gas: acetyleen
detonatiedruk : 22 bar

[J meetpunt aan paneelzijde
x meetpunt aan ontst ekinqszljde

5 10 1S
afstand tot tunnel einde
(volume tunnel)1I3

Fig. 3.55. Blastmetingen.

De piekwaarde van het acoustisch geluidsdrukniveau gemeten bij
schot 3 op een afstand van circa 50 m loodrecht op de as van
de tunnel bedraagt:
164 dB lineair
159 dBA.

3.3.3. DETONATIESNELHEDEN (Ref. 7, 16, 21 )

uit de aankomsttijden van de detonatiegolven bij de drukopne-
mers in het plafond van de tunnel kan men de detonatiesnelhe-
den berekenen.
Tabel 3.11 geeft een samenvatting van de aldus bekomen resul-
taten.



Tussen-
DOorvoer afstand

Nilil m

2 I 2,09
3 I 2,19
4

1 2,03
5 I 2,20
6 I'

2,12
7 ! 2,68
8

1 1,535
9 ! 2,20
10

f 2,07
11 I

2,10
1

12

Schot 1

Tabel 3.11. Detonatiesnelheden.

Schot 3 Schot 4

Detonatiesnelheid

Schot 2

mis
______________________ I~-_~ !- ~__~ l _

] 1972 ] 1971
1858 ]

1936

2015

1900

J 1945

1990
__ ~ I ~I ~~ 1 _

] 1986

J 1983

J 1972

J 1969

1845 J
1957

2070

18045

J 1923

2000
co-

1884 ]
1950

1984

2120

J 1991

1914
__ ~~ ~~~ ~_I ~ I K _

] 1966

1965

1997

2023

2193

J 1965

1833

----------------------I----~~-----------------I---------------- I ~-- _
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3 .3.4. VERPLAATSINGEN

3.3.4.1. Schot 1

Bij schot 1 werden geen verplaatsingen gemeten.

3.3.4.2. ~~~~~_~ (Ref. 7)

Het meetresultaat voor paneel 2/A3 is niet nauwkeurig inter-
preteerbaar.

3•3•4•3• Schot 3 (Ref • 13, 16 )-------
Tabel 3.12 geeft een samenvatting van de verschillende bekomen
maximum verplaatsingen van de panelen.

Fig. 3.56 toont de opname van de verplaatsing van het centrum
van paneel 3/A4, gemeten met behulp van een inductieve ver-
plaatsingsopnemer.

10 ms
r-----J 810312-9'

Fig. 3.56. verplaatsing paneel 3/A4.
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Tabel 3.12. Maximu.rnverplaatsingen panelen schot 3
Verplaatsingsopnemers

verplaatsingsopnemer

paneel Max. verplaatsing

No. mIn

Al 152

A3 21

A4 34
A5 1)7

A6 36
..

Wegens voortijdige breuk van de verbindingskabels konden de
maximum verplaatsingen niet gemeten worden met de accelerome-
ters.

3.3.4.4. Schot 4. (Ref. 18, 20, 21 )_._------
Tabel 3.13 geeft de maximumverplaatsingen , bekomen voor de
verschillende panelen, opgemeten met de verplaatsingsopnem~rs
en de accelerometers.

Fig. 3.57 toont de resultaten bekomen met de acceleraneterme-
tingen voor paneel 4/AS.
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Tabel 3.13. Maximum verplaatsingen panelen schot 4.

Verplaatsingsopnemers en accelerometers.

Verplaatsingsopnemer Accelerometer

paneel Max. verplaatsing Paneel Max. verplaatsing

No. mm No. mm

Al 44 Al 53
A3 . 7 Bl 48
A4 5 A5 (*)
A5 82 B5 87
A6 13 A2 49

AS 51

(*) voortijdige breuk van de verbindingskabel
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PANEEL A8

(gedrag tijdens de explosieproef)

x _ 25DOm/s2 per Y~rdeling.
~ == 2 mis per verdeling

x ::= 12,5 mmper verdeling

t = 2 ms per -verde Ling

Fig. 3.57
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Tabel 3.14 heeft betrekking op de maximum verplaatsingen van
de panelen gemeten met scharen.

Tabel 3.14. Maximum verplaatsingen panelen schot 4
Scharen

paneel Max. verplaatsing

Indiv. waarden

mm

Al 52 - 72
A2 77 - 62
A3 21 - 28
A4 4 - 10
A5 *
A6 B - 62
A7 17 - 19
AS 46 - 108
B1 50 - 36
B2 *
B3 59 - 74 - 13
B4 ,..

B5 81

B6 "
B7 77 - 48 - 10
BB .,.

'Ir: niet betrouwbare aflezing

De maximum verplaatsingen bekomen met stuikcylinders vindt
men in _t_a_b_e_l__ 15_voor de panelen en in tabel 3.16 voor de
steunen.
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Fig. 3.58 toont de vervormde stuikcylinder die geplaatst werd
in het midden van paneel 4/84.

Fig. 3.58 Stuikcylinder in het midden van paneel 4/B4
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Tabel 3.15. Maximum verplaatsingen panelen schot 4
Stuikcylinders

Max. verplaatsing
paneel

Individ. waarden Gemiddelde

mm mm

Al 56 - 59 - 46 - 34 49

B1 51 - 48 - 45 - 47 48
A5 95 - SO - 87 - 116 95
B5 94 - 87 - 86 - 66 83
A2 56 - 67 - 28 - 26 44(*)
AB 80 - 78 - 18 - 32 52(*)

B4 130 130
(ok) Sterk verschillende verplaatsingen onder- en

bovenaan

Tabel 3.16 Maximum verplaatsingen steunen schot 4
Stuikcylinders

Steun- Max. vervorming
paneel type Opmerking

Individ. waarden gemiddelde

mm mm

B2 kurk 130-131-137-118-126-118 127
B4 11 '* -126-129-121-134-130 128
B6 " 123- !l< -125-120-124- 23 123
B8 11 '* -122-126-122-119- 13 120

A3 hout 17-13 15 boven
6- S 5,5 onder

A7 11 5- 3 4 boven
5- 5 5 onder

'*: niet betrouwbare aflezing
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3.3.5. SPA.NNINGEN

3.3.5.1. Panelen (Ref. 6,11.,12,17).•..----_.-
Wegens de zwate beschadiging van de panelen tijdens de eerste

proevenserie hebben de metingen van de spanningen in de pane-

len geen interpretéerbare resultaten opgeleverd.

Bij scbot 3 werden voor paneel A3 interpreteerbare rekken ge-

meten in de wapening, waarvan de piekwaarden weergegeven zijn

in fig. 3.59. De tekmetingen in hét beton zijn niet interpre-

teerbaar wegens de aanwezigheid V'an een scheur ter hoogte van

de rekstrookjes.

Fig. 3.60 toont een der opnamen voor dit paneel.

(7,8)

.1000

( 3,4)
-145}lS

oc hte rz Ijde

n,2)
-220 jJ.S

voorzijde

achterzijde voorzijde

( 5,6)
+800,.,.S

) = meetpunt

Fig. 3.59...: Spanningsmet.ingen . paneel 3/A)
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Voor de panelen 82, B4 en B6 werden in het midden van de sta-
len achterzijde rekken in verticale richting gemeten, waarvan
de piekwaarden gegeven zijn in tabel 3411. Fig. 3.61 toont ons
de opnamen voor de rekstrookjes van panelen B2, B4 en B6.
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Tabel 3.17 Spanningen in de panelen

paneel Piekwaarde rek Piekwaarde spanning

No. S N/mm2

B2 648 136,0
B4 993 208,5
B6 306 64,2

Tijdens de eerste proevenserie (schot 2) en tijdens schot 3
werden spanningen gemeten in de wapening van de tunnel in de
tweede moot van de tunnel (gedeelte zonder panelen).

Fig. 3.62 toont ons een opname tijdens schot 3.

Oe spanningen in de gekozen punten.zijn gering en van dezelfde
orde van grootte als de resultaten bekomen door fotoëlastische
proeven op een model en berekeningen met een "eindige ele-
mentenfl programma (elastische benadering).
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3.3.6. OPLEGREACTIES

In de eerste proevenserie (schot 2) werden op paneel A3 aan de
boven- en onderzijde oplegreacties gemeten met piëzo-electri-
sche drukopnemers.

De meetresultaten waren onvolledig wegens de te beperkte capa-
citeit van de meetcellen en de beschadigingen opgelopen door
de meetcellen na het verbrijzelen van paneel A3.

3.3.6.2. ~=~!~~=~_~=~_~!~:~:~=~!~~!=~=_~~~~~~~!~=~~~(Ref. 18, 20
Bij schot 4 werden onder de steunen van een reeks panelen op-
legreactiesgemeten met behulp van piëzo-resistieve drukopne-
mers.
a. Kurksteunen

De meetresultaten voor de panelen 54, 56 en BS met kurk-
steunen zijn goed interpreteerbáar.

Fig • .3.63 toont ons een typische opname. De resultaten zijn
samengevat in tabel 3.18.

Tabel 3.18. Drukopnemers van kurksteunen

paneel Opnemer Duur piekdruk Opmerking
.

ms N/mm2

9 - 15 3,20
B4

10 - 20 6,79

14 - 15 4,53
56

15 - 15 1;46 Niet correct ge-
plaatste opnemer

B8 20 - 20 4,19

Opnemer 15 niet meegeteld, geeft dit een gemiddelde druk onder de kurks-
teunen van 4,68 N/mm2.
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b. Cellenbetonsteunen
De metingen voor panelen Al, B1 en BS, staalpanelen met
cellenbetonsteunen, zijn niet interpreteerbaar, zeer waar-
schijnlijk wegens het onregelmatig verbrijzelen van de
steunen.

c. Betonsteunen
De Opnemers geplaatst onder de betonsteunen hebben zeer on-
regelmatige en brutale steunreacties gegeven. Dit is zeer
waarschijnlijk te wijten aan •het slecht aansluiten van de
panelen op de steunen, waarvoor geen speciale voorzieningen
getroffen waren. Bovendien zijn in het meetsignaal trillin-
gen met grote amplitude waargenomen, waarvan de oorzaak
~ niet volledig duidelijk is.

Tabel 3.19 geeft de bekomen resultaten en fig. 3.64 toont
een opgenomen kromme.

Tabel 3.19. Betonsteunen

Paneel Opnemer piek.druk Opmerking

N/mm2

A4 7 3,2
8 2,2
9 8,3
11 9,6
12 13,1

A6 13 11,5
14 20,2

1 B_3 6 11_,_6 _

I B7 16
17

overbelasting opnemer
19,3



"

d. Houten steunen
Dezelfde opmerkingen als voor de betonsteunen kunnen voor
de houten steunen gemaakt worden.
Tabel 3.20 vat de bekomen resultaten samen.

Tabel 3.20. Houten steunen

I panea~1 Opnemer IpiekdrUk~ Opmerking I
I I I N/mm2 I I
I A3 I 6 I 24,3 I I
I ,A7

I
15 I 11 ,5 I 116 8,6
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GASANALYSE

Tabel 3.21 geeft de gemiddelde C2H2-concentraties die op het
moment van de onsteking van het gasmengsel gemeten werden •.

Tabel 3.21 C2-H2;...concentraties

Tabel 3.21 C2H2-concentraties

Schot Concentratie
..

vol. % in droge lucht

1 12,0 à 12,5
2 12,0 •. 12,5a
3 11,6 à 11 ,9
4 11,9 à 12,2
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IV - TOE:T:H~IG REKE:N~1IDD]!3:L EN

4.1. INLEIDING

In hoofdstuk 11 is een algemene ontwerpformule voor de responsie
van diverse soorten voor;lletconstructiesopeen explosiebelasting
ontwikkeld.
Tevens is voor een aantal typen constructies aangegeven hoe deze
algemene formule kan worden toegepast.
In hoofdstuk IV zal deze toepassing verder numeriek worden uitge-
werkt.
De rekenresultaten zullEm, waar mogelijk, worden vergeleken met de
meetresultaten, die gegeven zijn in hoofdstuk 111.

4.2. INTERPRETATIE MEETRESULTATEN

Onderlinge vergelijking van de verplaatsingsmetingen in hoofdstuk
111 laat zien, dat in alle gevallen de maximale verplaatsingen vol-
gens de scharen groter zijn dan de over ige metingen aangeven.
Daar het in principe wel Il:Pgelijkis dat de scharen een te grote
verplaatsing registreren, maar niet moge~ijk is dat de stuikcylin-
ders te kleine waarden geven, worden de met de scharen bepaalde re-
sultaten in dit hoofdstuk als niet betrouwbaar buiten beschouwing
gelaten.

4.3. EXPLOSIEBELASTING

In hoofdstuk 11 is aangegeven dat de explosiebelasting op de pane-
len goed benaderd kan worden door de formule (2.2.)

t
P = P (1 _ t e - a-

a t+ t+

In deze formule kunnen, zoals blijkt uit de meetresultaten, voor de
diverse grootheden de volgende waarden worden aangehouden:
- piekdruk: Po •• 2,3 MPa
- positieve faseduur; t+ = 46 ms
- vormfactor : a = 4.
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4.4. NUMERXil:KEUITWERKINGWERKINGPANELEN

4.4. 1 Panelen bi j schot 1 en schot 2.------~:_-------------------------
Deze schoten waren vooral bedoeld om de juiste explosiebelasting

te verkrijgen.

De panelen bij deze schoten waren. niet gericht gedimensioneerd,

terwijl slechts enkele oriënterende metingen zijn ven icht aan de

panelen.

Di.t.PI'"incipe is toegepast voor de panelen 3/A1, 3/A2, 3/A5, 3/A8,

3/131 en 3/135, alle uitgevoerd als een dik.k.e stalen plaat op FFS.

De voor het rekenmodel benodigde invoerparameters zijn: de massa

m van het paneel en de dynamische sterkte fa van het

vulmateriaal.

Invullen in de betreffende vergelijking levert de maximale ver-

plaatsing Xmax.

sommati.e van fa en de luchtcompressie fc levert de maximale druk

Pt op de tunnelwand.

De invoergegevens, de berekende resultaten en de gemeten resulta-

ten zijn samengevat in tabel 4 .1.

Tabel 4.1 •
......

invoer berekend gemeten
Paneel

no , m fa xmax Pt Xmax Pt
(kg/m2) (MPa) (rom) (MPa) (mm) (MPa)

•••

3/A1 1000 0,511 229 1,07 152

3/A2 500 0,511 458 00(1) 1,15
3/A5 lOOO 0,136 113 0,81 97 0,12

3/A8 500 0,136 226 0,94 0,76

3/81 1000 0,511 229 00(1) 0,65

3/B5 1000 0,736 113 0,84 I 0,85I

( 1): De maximale verplaatsing is hier meer dan de afstand pa-

neel-tunnelwand

Verwaarlozing van deluchtcompressie in de

bewegingsvergelijking is hier niet geoorloofd.
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4.4.3. Ongelij kmatig verdeelde plastische achtervulling bij toepassing

van een stijf voorzetpaneel

oitprincipe is toegepast voor de panelen :

- 3/B7, 4/A 1, 4/A2, tl/A5, 4/11.81"4/a 1 en 4/B5, alle laf19s de rand

opgelegd op cellenbeton en verder op FFS

- 3/A3, 3/A4, 3/11.6,3/A7 en 3/B3, alle langs de rand opgelegd op

hout en verder op FFS

- 4/A3, langs de rand opgelegd op hout.

VoOr deze achtervulling dient eerst de gemiddelde dynamische

stêrkte bepaald te worden volgens:

f
a

Deze berekening is uitgevoerd in tabel 4.2.

Tabel 4.2.

.rand rest gemiddeld
Paneel
no, fa SJ fa SJ fa

(MPa) (ro2) (MPa) <m2) (MPa)

3/B7 4. (1) • 0,4700 0,27 01"9834 1,476
4/11.1 3,08 0,3042 0,47 1,0951 1,037
4/A2 3,08 0,8758 0,47 2,0276 1,260
4/A5 3,08 0,3042 0,27 1,0951 0,881
tl/A8 3,08 0,8758 0,27 2,0276 1,118
4/al 3,08 0,3042 0,47 1,0951 1,037
4/a5 3,08 0,3042 0,27 1,0951 0,881
3/11.3 3,4 (2) 0,675 0,27 0,1784 1,724
3/A4 3,4 (2) 0,9420 0,21 2,0155. 1,267
3/A6 3,4 (2) 0,9420 0,27 2,0155 1,267
3/11.7 3,4 Cl) 0,675 0,27 0,7784 1,724
3/133 3,4 ( 2) 0,675 0,27 0,7784 1,724
4/A3 3,4 (2) 0,5160 0 0,9374 1,207,

(i): Schatting

(2): bepaald uit de proefresultaten, de waarde klopt redelijk met

wat NEN3852 doet verwachten.
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In tabel 4.3. is, met deze fa en de massa mals invoerparameters,
~eheel analoog aan de berekening in 4.4.2. de maximale verplaat-
sing bepaald, terwijl ook weer de druk op de tunnelwand (niet on-
der de oplegging) is berekend.

Tabel 4.3.

invoer berekend gemeten
Paneel

no. m fa xmax Pt xmax ~t(kg/m2) (MPa) (rom) (MPa) (mm) (MPa)

3/B7 391 1,476 21 0,28 0,61/0,36(2)
4/Al 1000 1,037 44 0,49 49 0,30
4/A2 500 1,260 40 0,48 46 0,55
4/AS 1000 0,881 73 0,31 89 0,27
4/A8 500 1,118 66 0,29 52 0,20
4/Bl 1000 1,037 44 0,50 48 0,28
4/B5 1000 0,881 73 0,32 85 0,25
3/A3 521 1,724 4 0,27 21 0,39
3/A4 537 1,267 37 0,29 34 0,31
3/A6 521 1,267 38 0,29 36 0,44
3/A7 537 1,724 4 0,27 0,60/0,40(2)
3/B3 391 1,724 6 0,27 0,37
4/A3 671 1,207 36 0,03 10(1) ;> 0,73 (1)

(1): Meetbereik drukopnemer overschreden, doordat, door lekkage
langs de randen, achter het paneel drukopbouw optrad.
OOk xmax wordt hierdoor beïnvloed.

(2): De hoogste waarde is een korte piek in het meetsignaal (duur
< 1 msec), de tweede waarde is de maximale waarde van de
rest van het signaal.

,,
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4.4.4. Ongelijkmatig verdeelde starre achtervulling bij toepassing van-~~~-----------------------------~-----------~---~-------------
eeriplast ische werkend voorzet paneel.-------------~----~~-----------------
Dit principe is toegepast voor de panelen
- 4/A4 en 4/A7, uitgevoerd als, langs twee randen opgelegde, ge-

wapend betonplaten
- 4/AG, 4/B3 en 4/B7, uitgevoerd als, langs twee randen opgeleg-

de, stalen panelen met betonvuling.

De (jrootheid fa is nu gedefinieerd als de (gelijkmatig verdeelde)
belästing waarbij vloei van het paneel optreedt, dus fa = ,8 M_P _"'---"":i, 2

De in rekening te brengen massa ml is nu 2/3 van de totale massa

Een en ander is uitgewerkt in tabel 4.4.
De dynamische vloeispanning van de wapening is gesteld op
500 N/mrn2, die van het constructiestaal op 360 N/rnm2•

Tabel 4.4.

paneel Mp 1 fa m m1
no , (kN) (m) (MPa) (kg/m2) (kg/rn2)

4/A4 315 1,09 2,12 625 417
4/A7 225 1,39 0,93 625 417
4/A6 384 1,39 1,59 378 252

4/e3 271 1,39 1,12 332 221
4/B7 478 1,39 1,98 408 272

..

Opmerking: de vloeispanningvan een bepaalde staalsoort is geen
vaste waarde, maar een grootheid die is aan spreiding.
In ontwerpberekeningen wordt gewoonlijk gewerkt met ondergrens-
waarden voor de vloeispanning :
400 N/rnm2 voor de hier gebruikte wapening en
240 NVmm2 voor het constructiestaal.
Bij het voorspellen van proefresultaten is het beter uit te gaan
van gemiddelde verwachtingswaarden.
Het is bekend, dat bij toenemende belastingssnelheid de vloei-
spanning toeneemt.
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Beide invloeden (spreiding en belastingssnelheid) hebben bij
laagwaardige staalsoorten meer invloed' dan bij hoogwaardig staal.
Voor het constructiestaal is daarom uitgegaan van een 50% hogere
vloeigrens; voor de wapening van een 25% hogere vloeigrens.
Meer informatie hierover is o.a. te vinden in:
Biggse.a.: Structural design for dynamic loads, Mc Graw-Hill,

1959
Rooduyn: Explosies in tunnels, afstudeeronderzoek THD, 1979.

Met de resultaten uit tabel 4.4. is opnieuw de maximale verplaat-
singbepaald, evenals de druk op de tunnelwand (enkel door lucht-
compressie).
De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.5.

Tabel 4.5.

berekend gemeten
paneel

no. Xmax Pt xmax Pt
(rom) (MPa) (rom) (MPa)

4/A4 0 0 4 > 0,53 (1)
4/A7 146 0,09 - (4) > 0,73 (1)
4/A6 20 0,004 20 (3) > 0,68 (1)
4/B3 151 0,05 25 (3) > 0,71 (2)
4/B7 1 0 15 (3) 0,71 (1)

(1) Door lekkage langs de randen vindt achter het paneel drukop-
bouw plaats.
Op het moment dat de drukopbouw begint is (theoretisch) xmax
echter al bereikt.

(2) Als (1), echter xmax is nog niet bereikt.
De gemeten Xmax stemt overeen met de (theoretische) x op het
moment van begin van drukopbouw achter het paneel.

(3) Bepaald uit de gemeten blijvende vervorming van het paneel,
vermeerderd met de (berekende) elastische terugvering.

(4) Hier blijkt een combinatie van vervorming van plaat en on-
dersteuning opgetreden te zijn:
de plaat is gescheurd, de vervorming echter niet meetbaar,
de maximale vervorming van de ondersteuning is 5 mmo
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4.4.5. Elastische achtervulling bij toepassing van een stijf-~~:~-,-,,--.-,-_.__ .~----~.__ ._-------,--------'-.,...-----_._-_._----

Dit principe is toegepast voor de panelen 3/B2, 3/Bo4, 3/B6, 3/B8,

4/'$2, o4/B4, 4/B6 en 4/B8, alle uitgevoerd als op kurk opgele<,:§de

panelen van zwaar beton met een staalplaat.

Bij Schot· 3 is bij deze panelen alleen de druk achter het paneel

gerègistreerd. Het is daardoor niet rogelij k het gedr ag van deze

pan$len na te rekenen.

Bij schot " is, behalve de druk achter het paneel, tevens de max-

imale verplaatsing van het paneel en de druk van het kurk op de

tunnelwand ge r egis treerd •

Statische en dynamische valproeven hebben het mogelijk gemaakt

voor de gebruikte kurksteunen fa op te stellen voor bepaalde be-

lastingssnelheden.

Met behulp van een computer werden deze veerkarakterist.ieken in-

gevoerd in vergelijking (2.4. bis).

Hiermee is de maximale verplaatsing xmax bepaald en de tijdsduur

td tussen het begin van de beweging van het paneel en het moment

waarop de maximale verplaatsing wordt bereikt (tevens het tijd-

stip waarop de druk van de kurksteun op de tunnelwand maximaal

wordt).

Vergelijking van de berekende waarden met de metingen heeft uit-

gewezen dat een lineaire vee rkar akt.e.rLet.Lek de beste overeenstem-

ming geeft.

Dit resultaat stemt ook overeen met de tendens die blij kt bij het

vergelijken van druk-vervormingsrelaties bij toenemende belas-

tingssnelheden en is bovendien fysisch goed te verklaren.

Als dus verondersteld wordt dat het kurk zich als een lineaire

veer gedraagt, zijn de benodigde invoergegevens voor het rekenmo-

del de massa M en de veerstij fhe Ld K.

De veerstijfheid is bepaald door terugrekenen uit de maximale

verplaatsing van 4/B2.
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Met behulp van de invoergegevens M en K is voor alle panelen de
maximale verplaatsing berekend.
Uit deze maximale verplaatsing is (door te vermenigvuldigen met K
en te delen door het kurkopperviak) de maximale druk fk van het
kurk op de tunnelwand bepaald.
Als extra vergelijkingsmogelijkheid is uit de bewegingsvergelij-
king de tijdsduur td bepaald en vergeleken met het signaal van de
druk van het kurk op de tunnelwand.
De luchtdruk Pt achter het paneel wordt sterk bepaald door de ma-
te van dwarsvervorming van het kurk. Er zijn daarom 2 waarden
voorPt berekend, de eerste met een dwarscontractie van 0, de
tweede met de dwarscontractie 0,15 (de tweede waarde is gekozen
op basis van de gemeten Pt).
De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in tabel 4.6.

Tabel 4.6

invoer berekend gemeten
paneel
no, M K xmax td xmax td

(kg) (NIm) (rom) (ma) (mm) (ma)

4/B2 1120 59,5.106 121 11 121 -
4/B4 1145 59,5.106 121 11 128 9-12,5 (3)
4/B6 1435 61,6.106 111 11,5 123 11
4/B8 1459 61,6.106 111 11,5 120 12,5

..

berekend gemeten
paneel
no. fk Pt (1) pt(2) fk Pt

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

I 0,25
3,3-6,9(3)1 0,45

4,6 I 0,27
4,3 I 0,28

4/B2 4,7 0,10 0,25
4/B4 4,7 0,10 0,25
4/B6 4,6 0,10 0,25
4/B8 4,6 0,10 0,25

(1): dwarscontractie 0
(2): dwarscontractie 0,15
(3): 2 metingen verricht.
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4.5. BEOORDELING VAN HET RESULTAAT

Als de diverse invoergrootheden bekend zijn is het voor alle toe-
gep~ste typen voorzetpanelen mogelijk, door uit te gaan van een
ideaal plastisch, dan wel een lineair elastisch gedrag, de maxi-
male verplaatsingen en de ~aximale druk op de tunnelwand te bere-
kenen.
Vetgelijking met de meetresultaten laat zien, dat, als de ver-
plaatsingen erg groot worden, de luchtcompressie achter het pa-
neel een rol gaat spelen, terwijl bij hele kleine verplaatsingen
de invloed van de elastische vervormingen de toepassing van het
ideaal plastische reode L niet meer verantwoord maakt.
In de overige gevallen is de overeenstemming tussen gemeten en
berekende waarden goed.
Een en ander is neg eens samengevat in het volgende overzicht.

a. Luchtcompressie verstoort het model bij de panelen
3/A 1, 3/A2, 3/A8 en 3/B 1

b. Elastische vervormingen verstoren het plastische model bij de
panelen 3/A3, 3/A7, 3/B3, 4/A4 en 4/B7

c. Drukopbouw achter de panelen (door lekkage) verstoort de re-
sultaten bij de panelen 4/A3 en 4/B3.

d. Een combinatie van 2 mechanismen, wat moeilijk is na te r.eke-
nen, is opgetreden bij paneel 4/A7.

e. Door gebrek aan informatie zijn niet na te rekenen de panelen
3/B2, 3/B4, 3/B6 en 3/B8.

f. Van de overige panelen zijn de gemeten en berekende maximale
verplaatsingen en de maximale drukken ~chter de panelen nog
eens samengevat in tabel 4.7.
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Tabel 4.7.

berekend gemeten

paneel

no. xmax Pt xmax Pt
(nun) (MPa) (mln) (MPa)

3/A4 37 0,29 34 0,31
3/A5 113 0,81 97 0,72

...... 3/A6 38 0,29 36 0,44
3/B5 113 0,84 0,85

I 3/B7 21 0,28 0,61/0,36(1)
4/Al 44 0,49 49 0,30
4/A2 40 0,48 46 0,55
4/A5 73 0,31 89 0,27

i> 4/1'.6 20 0,004 20 > O,68(2}
4/A8 66 0,29 52 0,20
4/81 44 0,50 48 0,28
4/B2 127 O,25(3} 127 0,25
4/84 128 0,25(3) 128 0,45
4/85 73 0,32 85 0,25
4/86 111 0,25(3} 123 0,27
4/B8 111 0,25 (3) 120 0,28

(1): 0,61 is een zeer korte piek, 0,36 is het maximum van het

over ige meetsignaal.

(2): meetbereik opnemer overschreden door lekkage.

(3): berekend met een dwarscontractie van de ondersteuning die

geschat is op basis van hetmeetresultaat/'i?<>" 2.
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HOOFDSTUK V - BESLUITEN EN AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK

Het is mogelijk gebleken een rekenmodel op te stellen waarmee het

gedrag van voorzetconstructies berekend kan worden bij een gegeven

explosiebelasting en bek.ende dynamische materiaaleigenschappen. De

resultaten van dê experimenten blijken in goede overeenstemming te

zijn met wat op basis van het ontwikkelde rekenmodel, verwacht mag

worden.

De proefnemingen hadden betrekking op vier typen energie-absorbe-

rende constnlcties, te weten:

- Gelijkmatig verdeelde plastische achtervulling bij toepassing van

een stijf voorzetpaneeL

- Ongelijkmatig verdeelde plastische achtervulling bij toepassing

van een stijf voorzetpaneel.

- Ongelijkmatig verdeelde starre aehtervulling bij toepassing van

een plastisch wer voorzetpaneeL

- Elastische achtervulling bij toepassing van een stijf voorae cpa-

neeL

Voor elk varl deze constructies werd het algemene rekenmodel nader

uitgewerkt ,waaruit bleek dat in alle gevallen de invloed van de

positieve faseduur op het gedrag va..n de constructies erg groot is

(kwadratisch verband).

Hetblêek mogelijk een op eenvoudige wijze reproduceerbare explo-

siebelasting te maken, door in een homogeen acetyleen-lucht-mengsel

een detonatie in te leiden (de piekoverdruk bed:c:oeg2 ,3 MPa, de po-

sitievefaseduur bedroeg 46 ms).

Het rekenmodel ·werd getoetst met de volgende metingen:

- Het druk-tijdsverloop in de tunnel.

- Het druk-tijdsverloop op de tunnelwand achter de panelen.

- De opleg reacties.

- De verplaatsingen van de panelen.
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In een aantal gevallen bleek het gedrag af te wijken van de bereke-
ning door:
- Onvoldoende afdichting van de voegen tussen de panelen zodat de

explosiedruk zich kon voortplanten achter de panelen.
- Onvoldoende perfekte aansluiting tussen de panelen, hun onder-

steuningen en de tunnelwand, waardoor stooteffecten het gedrag
konden verstoren.

,
- Afwijkingen van het veronderstelde ideaal elastische dan wel

ideaal plastische gedr ag van het mater iaal.

De proeven hebben het inzicht verdiept in de dynamische eigenschap-
pen van de gebruikte materialen.

De volgende aanbevelingen voor verder onderzoek kunnen worden gege-
ven.
Gezien grote invloed die de positieve faseduur en (in mindere
mate) de piekoverdruk blijken te hebben is het wenselijk na te gaan
welk druk-tijdsverloop te verwachten is bij een explosie in een
werkelijke tunnel. Het is bekend dat dit druk-tijdsverloop beïn-
vloed wordt door de volgende aspecten:
- Gassoort (of damp) die vrijkomt.
- Wijze van vrijkomen.
- Dispersie hiervan in een tunnel.
- Plaats en type van ontsteking van het gas-luchtmengsel.
- Tunnelafmetingen.
- Aanwezigheid van obstakels.

Voor een optimaal ontwerp van practisch toepasbare energieabsorbe-
rende constructies is het gewenst de volgende aspecten nader te on-
derzoeken:

Constructies die gebaseerd zijn op combinaties van de reeds ge-
teste basisprincipes.

- Eigenschappen van materialen onder dynamische belastingen.
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"

HOOFDSTUK VI - REKENVOORBEELDEN

6.1. INLEIDING

De maximale verplaatsing van een voorzetpaneel, dat beantwoordt aan
de omschrijving van par. 2.2.2., is gegeven door:

2Pot+.

Indien het een energieabsorberende constructie betreft, zoals
beschreven in par. 2.2.2.2., par. 2.2.2.3. of par. 2.2.2.4., is
deze formule te vereenvoudigen tot:

x max
t2Po +

m (\12"1 \.N

Bij wijze van voorbeeld zullen in de navolgende paragrafen enkele
concrete toepassingen uitgewerkt worden. Rekenwaarden, aangenomen
voor Po en t+ zijn afgeleid uit de proefnemingen in de rrodeltunnel
te Kallo, en zo à priori niet zonder meer te extrapoleren naar een
werkelijke tunnel.
In de voorbeelden zullen vier druk-tijdverlopen beschouwd worden:
- detonatie Po == 2,3 MPa t+ == 50 ms (ongeveer zoals in

modeltunnel)
- detonatie Po == 2,3 MPa t+ == 150 ms (3x langere faseduur )

deflagratie Po ::: 0,35 MPa t+ :::: 150 ms
- deflagratie Po ::: 0,35 Mpa t+ ::: 450 ms

In alle gevallen wordt gerekend met ct := 4 (ongeveer zoals in
modeltunnel) •
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6.2. TUNNEL MET EEN RIJSTROOK, BESCHERMD TEGEN EEN DETONATIE

6.2.1. Toelaatbare krachten, overgedragen op de tunnel

Voor een tunnel zoals afgebeeld in fig. 6.1., worden aan de vol-
gende <krachtwerkinyen beperkingen opgelegd:
- dwarskracht in de verbindingen bovenplaat/wand en onderplaat/

wand.

Deze dwarskracht is afkomstig van plaatseHj ke ondersteuningen
e%f vaneen gelijkmatig verdeelde druk vanwege de achtervul-
1iog.

- moment in de wand-, boven- en onderp1aat tengevolge van een ge-
lijkmatige verdeelde druk vanwege een achtervu1ling; concreet
wordt de gelijkmatige druk Pt beperkt.
In onderstaande tabel zijn deze beperkingen (*)opgenomen als
functie van de wanddikte.! VOOrbeeld 11 Voorbeeld 21 Voorbeeld 31
Wanddikte (m) 1 1,25 1,5

Dwarskracht (KN/m) 2500 3125 3750

Verdeelde druk
Pt(MPa)

0,5 0,75 1

Tabel 6.1.

6.2.2. Gelijkmatig verdeelde plastische achtervulling bij toepassing van
een stijf voorzetpaneel (zie par. 2.2.2.2.)

De energieabsorberende constructie bestaat uit een gelijkmatig
verdeelde plastische achtervulling bij toepassiny van een stijf
voorzetpaneel.

(*) Getalwaarden opgegeven door BruggenbureaujRijkswaterstaat.

"
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DWARSPROFIEL VOOR GEVAARLUKE STOFFEN.
(1 RtJSTROOK.)

MATEN IN M.

FIG. 6.1
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Als achtervullingsmateriaal gebruikt men phenolformaldehyde-

schuim (FFS) ()f polyisocyanuraatschuim (PCS) meteen dynamische

ij zelingssterkte van fa :; 0,4N/mm2• Deze materialen heb-

ben een\lervormingscapaéiteit E:max van ca. 75%. ORde lucht-

compressie te beperken zullen wij echter uitgaan van een maxi-
x

male verplaatsing _~ =: 0,5 zodat fc~ 0,1 MPa. De totale ge-
t

lijkmatig verdeelde druk op de tunnelwand is dus steeds ~ fa +
fe en dus ~ 0 ,5 MPa.

De maximale verplaatsing wordt berekend met formule (2.8.):

t2Po +xmax = A (K,Ct)
mCt2

p -= 2,3 x 106 N/m2o

Ct = 4
t+ = 0,050 s

K = po __23 5 75
fa 4"" = ,

A (K,a) = 1,109 (zie tabêl 2.1.)

Men vindt dan:

39 55
x =max m

Voor de dikte van de achtervulling geldt (formule (2.10»

e ÎlP'X max + 1) of e;;" 2 xmax
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De dikte van het voorzetpaneel wordt bepaald door zijn massa
per m2•
'Bij toepassing van gewapend beton met een gemiddelde dichtheid
van 2.500 kg/m3 vindt men (zie tabel 6.2.):

Massa va het Dikte van het Maximale Dikte Totale dikte
voor zetpaneel voorzetpaneel verplaatsing achtervulling

m dl' xmax e e + dl'(kg/m2) (m) (m) (m) Cm)

500 0,20 0,797 1,594 1,794
750 0,30 0,531 1,062 1,362
1000 0,40 0,399 0,798 1,198
1250 0,50 0,319 0,638 1,138
1500 0,60 0,266 0,532 1,132

Tabel 6.2.
Verplaatsingen en benodigde diktes voor t+ = 50 ms en Pt == 0,5 MPa.

t+ == 150 ms

In vergelijking met t+ = 50 ms , wordt de maximale verplaatsing
<1~~)2= 9 maal groter.
Dit type constructie is bij de gegeven waarde van Pt = 0,5 MPa
niet toepasbaar.

t+ == 50 ms

Men heeft nu:

E: == 0,5max a. - 4
23

K == 9 == 2,556 xmaxf == 0,9 MPaa

f == 0,1 MPac

A (K,a. ) 0,225 e == 2 xmax
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m dp xmax e e + dp(kg/ro2) (m)" (m) (m) (m)

500 0,20 0,162 0,324 0,524
750 0,30 0,108 0,216 0,516
1000 0,40 0,081 0,162 0,562
1250 0,50 0,065 0,129 0,629
1500 0,60 0,054 0,108 0,708

Tabel 6.3.

Verplaatsingen en benodigde diktes voor t+ = 50 ms en Pt; = 1 MPa.

Invergelij king met t+ = 50 ms wordt xmax 9 x groter • De

resultaten zijn samengevat in tabel 6.4.

m dp xmax e e + dp
(kg/m2) (m) (m) (m) (m)

500 0,20 1,455 2,910 3,110
750 0,30 0,970 1,940 2,240
1000 0,40 0,728 1,456 1,856
1250 0,50 0,582 1,164 1,664
1500 0,60 0,485 0,970 1,570

Tabel 6.4.

Verplaatsingen en benodigde diktes voor t+ = 150 ms en Pt=l MPa.

Ook hier worden zeer grote diktes bekomen.
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6.2.3. ongelijkmatig verdeelde plastische achtervulling bij toepassing

van een stijf voorzetpaneel(zie par. 2.2.2.3.)

Energieabsorberende constructies, bestaande uit een voorzetpa-

neel en een gelijkmatig verdeelde plastische achtervulling zijn

niet algemeen toepasbaar, omdat de gelijkmatig verdeelde druk

die op de tunnelwand mag worden overgedragen beperkt is i.v.m.

buiging.

Het voorzien van bijkomende (plastische) ondersteuningen in de

nabijheid van de wand-plaat ver bindingen, levert supplementaire

remkracht op voor het voorzetpaneel, zonder dat de tunnel meer

op buiging wordt belast.

De beperking van de toelaatbare dwarskracht is dan een bijko-

mende parameter die in de berekeningen moet worden ingevoerd.

Bovendien zal dan hetvoorzetpaneel zelf eveneens gedimensio-

neerd moeten worden op buiging en dwarskracht.

De samenstelling van de energieabsorberende constructie en de

drukken op de tunnelwand zijn \'leergegeven in fig. 6.2a en b ,

De detaillering van de aansluiting tussen horizontale en verti-

cale energieabsorberendeconstructies, in de hoeken, moet zoda-

nig geschieden dat geenexpl9siearuk rechtstreeks op de tunnel-

wand wordt overgedragen, of dat deze overdracht tenminste be-

perkt wordt tot een verschijnsel van tweede orde.
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Principe ongelijkmatig verdeelde plastische achtervulling

De maximale gelijkmatig verdeelde druk op de tunnelwand
bedraagt:

(fc vanwege luchtcompressie) (6.1)

De maximale dwarskracht in de tunnelwand is per eenheidslengte:
(6.2)

Het buigend moment in het voorzetpaneel is:

Mp ""2 (fa2 - fa1) ds • (t - ds) 2 =(fa2 _fa1) (l _ds) ds
(>1, - ds) 8 4

(6.3)

De maximale dwarskracht in het voorzetpaneel is:
Tp == (fa2 - fa1) ds (6.4)
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In het algemeen zullen de toegelaten waarden voor Mp en Tp af-
hankelijk zijn van de materiaalkeuze voor de voorzetpanelen en
van hun dikte.
Bij de sterkteberekening van de panelen kan men uitgaan van
veiligheidsfactorwaarden in de buurt van één, terwijl men als
rekenwaarde van de materiaaleigenschappen de karakteristieke
waarden kan aannemen.

Elk ontwerp van een energieabsorberende constructie moet dus
voldoen aan vier eisen:
Pt ~ J:?tmax
Tt (: Ttmax

-Mp ~ Mpmax
Tp ..:( Tpmax

Opmerking
In fig. 6.2. werden enkel horizontale ondersteuningen voor-
zien.
Het spreekt vanzelf dat het vulmateriaal met dynamische ver-
brijzelingssterkte fa1, ook kan vervangen worden door lijnvor-
mige ondersteuningen afgewisseld met bijvoorbeeld phenolschuim-
achtervulling •

6.2.3.3. Rekenvoorbeelden

6.2.3.3.1. Algemeen

In de hiernavolgende voorbeelden wordt uitgegaan van een
voorzetpaneel in enkelvoudig gewapend beton met een karakte-
ristieke sterkte (= rekensterkte) van 30 N/mm2 en gewapend
met staal BE 400 (NL - Fe 400).
Bij benadering geldt dan voor het breukmoment (fig. 6.3.):
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Fig. 6.3.

(0=10 %0

Mb = 0,80 x 0,26 x 0,903 x bht2 cr'bk == 0,188 bht2cr'bk
(betoncriterium)
Mb •• 0,903 x Wwbht2 x o ak == 0,903 Wwbht2 (Jak (staalcriterium) •

Gelij kstelling van beide momenten geeft het
wapeningspercentage:

cr'bkWw == 0,208 ..cra>k

Voor o ak == 400 N/mm2 en cr'bk == 28 N/mm2 vindt men Ww :: 1,46%.
Het is evident dat deze ruwe berekening verfijnd moet worden
~J het definitief ontwerp, maar zij kan richtinggevend zijn bij
de .Keuze van de afmetingen. In de onderstaande voorbeelden zal
dan ook gewerkt worden met het moment zoals hierboven bepaald.
Voor de beper king van de dwarskr acht in de panelen kan men uit-
gaan van bijvoorbeeld staalvezel versterkt beton en een schuif-
spanning van ca. 2 N/mm2 (grootte-orde), over de totale dikte
d.
Als functie van de paneeldikte kan men nu een schatting per
eenheidsbreedte maken van toelaatbare momenten en dwarskrachten
(tabel 6.5.).

(*) In de CEB-FIP Model Code van 1978, wordt uitgegaan van een
verdeling over O,80hx en een drukspanning van O,8Scr'bk (i.v.m.
langdurige belastingen) .Hier wordt gerekend metcr'bk omdat de
belasting van zeer korte duur is.
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Totale dikte massa/m2 moment (*) dwarskracht
dp m Mpmax Tpmax(m) (kg/m2) (kN m) (kN)

, 0,250 625 211,2 500, 0,300 750 330,0 600
0,350 875 475,2 700
0,400 1000 646,8 800
0,450 1125 844,8 900
0,500 1250 1069,2 1000

(*) De nuttige hoogte ht is ongeveer dp - 50 (mm)

Tabel 6.5. Toelaatbare momenten en dwarskrachten.

Aangezien de overspanning van de voorzetpanelen steeds groter
is dan 5 m en de dwarskracht, overeenstemmend met Mpmax bere-
kend wordt via:

4MT = pmax
t-ds

volgt voor normale breedten ds van de ondersteuningen dat mees-
tal

4 M'1'= pmax T (zie tabel 6.5.)
T - d < pmaxs

In de praktijk zal voor het voorzetpaneel, het moment Mpmax de
beperkende factor zijn.

Het ontwerp verloopt dan als volgt:

Stap 1: men veronderstelt fa2 als een gegeven, volgend uit de
materiaalkeuze
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Stap 2: fal == Pt - fc
men kan nu de dichtheid van het schuim bepalen of een com-
binatie met verticale ondersteuningen uitwerken

stap aanname van m en dus paneeldikte,en dus Mp. max

Stap uit formule (6.3.) volgt:

d' ==s
1
'2

l6M
.. pmax

fa2 - fal

Stap 5: controle ;~Tt ~ Tt max (met inachtname van de
luchtcompressie)

Tp ~ Tp max (meestal voldaan)

Stap 6: berekening gemiddelde remkracht, met verwaarlozing van de
luchtcompressie

fal! + 2 (fa2- fal) ds
f.a ::;::~- .

Stap 7: berekening van de verplaatsing onder explosiebelasting
(zie hoofdstuk 2)

Stap 8: berekening van de laagdikte van het vulmater iaal, rekening
houdend met de aangenomen luchtcompressie fe en de vervor-
mingscapaciteit max van het vulmateriaal.

6.2.3.3.2. TOepassingen.

De eerste 6 stappen van de rekenmethode zijn uitgevoerd voor
een aantal panaaldiktes.
De resultaten zijn, voor een tunnel met een wanddikte van 1 m,
gegeven in tabel 6.6.



- 125 -

Dikte Massa fa1 ds (mm) bij Gemiddelde
voor zet- m fa2= 3 N/mm2 r:emdruk

K A Tt
paneel fe=o,l N/mm2 fa (kN/m)
dp (m) (kg/m2) (N/mm2) 1 = 5,5 m (N/mm2)

0,250 625 0,4 60 0,47 4,89 0,865 1531
0,300 750 0,4 94 0,50 4,60 0,782 1619
0,350 875 0,4 136 0,55 4,18 0,663 1729
0,400 1000 0,4 187 0,60 3,83 0,565 1861
0,450 1125 0,4 247 0,63 3,65 0,515 2017
0,500 1250 0,4 317 0,70 3,29 0,416 2199

Tabel 6.6.
Resultaat voor een tunnel met Ptmax = 0,5 MPa en Tmax = 2500 kN/m

Bij de verdere berekening wordt uitgegaan van imax = 50% of
Pe = 0,1 MPa, de laagdikte van het schuim is dus het dubbele
van de berekende maximale verplaatsing.
Het resultaat van de berekening is gegeven in tabel 6.7.

Dikte paneel dp Xmax Totale dikte
pakket;

(m) (m) 2 xmax+ dp

0,250 0,497 1,244 (m)
0,300 0,375 1,050
0,350 0,272 0,894
0,400 0,203 0,806
0,450 0,165 0,780
0,500 0,120 0,740

Tabel 6.7.

Diktes voor een faseduur t+ = 50 ms

Bij een faseduur t+ = 150 ms worden de verplaatsingen 9 x
groter, de energieabsorberende constructie is praktisch niet
meer toepasbaar.
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De berekening is herhaald door een tunnel met een wanddikte
1 ,25 m ,

De resultaten zijn gegeven in de tabellen 6 .8, 6.9 en 6.10.

Dikte Massa fal ds (mm) bij Gemiddelde
voorzet- m fa2= 3 N/mm2 remdruk

K A Tt
paneel fc=O,l N/mro2 fa (kN/ro)
dp (m) (k9/m2) (N/mm2) 1 - 5,5 m (N/mm2)

0,250 625 0,65 66 0,71 3,24 0,402 2218
..

..

0,300 750 0,65 104 0,74 3,11 0,367 2307
0,350 . 875 0,65 151 0,78 2,95 0,325 2417
0,400 1000 0,65 208 0,83 2,77 0,278 2551
0,450 1125 0,65 275 0,89 2,58 0,231 1709
0,500 ..... 1250 0,65 354 0,95 2,42 0,192 2894

Tabel 6.S.
Resultaat voor een tunnel met Ptmax 0,75 MPa en Tmax = 3125 kN/m

Dikte paneel dp Xmax Totale dikte
pakket

(m) (m) 2 xmax+ dp

0,250 0,231 0,712
0,300 0,176 0,652
0,350 0,133 0,616
0,400 0,100 0,600
0,450 0,074 0,598
0,500 0,055 0,610

Tabel 6.9.
Diktes voor een faseduur t+ = 50 ms

Dikte paneel dp Xm:ax Totale dikte
pakket

(m) (m) 2 + dpxmax

0,250 2,079 4,408
0,300 1,584 3,468
0,350 1,197 2,744
0,400 0,900 2,200
0,450 0,666 1,782
0,500 0,495 1,490

Tabel 6.10.
Diktes voor een faseduUI t+ == 150 ms
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Tenslotte is de berekening uitgevoerd voor een tunnel met een
wanddikte van 1,50 m.
De resultaten zijn gegeven in de tabellen 6.11,6.12 en 6.13

Dikte Massa fal ds (mm) bij Gemiddelde
voorzet- m fa2"" 3 N/mm2 remdruk Tt
paneel fc==O,lN/mm2 fa K A (kN/m)
dp (m) (kg/m2) (N/mm2) 1 := 5,5 m (N/mm2)

0,250 625 0,90 74 0,96 2,40 0,188 2905
0,300 750 0,90 117 0,99 2,32 1,169 2996
0,350 875 0,90 170 1,03 2,23 0,149 3107
0,400 1000 0,90 234 1,08 2,13 0,128 3241
0,450 1125 0,90 310 1,14 2,02 0,105 3401
0,500 1250 0,90 399 1,20 1,92 0,086 3588

Tabel 6.11.
Resultaat voor een tunnel met Ptmax := 1 Mpa en Tmax := 3750 kN/m

Dikte paneel dp Xmax Totale dikte
pakket

(m) (m) 2 xmax+ dp

0,250 0,108 0,466
0,300 0,081 0,462
0,350 0,061 0,472
0,400 0,046 0,492
0,450 0,034 0,518
0,500 0,025 0,550

Tabel 6.12.
Diktes voor een faseduur t+ == 50 ms

Dikte paneel dp Xmax Totale dikte
pakket

(m) (m) 2 xmax+ dp
0,250 0,973 2,196
0,300 0,729 1,758
0,350 0,551 1,452
0,400 0,414 1,228
0,450 0,302 1,054
0,500 0,223 0,946

Tabel 6.13.

Dikte voor een faseduur t+ ::150 ms
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Ongelijkmatig verdeelde starre achtervulling bij toepassing
van een plastisch werkend voorzetpaneel

Eenvoudig opgelegd voorzetpaneel (par. 2.2.2.4.)--------------------------------
De energieabsorberende constructie bestaat uit een plastisch
vervormend voorzetpaneel op starre ondersteuningen langs bo-
ven- en onderrand. Tussen de starre ondersteuningen is de
ruimte gevuld met FFS met zeer lage dichtheid waarvan de fun-
ctie voornamelijk is het voorkomen van gasinfiltraties achter
het paneel.

Bij een dergelijke constructie wordt de remkracht geleverd
door het plastisch buigend moment van het voorzetpaneel. Deze
remkracht wordt hoofdzakelijk in de vorm van dwarskrachten op
de tunnelwand overgedragen.

Bet nadeel van deze energieabsorberende constructie is dat
een gedeelte van de explosiedruk, in de nabijheid van de on-
dersteuningen rechtstreeks naar de tunnel wordt overgedragen
(zie opm. par. 2~2.2.4.) en dat de beperking van de dwars-
kracht Tt aanleiding geeft tot lage equivalente remdrukken
fa. Inderdaad volgt uit formule (2.14):

fél, = 8
3

Rmax
ft

Indien bovendien over een breedte ds + dp (zie par. 2.2.2.3.)
de explosiedruk Po volledig afvloeit naar de ondersteuningen,
volgt:

< m (d + d ) (p - fRmax -raax - spo a

Et volgt dan:

8 (T - (d +max s p ) - p fto 0

3ft - 8 (d + d )
S P

,.
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Voor het rekenvoorbeeld vindt men dan bij toepassing van be-
tonnen ondersteuningen, met ds = 150 mrn en dp = 350 mm de in
tabel 6.14 gegeven waarden.

Wanddikte Trnax fa
(m) (kN/m) (MPa)

1,00 2500 < 0

1,25 3125 0,252
1,50 3750 0,652

Tabel 6.14
Beschikbare remkracht bij de verschillende wanddiktes

Deze waarden van fageven aanleiding tot zeer grote verplaat-
singen, omdat K = Po te hoog is en omdat slechts gerekend mag

fa '
worden met 2/3 van de massa (zie par. 2.2.203.). Indien bo-
vendien een phenolschuimachtervulling wordt voorzien ter
voorkoming van gasinfiltraties moet men E max beperken tot
0,75 à 0,80 (afhankelijk van het gebruikte schuim). Tenslotte
zal men de hierboven opgegeven waa~den van fa nog moeten ver-
minderen met een luchtcompressie van 0,035 MPa.

Indien men plastisch werkende panelen wenst toe te passen,
zal men de constructie bijgevolg onafhankelijk van de tunnel
moeten opvatten (zie par. 6.2.4.2.)

Gesloten kader: "Tunnel in een tunnel".

6.2.4.2.1. Inleiding

In verband met de beperking van de dwarskracht in de tunnel-
wand kan de ~tunnel in een tunnel" (zie figuur 6.4.) goede
mogelijkheden bieden.
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Dit wordt hieronder uitgewerkte

," '.

Fig. 6.4.

Systeem (schematisch) "tunnel in een tunnelW

In de onderstaande berekening worden de mechanische eigen-
schappen (druksterkte, treksterkte, •••) van de toegepaste
materialen ingevoerd.
Deze rekenwaarden geven de grootte-orde aan van de werkelij ke
waardene
Hierbij moet eveneens vermeld worden dat de materiaaleigen-
schappen van staal en beton onder explosiebelasting niet vol-
ledig bekend zijn.

De maximaal toelaatbare druk op de tunnelwand is 0,5 MPa, re-
kening houdend met luchtcompressie (max. 0,1 MPa) wordt geko-
zen voor schuim met een verbrijzelingsdruk van 0,4 MPa.
De binnen tunnel wordt, behalve door het schuim, op zijn
plaats gehouden door houten steunen in de hoeken.
Als, veiligheidshalve, voor het hout een verbrijzelingsdruk
van 4 MPa wordt gehanteerd, wordt in verband met de
toelaatbare dwarskracht van 2500 kN/mm de breedte van de
houten steunen:

"= 0,28 m
4
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om de maximale verplaatsing te berekenen, w~et nu voor ml ge-
kozen worden 2/3 van de werkelijke massa : m1 = 2/3 m. De
remkracht wordt geleverd door de verbrijzelingsdruk van het
schuim en de vloeibelasting van het paneel:

6 16 m
f = 0,4 . 10 + - __ R-
a 5,52

De berekening zal eerst worden uitgevoerd voor een positieve
faseduur t+ = 150 ms.

6.2.4.2.2. Gesloten kader in gewapend beton

Uitgegaan wordt van een paneel met dikte 0,45 m, gewapend (in
druk- en trekzone) me t. 10 staven ç; 32 mm per meter (Fe 400).
Het uitknikken van de gedrukte staven zal voorkomen worden
d.m.v. bijvoorbeeld verdeelwapening.
Totaal staaloppervlak: 80,42.10-4 m2/m.
Indien men het staal laat werken aan zijn breuksterkte (onge-
veer 500 N/mm2), dan wordt mp = 80,42.10-4.5.108.0,37 =
1,49.106 N.
Dus fa = 1,19 Mpa en A = 0,085.
De massa is: 0,45 x 2500 = 1125 kg/m2, meewerkende massa: 750
kg/m2•

De maximale verplaatsing wordt dan:

2 , 3 • 10
6

. 0 ,}.5
2

. 0,08
750 • 16

= 0,367 m

Als het schuim 75% vervormd mag worden, is dus een schuimdik-
te nodig van 0,49 m.
Behalve op buiging worden de panelen ook belast op trek, voor
de normaalkracht geldt de formule: {3/8 fa + 1/8 Po)p-

Men vindt hier:
3,2.106 N/m.

Deze kan worden opgenomen door wapening in het hart van de
panelen.
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Worden bijvoorbeeld (niet gespannen) voorspankabels gebruikt

kend aan 1500 MPa, dan is de benodigde hoeveelheid

2,14.10-3 m2/m (bijvoorbeeld 10~· 16 per roete!).

Tenslotte treedt in de panelen een gtote dwarskracht op die

eveneens 3,2.106 Nim bedraagt. Deze hoge waarde kan bij een

paneeldikte van 0,45 mproblematisch zijn. Men zou een beu-

gelwapening van 8000 mm2jm tunnellengte nodig hebben, wat

zeer aanzienlijk is.

6.2.4.2.3. Gesloten kader in met beton gevulde stalen panelen

Bet paneel wordt opgebouwd uit HEB-profielen met voor en ach-

ter een opgelaste plaat en gevuld met beton~ Voor de (plasti-

sche) berekening wordt aangenomen dat het moment geleverd

wordt door de platen, terwijl de· normaalkracht en dwarskracht

door de HEB-profielen wordt opgenomen.

Voorbeeld:

profielen HEB-300 met opgelaste platen van 12 W~ (uitvoering

in gewoon constructiestaal).

mm is: rop"" 3,6.108.0,012.0,312 ""

DuS fa "" 16. 1, 35 • 106 "" 0, 71
5,52

1,35.106 N.
106 Pa

Voor de normaalkracht volgt:

De dwarskracht bedraagt eveneens 3,05.106 N.
De profielen mogen niet vloeien, de spanning onder gecombi-

neerde invloed van normaalkracht en dwarskracht hierin wordt

daarom beperkt tot 240 MPa.

Er zijn dan 1,72 profielen per meter nodig (d.w.:z:;. 25,4.10-3

m2 staal per meter), dus een afstand van 0,58 m hart op

hart. In deze berekening werden dwarskracht en normaalkracht

eenvoudig gesll~rponeerd.
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De massa bedraagt nu 1040 kg/m2, meewerkend dus 693 kg/m2•

Uit = 0,71 + 0,4 = 1,11 MPa volgt: K = 2,09, dus A = 0,11.
De maximale verplaatsing wordt hiermee 2,3. 106 . 0, 15

2
• 0, 11

= 0,51, dus de benodigde schuimdikte 0,69 m.
Deze oplossing is, met een aantal andere, weergegeven in tabel

6.15.

profiel HEB 200 300 300 400

profielafstand (m) 0,29 0,58 0,53 0,75

Plaatdikte (mm) 20 12 15 10

Maximale verplaatsing (m) 0,42 0,51 0,24 0,35

Schuimdikte (m) 0,55 0,69 0,32 0,47

Totale dikte (m) 0,79 1,02 0,65 0,89

Hoeveelheid staal (kglm2) 515 381 450 358

Hoeveelheid beton (k.glm2) 415 659 652 897

Tabel 6.15
Enkele resultaten voor met beton gevulde stalen panelen

Bij een definitief ontwerp zal de sterkteberekening van het voor-

zetpaneel nauwkeuriger moeten gebeuren, waarbij de sectie gecontro-

leerd wordt onder de gecombineerde actie van moment, dwarskracht en

normaalkracht.

De plastisch vervormende panelen blijken dus bij het zwaarste be-

lastingsgeval nog toepasbaar, zij het dat de afmetingen erg fors

worden.

Indien de positieve faseduur minder is, kan met veel minder staal

worden voldaan, zeker als ook de toelaatbare belasting op de tunnel

meer is.

Voorbeeld:

positieve faseduur 50 ms, verder gelijk aan de vorige voorbeelden.

Indien opnieuw profielen HEB-30Cworden toegepast, nu met opgelaste

platen van 2 mmdikte, is de benodigde profielstand 1 m.

De maximale verplaatsing wordt 0,55 m.

De hoeveelheid staal bedraagt nu 149 kg/m2•
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'l'tltmELMET TWEE R;JSTROKEN, BEVEILIGD TEGEN EEN GASDEFLAGRA-

'I'()~laatbare krachtenlovergedragen op de tunnel

Een dergelijke tunneldoorsnede is voorgesteld in fig. 6,,5.

Bij de berekening van de energieabsorberende constructie zal

bijzondere aandacht besteed l'lPeten worden aan de scheidings-

wandtussen dl! twee rij banea ,

De onderstaande voorbeelden zijn dan ook beperkt tot deze

wand.

Hierbij wordt uitgegaan van een toelaatbare druk op de schei-

dingswand van 0,2 MPa en een toelaatbare dwarskracht van 1250

kN!m. In de berekeningen zal uitgegaan worden van een paneel-

hc;IDgtevan 5,5 !ft en E:max :: 0,5.

lage waarde van Pt :: 0,2 MPa heeft als gevolg dat de

luchtcompressie achter de panelen een enorme invloed op het

ofitwerp heeft. Inderdaad werd in voorgaande paragrafen gere-

kend met een luchtcompressie van 0,1 MPa; deze luchtcompres-

sie werd echter om zekerheidsredenen verwaarloosd bij de be-

rekening van Xmax' terwijl zij wel degelijk meewerkt in de

afremming van het voorzetpaneel. Hieruit kan besloten worden

dat voor zeer lage waarden van Pt (~0,5 MPa) een exacte be-

rekening nodig is, waarbij volledig rekening wordt gehouden

met de invloed van de luchtcompressie (zie formule 2.4.).

In Verband met het ontwerp voor nieuw te bouwen tunnels kan

men nog enkele bedenkingen maken. De dikte van het pakket

wordt bepaald door xmax en de paneeldikte of de massa. Hier-

bij is xmax rechtevenredig met A (k zx) en voor a; > <4 is A on-

geveer evenredig met K =: po/fa.

Indien de berekende dikte van de energieabsorberende con-

structie te groot is en K groot is, zal het voordeliger uit-

vallen de tunnelwand te verzwaren in plaats van een dikker

voorzetpaneel te kiezeny omdat hierdoor Pt meer dan rechte-

venredig stijgt en dus K en A sterk verkleinen en bijgevolg

ook ~.
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Aangezien fa vergroot kan worden door het voorzien van ver-
brijzelde opleggingen, zal enkel deze toepassing uitgewerkt
worden in onderstaande voorbeelden.

Ongelijkmatig verdeelde plastische achtervulling bij toepas-
sing van een stijf voorzetpaneel (zie par. 2.2.2.2.) (zie
fig. 6.2.)

Op dezelfde wijze als in par. 6.2.3.3.1. zijn de maximale mo-
menten en dwarskrachten voor de scheidingswand bepaald.

Dikte paneel ~iassa Moment Dwarskracht
dp m ~ max Tp max
(m) (kg/m2) ( N ro) (k.N)

0,150 375 52,8 300
0,200 500 118,8 400
0,250 625 211,2 500
0,300 750 330,0 600
0,350 875 475,2 700
0,400 1000 646,8 800

Tabel 6.16
Toelaatbare momenten en dwarskrachten

Op de in par. 6.2.3.3.1. aangegeven wijze is het gedrag van
het paneel bepaald. De resultaten van de eerste 6 stappen
zijn gegeven in tabel 6.17.



Dikte (*) ds (rom) (U)Gemiddelde
voor zet.- Massa fal bij remdruk Tt
paneel fa2:;: 0,74N/rom2 fa K A

dp 1'1\ fc :: 0,1 N/mm2 (kN/m)
(m) (kg/m2) (N/mm2) 1 :: 5,5 m (N/mm2)

0,150 375 0,1 53 0,11 13,181°,4081 578,61
0,200 500 0,1 121 0,13 12,691°,2581 627,41
0,250 625 0,1 219 0,15 12,331°,1711 690,11
0,300 750 0,1 351 0,18 1,94 0,090 774,6

0,1 523 0,22 1,59 0,035 885,5

Tabel 6.17
Tussenresultaten voor de scheidingswand

De verplaatsing xmax voor Po = 0,35 MPa volgt uit de formule:
0,35 x 106 • t2

xmax :: A

De berekeningsresultaten voor een faseduur t+ :: 150 ms zijn
gegeven in tabel 6.18.

(*) FFS-achtervulling met geschikte dichtheid/of strippen FFS met hogere
dichtheid

(U)Verbrijzelde steunen in FFS-dichtheid 80 kg/m3•
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Dikte paneel dp xmax Totale dikte
pakket

(m) (m) 2 xmax+ dp
(m)

0,150 0,536 1,222
0~200 0,254 0,708
0,250 0,135 0,520
0,300 0,059 0,418
0,350 0,020 0,390

Tabel 6.18
Diktes voor een faseduur· t+ 150 ms

De berekening is herhaald voor een faseduur ~ = 450 ms.
Het resultaat is gegeven in tabel 6.19.

Dikte paneel elp Xmax Totale dikte
pakket

(m) (m) 2 xmax+ dp
(m)

0,150 4,820 9,790
0,200 2,286 4,772
0,250 1,212 2,674
0,300 0,532 1,364
0,350 0,177 0,704

Tabel 6.19
Diktes voor een faseduur t+ 450 ms

De hiervoor berekende dikten van de pakketten liggen aan de
veilige kant, wegens de verwaarlozing van fc bij de afremming
van het paneel. Aangezien fal van dezelfde gI'ootteordeis als
fe is het hier nuttig een exacte berekening uit te voeren.
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In onderstaand voorbeeld wordt fc in aanmerking genomen bij de
afremming van het paneel.
Men moet dan de algemene differentiaalvergelijking (2.4.) op-
lossen met behulp van bijvoorbeeld een iteratief computerpro-
gramma, zoals ontwikkeld in het WCTB in het kader van het pro-
gramma Beton van de biënnale 1980-1982.
Dit programma werd toegepast voor een deflagratie en een ener-
gieabsorberende constructie gekenmerkt door:
Po = 0,35 MPa

t+ = 0,150 s
m = 625 kg/m2 (betonnen paneel van 250 mm dikte)
fa = 0,15 MPa (zie tabel 6.17): bij toepassing van steunen
fa2= 0,74 MPa met een breedte van 219 mm en fal = 0,1 MPa

Het verloop van de versnelling, de snelheid, de verplaatsing
en de gemiddelde remdruk als functie van de tijd is samengevat
in tabellen 6.20,6.21,6.22 en 6.23. Voor diktes van de ach-
tervulling van respectievelijk: e = 10 mJ 0,27 mJ 0,20 m en
0,175 m,
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tijd versnelling snelheid verplaatsing druk op de
paneel paneel paneel tussenwand

(s) (m/s2) (mis) (m) (pa)

.002 286.021 .603441 .0006907 150005

.004 251.941 1.13679 .0025087 150022

.006 219.962 1.60436 .0053188 150049

.00S 189.96 2.01022 .0089939 150085

.01 161.815 2.35818 .013415 150128

.012 135.416 2.65183 .0184704 150178

.014 110.657 2.89455 .0240552 150234

.016 87.4403 3.0895 .0300712 150294

.018 65.6725 3.23966 .0364262 150357

.02 45.2663 3.34783 .0430339 150424

.022 26.1396 3.41664 .0498132 150492

.024 8.21523 3.44857 .0566883 150561

.026 -8.57955 3.44592 .063588 150631

.028 -24.313 3.4109 .0704456 150701

.03 -39.0493 3.34553 .0771986 150770

.032 -52.8487 3.25176 .0837887 150837

.034 -65.768 3.13139 .090161 150902

.036 -77 .8604 2.98612 .0962643 150964

.038 -89.1761 2.81754 .102051 151024

.04 -99.762 2.62717 .107475 151080

.042 -109.662 2.4164 .112495 151132

.044 -118.919 2.18655 .117073 151179

.046 -127.571 1.93889 .12117 151222

.048 -135.654 1.67456 .124753 151259

.05 -143.204 1.39468 .12779 151291

.052 -150.252 1.10026 .13025 151317

.054 -156.829 .79228 .132106 151337

.056 -162.964 .47165 .133332 151350

.058 -168.683 .139221 .133903 151357

.06 -174.012 -.204203 .133791 151351

Tabel 6.20. - Laagdikte achtervullingsmateriaal = 10 m
(d~w.z. geen luchtcompressie). Iteratiestapgrootte is 0,25
ms.
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tijd versnelling snelheid verplaatsing druk op de
paneel paneel paneel tussenwand

(5) (rols2) (mis) (m) (Pa)

.002 285.709 .603206 .0006905 150200

.004 250.648 1.13493 .0025066 150830

.006 217.078 1.59822 .0053087 151852

.008 184.918 1.99597 .0089631 153236

.01 154.084 2.33091 .013342 154960

.012 124.496 2.60559 .0183225 157003

.014 96.0748 2.82243 .0237869 159348

.016 68.7494 2.98366 .0296221 161976

.018 42.4565 3.09142 .0357193 164867

.02 17.144 3.1477 .0419737 168000

.022 -7.22698 3.15441 .0482846 171346

.024 -30.68 3.11343 .054555 174871

.026 -53.2201 3.02656 .0606915 178532

.028 -74.8325 2.89565 .0666045 182275

.03 -95.4801 2.72259 .0722078 186039

.032 -115.103 2.50938 .0174196 189746

.034 -133.621 2.25815 .0821617 193310

.036 -150.932 1.97123 .0863609 196634

.038 -166.92 1.65115 .0899485 199614

.04 -181.464 1.3007 .0928613 202144

.042 -194.443 .922907 .0950419 204119

.044 -205.75 .521019 .0964393 205448

.046 -215.305 .0984714 .097009 206055

.048 -223.061 -.341154 .0967139 205888

.05 -229.019 -0194272 .0955238 204925

Tabel 6.21. - Laagdikte achtervullingsmateriaal = 0,27 m
Iteratiestapgrootte is 0,25 ms.
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tijd versnelling snelheid verplaatsing druk op de
paneel paneel paneel tussenwand

(s) (m/s2) (m/s) (m) (Pa)

.002 285.597 .603121 .0006905 150271

.004 250.179 1.13426 .0025059 151124
•.006 216.018 1.59598 .0053050 152515
.00S 183.034 1.99073 .00895188 154414
.01 151.14 2.32074 .0133151 156800
.012 120.243 2.58811 .0182674 159661
.014 90.2533 2.79471 .0236859 162986
.016 61•.087 2.94228 •.0294509 166765
.018 32.671 3.03237 .0354461 170983
.02 4.94988 3.06641 .0415582 175622
.022 -22.1077 3.04576 .0476767 180647
.024 -48.5006 2.97174 .0536936 186009
.026 -74.1861 2.84572 .0595037 191635
.028 -99.0711 2.66922 .0650047 197425
.03 -123.004 2.44398 .0700976 203241
.032 -145.769 2.17215 .0746872 208912
.034 -167.092 1.85636 .0786832 214229
.036 -186.648 1.49986 .0820012 218956
.038 -204.085 1.10657 .0845642 222842
.04 -219.065 .681114 .0863035 225644
.042 -231.298 .228753 .0871608 227154
.044 -240.594 -.244792 .0870886 227226
.046 -246.896 -.733558 .0860511 225800
.048 -250.295 -1.23164 .0840247 222910
.05 -251.022 -1.73346 .0809971 218677

Tabel 6.22. - Laagdikte achtervullingsmateriaal = 0,20 m
Iteratiestapgrootte is 0,25 ms.
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1:ijd versnelling snelheid verplaatsing druk op de
paneel paneel paneel tussenwand

(a) (m/s2) (m/s) (m) (Pa)

.002 285.535 .603074 .0006905 150309

.004 249.919 1.13389 .0025054 151286

.0066 215.428 1.59474 .0053030 152883

.0088 181.98 1.98781 .0089456 155073

.01 149.478 2.31505 .0133001 157839

.012 117.819 2.57826 .0182366 161176

.014 86.9002 2.77901 .0236291 165082

.·016 56.6216 2.91864 .0293542 169556

.018 26.8975 2.99836 .0352909 174592

.02 -2.33605 3.01919 .0413206 180175

.022 -31.1097 2.98208 .0473267 186273

.024 -59.4062 2.88794 .·0531942 192825

.026 -87.1435 2.73782 .0588103 199734

.028 -114.158 2.53301 .0640644 206854

.03 -140.187 2•.27522 .0688489 213981

.032 -164.864 1.96683 .0730605 220846

.034 -187.722 1.61104 .0766013 227123

.036 -208.222 1.21210 .0793813 232440

.038 -225.81 .775351 .0813198 236420

.04 -239.992 .307184 .0823484 238723

.042 -250.419 -.185164 .0824123 239104

.044 -256.963 -.693999 .0814716 237457

.046 -259.749 -1.21165 .079502 233833

.048 -259.141 -1.73098 .0764942 228438

.05 -255.684 -2.24579 .0724519 221591

Tabel 6.23. - Laagdikte achtervullingsmateriaal .,.0,175 m
Iteratiestapgrootte is 0,25 ms.
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De voornaamste resultaten zijn in tabel 6.24 weergegeven:

Laagdikte ra fa max Xmax
achtervulling zonder met

e luchtcompressie luchtcompressie
(m) (N/mm2) (N/mm2) (m)

I 00 (fe ~ 0) I 0, 15 _ .1
1 0_'_2_7_°__ 1 0,15 I

1 0_'_2_0_0 __ ~ O_' 1_5 ~

I 0,175 I 0,15 I

0,150

1-
I

0,134 I
0,097

1
0,087 I
0,072 ,

0,206

0,227

0,239

Tabel 6.24 •
.Invloed van de luchtcompressie op de maximale verplaatsing

De werkelijke druk op de tunnelwand is 0,05 MPa minder dan die
in tabel 6.24 gegeven is, doordat de bijdrage van de steunen
verdeeld gedacht is over het hele oppervlak.
In alle gevallen is de verdeelde druk op de tussenwand vanwege
fat en fe dus kleiner dan 0,19 MPa. Het in rekening brengen
van fc zou dan toelaten een pakket te voorzien met een totale
dikte van 0,175 m + 0,250 m = 0,425 m (te vergelijken met
0,520 m indien fe niet in rekening gebracht wordt bij de
afremming van het paneel).

De voorkeur gaat echter uit naar de vereenvoudigde berekening
van par. 6.3.2.1., daar deze veiliger is en men niet zeker is
of fe in alle gevallen zal optreden (zijdelingse uitwijkmoge-
lijkheid voor de luchtdruk, Lekken e.d.).
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A

b

dp
ds
e

M

m

:: hulpgrootheid voor maximale verplaatsing plastisch systeem
breedte
dikte paneel
breedte steun
dikte achtervulling
remkracht per oppervlakte-eenheid
extra remkracht per oppervlakte-eenheid door luchtcompressie
maximale druk onder kurkoplegging
versnelling van de zwaartekracht
valhoogte
nuttige hoogte
hoogte van de drukzone
verhouding po/fa
stijfheid lineaire veer
overspanning

••
::

.,.

=
=
.=

••
••

massa
.,. massa per oppervlakte-eenheid

meewerkende massa per oppervlakte-eenheid
buigend moment;

volplastisch moment per eenheid van breedte
explosiedruk
piekexplosiedruk
maximale druk op de tunnelwand
oplegreactie
hulpgrootheid voor beweging van elastisch systeem
dwarskracht

.,.
=
::

::

••
=
=
::

= tijd
duur van de beweging van het paneel
positieve faseduur

::

=

tf+:: fictieve faseduur
x = verplaatsing
Xst" verplaatsing bij statische belasting Po
x :: snelheid
x = versnelling
y ::.plaatscoördinaat

BIJLAGE 1

[-]
[m]
(m]
Cm)
[m]
[pa]
[pa]
[pa]
[ms-2]
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[m)
Cm)
[-]
[Nm-1)

[m]
[ kg]

[kgm-2)

[kgm-2]

[Nm)
[Nm]
[pa]
[pa]
[pa]
[N]
t- ]
[Nm-1]

[s]
[s)
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[m)
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Cl.
""

vormfactor explosiekarakteristiek [-]
E: . "" rek (:- ]
Cf ""

normaalspanning [pa]
T ""

verhouding t/t+ [-)
lP "" aanduiding functie [-]
n "" oppervlakte [m2)
UI ::: natuurlijke eigenfrequentie [8-1)

W· wapeningspercentagew := [-J
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VERKLARING VAN ENKELE TECHNISCHE TERMEN ZOALS DEZE IN HET RAPPORT GE-
BRUIKT ZIJN

Äccelerorneter Instrument waarmee de versnelling die een voorwerp on-
dervindt kan worden gemeten. Dubbele integratie van de
gemeten versnelling levert de verplaatsing op van het
voorwerp.

Afgedempte druk : Maximum druk op de tunnelwand achter de energieabsorbe-
rende constructie (niet onder oplegging).

Blastpencil Drukopnemer bedoeld voor het meten van de grootte van
een druk- of schokgolf in lucht (blast) zonder deze te
verstoren.

Detonatie Een detonatie bestaat uit een schokgolf, die een chemi-
sche reactie start achter de discontinu! teit.
De daarbij vrijkomende energie wordt aan de schokgolf
toegevoerd, die daardoor met een constante (supersone)
snelheid blijft voortbewegen.

Dispersie Het verspreiden van gassen.

Energie-
absorberende
constructie

Constructie opgebouwd uit een aantal lagen materialen
met verschillende fysische en mechanische eigenschap-
pen; hierdoor kan een aan de voorzijde invallende
schokgolfvormige druk afgedempt worden.

Explosie Alhoewel explosie een verzamelnaam is voor alle typen
van explosies die kunnen optreden, wordt bij explosies
van gas - en damp-luchtmengsels altijd de deflagratie
bedoeld.
Een deflagratie is een vlamfront, dat zich voorbeweeqt;

in een brandbaar mengsel door middel van warmtegelei-
ding en convectie indien het n~ngsel niet in rust ver-
keert.



Extensometer

FFS

Fotodiode

Gaschromatografie

U~/
IndiBsatieve
verplaatsings-
opnemer

Piezo-electrische
drukopnemer

.&~:2;
Piezo-res~tieve <

drukopnemer
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Instrument waarmee de rek van een bepaald voorwerp
kan worden gemeten.

Fenolformaldehydeschuim. De toevoeging zoals D.45
geeft de dichtheid aan (D.45 = dichtheid 45 kg/m3).

Cel welke onder invloed van licht spanning afgeeft.

Methode waarmee het mogelijk is om een bepaalde com-
ponent of componenten uit een mengsel van gassen te
scheiden. Behalve het aantonen van componenten is ook
een kwantitatieve bepaling van de component mogelijk.
Gaschromatografie berust op het principe dat sommige
stoffen (zoals actieve kool) gassen kunnen adsorbe-
ren. Dit adsorptievermogen is voor elk gas verschil-
lend zodat een scheiding van de gassen ontstaat als
de gassen langs de adsorberende stof worden geleid.

Opnemer bedoeld voor het meten van verplaatsingen.
Het meetprincipe berust op de verandering van de
sterkte van een electrisch veld als gevolg van de be-
weging van een ijzeren kern in het veld. De sterkte
van het veld is evenredig aan de verplaatsing van de
kern.

Drukopnemer gebaseerd op het meetprincipe dat bepaal-
de kristallen (zoals kwarts) onder invloed van een
drukverandering een evenredige verandering van lading
vertonen op de kristalvlakken •

Drukopnemer gebaseerd op het meetprincipe dat bepaal-
de kristallen onder invloed van een drukverandering
een evenredige verandering van de electrische weer-
stand vertonen.
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De tijd waarin de druk boven de atmosferische druk
uitkomt.

Het quotiënt' van de verandering van de lengte van een
voorwerp en de oorspronkelijke lengte van het voor-
werp.
zij wordt aangegeven in ~s (= microstrain). 1 ~s =
10-6 m/m.

Een schokgolf is een sprongsgewijze verandering in de
fysische eigenschappen van een medium (druk, tempera-
tuur, dichtheid en materiesnelheid), die zich met een
supersone snelheid door het medium voortplant. Het
passeren van een schokgolf, zoals die zich bij deto-
naties voordoet, gaat gepaard met een sterke rukwind
(ook wel "blast" genoemd) in de richting van de ~hok-
golf (positieve fase) gevolgd door een minder krach-
tige, doch langer durende zuigende wind in tegenover-
gestelde richting (negatieve fase).

De grootte van druk- of schokgolf wanneer deze zich
ongehinderd in lucht voortplant.

De verandering van de electrische weerstand van bij-
voorbeeld een rekstrookje wordt gemeten met een brug
van Wheatstone.
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