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Samenvatting

Voor de uitbreiding van de ondergrondse metro in Amsterdam wordt op het moment de Noord-
Zuidlijn ontworpen. Om de hinder van de bouw op de omgeving tot een minimum te beperken
wordt overwogen bij de ondergrondse bouw van stations en wisselverbindingen de ondergrond te
stabiliseren door deze tijdelijk te bevriezen. Omdat weinig kennis en ervaring beschikbaar is over
de toepassing van vriestechnieken in de Amsterdamse grondèondities, is een numerieke simulatie
uitgevoerd van de bouw van een ondergronds metrostation.

De uitgevoerde berekeningen zijn verdeeld in temperatuursberekeningenen sterkeberekeningen.
De temperatuursverdeling in de ondergrond als functie van de tijd kan goed worden geanalyseerd
met het gebruikte eindige-elementenmethodeprogramma DIANA. Randvoorwaarden alsmaxima1e
koekapaciteit, minimale temperatuur van de koelvloeistof en temperatuur binnen bet ontgraven
vrieslichaam blijken relatief veel invloed tehebben op de resultaten van de berekeningen.

De sterkteberekening met een aangepaste versie van DIANA resulteert in bevredigende resultaten
bij het opbouwen van het vrieslichaam. De grond is hierbij gemodelleerd als lineair-elastisch
materiaal,waarbijde temperatuursuitzettingscoëfficiënt u, de elasticiteitsmodulus E, de dwarscon-
traetiecoëfficiënt v atbankeIijk zijn van de temperatuur. De gebroikte modellen en ·de gevolgde
berekeningswijze lijken minder geschikt voor bet bepalen van de spanningen en vervormingen,
die ontstaan tijdens ontgraven. Voor deze bouwfase is het vooralsnog beter uit te gaan van één
(extreme) temperanmrsverdeling, waarbij de onbevroren grond wordt gemodelleerd als een elasto-
plastisch materiaal en de bevroren grond wordt gemodelleerd met een kruipmodel.
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1 Inleiding

Voor de uitbreiding van de ondergrondse meti'Oin Amsterdam wordt op het moment door het
Ingenieursbureau Amsterdam in samenwerking met Rijkswaterstaat de Noord-Zuidlijn ontworpen.
Om de hinder· van de bouw op de omgeving tot een minimum te beperkenzai bij de bouw zoveel
mogelijk gebruik worden gemaakt van ondergrondse bouwtechnieken. Volgens het huidige
ontwerp worden hierbij de tunnelbuizen met behulp van de schildmethode uitgevoerd, voor de
ondergrondse bouw van stations en wisselveroindingen wordt overwogen de ondergrond te
stabiliseren door deze tijdelijk te bevriezen.

Er is weinig kennis en ervaring beschikbaar over het bouwen van ondergrondse constructies met
behulp van de vriesmethode in de Amsterdamse ondergrond. Daarom wordt overwogen een proef
uit te voeren, waarbij in Amsterdam met behulp van de vriesmethode een verticale schacht wordt
geconstrueerd met een ·diameter van 4 m en een diepte van 33 m, Qmallereerst te. komen tot een
technisch goed onderoauwdeproef, is een schetsontwerp gemaakt van een aan te leggen station.
Door de Böuwdienst van Rijkswaterstaat is aan Grondmechanica Delft opdracht gegeven een
numerieke.siraulatie van de grondbevriezing bij de bouw van dit station uit te voeren. Het doel
van de simulatie is inzicht te krijgen in de processen, die een essentiële rol spelen bij de bouw
van een dergelijk station en waarvoor bij bet uitvoeren van de proef metingen moeten worden
uitgevoerd.

Om inzicht te krijgen in de fenomenen, die bij de bouw van een station een rol kunnen spelen en
bij de berekeningen gemodelleerd dienen te worden is een literatuurstudie uitgevoerd. Vervolgens
is een numerieke simulatie uitgevoerd met bet. door TNO ontwikkelde eindige-elementenmethode
programma DIANA. De simulatie is opgesplitst in temperatuursberekeningen en spanningsbereke-
ningen, de temperatuursberekeningen en de spanningsberekeningen zijn weer onderverdeeld in 3
fasen:

het opbouwen van het vrieslichaam;
het ontgraven van de grond binnen bet vrieslichaam en het plaatsen van de tunnelsegmen-
ten;
het ontdooien van bet vrieslichaam
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2 Probleemstelling

Bij de ondergrondse aanleg van·deNoord~ZuWlijnitlAtnSterdan:l·wordt overwogen gebruik te
maken van vriestechnieken. Omdat weinig kennis en ervaring beschikbaar is overdetQepassing
van deze techniek in de AmsterdaJ'nsegrondcondities, dient een numerieke simulatie te worden
Uitgevoerd van de bouw van een ondergronds metrostation. Aan de hand van de resultaten van de
uitgevoerde berekeningen moet inzicht worden verkregen in welke processen in welke mate een
rol zullen spelen bij de bouwen voor welke processen daarom bij de geplande vriesproef
metingen moeten worden uitgevoerd.

Hiernaast zal worden bekeken in boeverre de beschikbare rekenmethoden· encomptJterprogram~
ma's geschikt zijn om het bouwproces te simuleren en welke rekenteehnische problemen bij de
simulatie van het vriesproces worden ondervonden.

3 Beschikbare inforlllatie

De vriesproef zal worden uitgevoerd in Amsterdam ten· nOOrden van het U,nabij de WiUem I
schutsluis. Ter plaatse van deze locatie komt hetOOdemproftel· goed· OVeFeenmet het ' Atnsterdam~
se Profiel', waarbij de in tabel 3.1 gegeven grondlagen kunnen \Vorden onderscheiden [mA
1993a].

De grondwaterstand is gelijk aan NAP ~1,4 m [BNE 1994], de gemiddelde temperatuur van het
grondwater is 13 oe [mA 1993b]. Volgens de Milieudienst Amsterdam is ter plaatse van de
vriesproef geen aanleiding te veronderstellen dat verontreinigingen in het grondwater aanwezig
zijn. Tevens wordt aangegeven dat de stroomsnelheden van het grondwater ter plaatse zo klein
zijn, dat de invloed hiervan op de uitvoering van het vriesproces verwaarloosbaar is.

De berekeningen worden uitgevoerd op basis van .een door Ingenieursbureau Amsterdam gemaakt
schetsontwerp van een ondergronds metrostation (mA 1994]. In bijlage 1 wordt een doorsnede
van dit station gegeven. Bij het stationsontwerp wordt uitgegaan van twee tunnelbuizen, die ter
plaatse van het perron aan elkaar verbonden zijn. Bij de bouw van het station wordt in de eerste
fase de eerste buis aangelegd, in de tweede fase wordt de tweede buis tegen de eerste buis
geconstrueerd. Voor de ondersteuning van de omliggende grondlagen wordt bij de bouw de grond
rond de geplande buis bevroren. Hiertoe worden horizontale vrieslanzen in een cirkel aangebracht
(zie bijlage 1) en wordt koelvloeistof met een temperatuur van ca. ~25 oe door de vries1anzen
gepompt. De tunnelbuizen hebben een uitwendige diameter van 8,0 m, de as van de tunnels
bevindt zich op NAP ~19,Om en de lengte van de buizen in de stationsconstructie is 125 m.
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tussenlaag

2e zandlaag

zandige Eemklei

lclêiigéEemklei

-16,5

-18,5

-30,0

-18,5

-30,0

-32,0

Tabel 3 .1'All1Sterdamspröfiel'[IBA •1993al
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4 Aanpak van het onderzoek

Het onderzoek is onderverdeeld in de volgende stappen:

bestuderen beschikbare informatie en literatuuronderzoek
schematisatie stationsgebouw; fasering en geometrie
testen beschikbare materiaalmodellen
uitvoeren berekeningen

Bestuderen beschikbare informatie en literatuuronderzoek
Om een overzicht te krijgen van de onderzoeken, die reeds door het Ingenieursbureau Amsterdam
zijn uitgevoerd, en de infonnatie, die reeds door betrokken partijen is verzameld, zijnde door het
Ingenieursbureau Amsterdam verstrekte notities en rapporten bestudeerd. Tevens is met behulp
vaneen literatuurstUdie bekeken welke processen bij het vriezen op dit moment in de internatio-
nale literatuur worden onderkend en hoe deze processen kunnen worden beschreven. Een
overzicht van het uitgevoerde literatuuronderzoek wordt gegeven in hoofdstuk 5.

Sehematisatie
Om tot een bruikbaar rekenmodel te komen, moet de ondergrond en het aan te leggen station
worden geschematiseerd. Tevens moet de fasering,die bij de bouw wordt gehanteerd, worden
vereenvoudigd tot duidelijke rekenfasen. De aannamen die bij de schematisatie zijn gedaan en het
rekenmodel dat uiteindelijk is gebruikt worden beschreven in hoofdstuk 6.

Testen beschikbare materiaalmodellen
De berekeningen worden uitgevoerd met behulp van het eindige-elementenmethode programma
DIANA, waarbij in eerste instantie is getracht gebruik te maken van de standaard beschikbare
rekenmodulen en materiaalmodellen. Vóór de berekeningen van het geschematiseerde station, zijn
alle gebruikte materiaalmodelien alleen en in combinatie met elkaar getest bij een model met één
element. De resultaten van deze berekeningen worden gepresenteerd in hoofdstuk 7.

Uitvoerea berekeBiDgen
De resultaten van de temperatunrsberekeningen en de spanningsberekeningen worden respectieve-
lijk in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 gepresenteerd.
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5 :Literatuuronderzoek

Bij bet literatuuronderzoek .zijn eerst de. onderzoeken. die reeds door het Ingenieursbureau
Amsterdarnzijn uitgevoerd, en de informatie, die reeds door betrokken partijen is verzameld.
bestudeerc.tDe volgende rapporten en notities zijn door Grondmechanica Delft ontvangen en
bestudeerd:

BallaSt Nedam Betonen Waterbouw B.V.
Ontwerpnota vriesproef Amsterdam, referentienummer R02671KFJ31nd.revisie 0,
februari 1994
Bt9last jqedamEnglneering
Risico analyse vriesproef Amsterdam, rapponnummer 494303,4·februari ·1994
Ballast Nedam Engineering
Vriesproef Amsterdam, berekening damwand en controle stabiliteit putbodem
Werknummer BNB 194103. 02"()2-94
Diehlmann-Haniel
Gefrierversuch Amsterdam. Technischer Bericht zam Angebot
Dienst der Publieke Werken Amsterdam. Bureau Grondmechanica
De .mechaniscbe eigenschappen van bevroren gronden de toepassing ervan bij de bouw
van metrotunnels, J. Dirksen, augustus 1976
Ingenieursbureau Amsterdam
Bevriezen van grond, rapport A20F68, J. Knip, februari 1991
Ingenieursbureau Amsterdam
Yeoronderzoek vriespreef, rapport 700040.04, E.P.M. Hamers, april 1993
Ingenieursbureau Amsterdam
Programma van eisen behorende bij bestekar. IB-% van 1993
Ingenieursbureau Amsterdam
Nota van inlichtingen behorende bij bestek IB-% van 1993
projecmummer 700161.01, 1993
Ingenieursbureau Amsterdam
Vriezen als ondergrondse bouwmethode voor stationsbouw. juni 1994
OMEOAM
Begeleiding vriesproef nabij WiUem I sluizen, notitie betreffende de technische beoorde-
ling ontwerpaota's, project (12)6879.2, 28 februari 1994-
Bouwdienst Rijkswaterstaat
Audit Noord-Zuidlijn Amsterdam. Beoordeling vriesproef
Afdeling Tunnelbouw, 21 januari 1994

9
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Om hiernaast een overzicht te krijgen welke processen in de. internatiQna!e literatuur worden
onderkend en op welke wijze deze worden beschreven, zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

PrQCeedings offourth International Symposium on.Ground Freezing, Sapporo. S-7 August
1985
Préëeedings of fifth International Symposium on Ground Freezing, Nottingham,
26-28 July 1988
Proceedings of sixth International Symposium on Ground Freçzing,. Beijing, 10-12
Sep(emberl991
Christopher Wayne Swan
Physical Mechanics controlliag the strenght aad def0mlatiQn behavior ofunfrozen and
frozen M~cbesterfinesand, Massachusetts IIlstituteof TechllOlogy, May 1994
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6 Schematisatie

6.1 Fasêring

Bij de berekeningen is ondefSÇbeid~maakt tussen tempef(ituursberekeningen. enspannillgsber~
keningèa, Eerst worden de temperatuursberek:eningen uitgevoerd, waarbij in de tijd de tempera-
tuursveréeliag in de grond wordt bepaald. De resultaten van de temperatuursberekeningen worden
overgehaald naar despanningsberekeningen, waarna de spanningen en de vervormingen als
gevolg van de veranderingen in temperatuur· en hetontgtaven worden bepaald ..ZOwel· de
temperatuursberekeningen als de spanningsberekeningen zijn weer onderverdeeld in 3 fasen:

a. vOrtriing vanhet·vriesllchaarn

b. ontgraven van de grond binnen het vrieslichaam
c. ontdooien van het vrieslichaam

Tijdens fase b dient het vrieslichaam in stand·te worden •gehouden om voldoende steun te geven
aan de gr~Ildlagen, •.die zichrond ilet •vrieslichaam bevinden. Voor. het in-stand-hoUden. van bet
vrieslichaam zal echter. minder koelenergie nodig. zijn· dan. voor het opbouwen van ·bet vriesli-
chaam. Aan het begin van fase e zll1len detunnelsegmenten worden geplaatst.

6.2 Geometrie en elementennet

Bij de modellering is er van. uitgegaan dat de verplaatsing:n.in de richting evenwijdig aan de as
van de tunnel klein zijn in vergelijking·· met de verplaatsingen in de richting .loodrecht·· op de as
van de tunnel. In werkelijkheid zal in fasen worden ontgraven, waardoor in lengterichting de
tunnel in ·4~ gederltenisonder te vtmielen:een deel waarde grond binnen het. vrieslichaam nog
niet is weggegraven, een deel""aardegro~disweggegravenendetunneIYlandnognietis
geplaatst en een deel waar de grond is weggegraven èn de tunne1segmenten zijn geplaatst (tie
figuur 6.1). HierdOQfzullen ~v~laatsittBen .in~ialericbtingvan~etun~eloptredenen zal
een3-9.i~spanningssi~bij deorer~angen vandegenoenldeg~ontstaan.
I)oorteverqnde~nen<iat elk~ltevandetun~lrelaûeflangis,waaraO()l'de0vergangen
alleeJ)J()C~invl~ ·.Itebbet1,kanbijdeber'etceningeufonien uitgegaan ;anee~ vlakke-vervor-
mings5itu~tie,Binnen DIAN".A.i5l1et1llO~lijkotnd~re~ul~ van. een. tempe~tsberekening
met lineai~~~urselementenove •..te balen naaf .eenelementennetmetk\\tadratische
spanningselementen. Voor bet modelleren van de gr<:>n4lagenis bij de.ternperawursbel'ekening
gebruikt g~maakt van 2-dimensionalevierhoekige4-knoops (lineai~) elt1t1ellten(Q4HT) en bij de
spanningsbe~keni~g van 2-dimensi0llalevierhoekige8~knoop$ (kwadratiSche) vlàke-vervor-
mingsele~ll~. (CT16~).De tunnelwand zelf. isgemodeUeerd met 2--dimensionale3-knoops
(kwadratische) gekromde balkeiementen.
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Figuur 6~1 Langsdoorsnede -:aanleg station. (schetsontwerp)

Bij de bouw van het metrostation zullen 2 tunnelbuizen naast elkaar worden aangelegd. Ter
vereenvoudiging van het probleem is daarentegen slechts éénJullnelbuis gemodelleerd:

niveau van de as van de tunnel:
wanddikte van de tunnel:
uitwendige diameter van,de tunnel:

NAP -19,0 m
0,40m
8,Om.

Omd~t. zowel de geometrie van de. tunnel ende •grondl~enals. de belastingen symmetrisch zijn,
kan worden volstaan.· met het modelleren van slechts één helft van de tunnelbuis.

Voor het modelleren van het vrieslichaam en de vrieslanzen wordt gebruik gemaakt van de
volgende veronderstellingen:

de; benodigde dikte van bet vrieslichaam is 1,75m
de~fSUU1dtussen de binnenzijde van. de tunnelwand ende vrieslans is 0,85 m
<ie afstand tussen de vrieslanzen onderling is 0,85 m,

Bij bet bepalen. "an deffi11te v~ verfijning. van· het .elementennet· ter plaatse· van devrieslanzen,
dientrekellingte worden gehouden met de volgende voorwaarden:

ind i'e.D..•..de.'.TU.•..im.te lUS.•. sende v".'e. sI.aD..·...•....ze.•..··n. w.•...ofd.·..•.···· ..t.. g.e...•..·.m.•.•.•.ode.·.•.•...•......•.·•.....II..·.ee.......••..r.d.··.m.....•..·.e....•·.t..•.8.lee·••·.•..b...•.•..ts éé..•..n.·I.Îllea..•.•...i..r
te~penitllurselement, ••.dan •.••is ••de ••tem~ur •••op ••de •••rand •.•waar .de••·vriesIanten ••liggen
<ie~lfde als de .tern~ratuur vandeVrleslanzen.zelf.Bij bet0pbouwenvanhetvriesli-
çllaMlwordt in dezesituatiedanal~hetware nietgevrorenmetvries~nmaarmet
behtlip J'~ een. v~esschild ..Omdeperiodetekunnenbepalen.~ienodi~isvoor. het
sl~van het vrieslic~ moeten tussen de vrieslanzen ten minste twee elementen
\Y~tdengeplAAtst
devriesl~n. woroengemodeUeerd .în element1cnopen, welke. dÎmensiêloos. zijn. De

fic.peved iame...•..•........t.êf van de....vn.•..·.•esIanS.....•...•.•.•...•' die. op.......•.·.deze...... w....•.i.'..'.ze '.w.o•..rd..••..t.8ê............•.•..mod·..••...e•..l.teérd.......•...'.; i..8 afb...•..•...anke..........•..li..'~k
. . .. ..' . '. .. :: .,' ' '. . ' ..: '. .' .. . . ' '... . . .:' '. . . . . .' :.. . .. .. . .......•...... .. .

van de afmetingen en de orde (bv. lineair of kwadratisch) vandeomli~ende elementen.
Bij vierkante lineaire elementen is de fictieve straal van de vrieslans·gelijkaan·O,208

12



maal de lengte van de elementen.

Bij het toegepaste e1ementennetzijn tussen devrieslanzen 4elementengeplaatä Tevens is ervoor
gezorgd dat de tegen de vrieslaezen gelegen elementen zo 'vierkant'. mogelijk zijn. Hietdoot.is de
fictieve straaLvan devrieslans gelijk aan 0,044.m (Q,208x.(O,85/4»,betgeeneen reêle.W~de is
voor de werkelijke straal van een vrieslans. In figuur 6.2 en figuur 6.3 is bet geln1Jikteelernenten-
net weergegeven.
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Figuur 6.2 Elementennet

De linkerrand van het elementennet is de symmetrie-as,de bovenrand is .bet maaiveld. De afstand
tussen de vrieslaazen enerzijds en de rechter- en onderrand andenijds iszogei(:ozen dat tijdens
het opbouwen en in..,stand-houdenvan bet vries1icha.am<doordeze randenge:en significante
beïnvloediàg vandetemperatUursverdeling· optreedt
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Figuur 6.3 Detail elementennet ter plaatse van de tunnel

De begin- en randvoorwaarden bij de berekeningen zijn:

januali·1995

i

/

I
I
\

\
\ I

initiële temperatuur is +13 °C
linkerrand:
temperamursberekening: stroming loodrecht op de rand is gelijk aan nul
spanningsberekening: verplaatsingen loodrecht op de rand en rotaties van de balkelemen-
tetlzijngelijk aan nul
rec:bterranden onderrand:
te111peratu~rsberekening: temperatuur is +13 oe
spanningsberekening: verplaatsingen loodrecht op de rand zijn gelijk aan nul
bovenrand:
temperatuursberekening: temperatuur is gelijk aan +13 oe

14
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6.3 Materiaaleigenschappen

6.3.1 Algemeen

Op basis van de sondeerresultaten.boorstaten·en resultaten van laboratorium proeven.[lBA
1993aJ is herin tabel 6.1 gegeven bodemprofiel met volumieke gewichten en porositeit bepaald.

Bij de berekeningen wordt aangenomen dat de grondwaterstand gelijk is aan het niveau van het
maaiveld.

6.3.2 Temperatuursberekening

Voor de temperatuursberekening dienen de volgende materiaalparameters te worden bepaald:

warmtecapaciteit C in J/(m3 OC)
warmtegeleidingscoêfficiênt À. in J/(s m 0c)

enthalpie Gin· J/m3

veen .•5,5

18 0,38

14 0,55

12 0,66

17 0,57

18 0,52

19 0,38

18 0,47

19 0,43

20 0,51

19 0,55

ophoogmateriaal -3,0

klei -4,0

kleiige wadafzetting -8,5

zandige wadafzetting -12,5

1e zandlaag -16,5

tussenlaag -18,5

2ezandlaag -30,0

zandigeEemklei ...32,0

kleiige Eemklei -58,0

Tabel 6.1 Grondprofiel

15
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De enthalpie is hierbij de energie, die nodig is of vrijkomt bij de fase-overgallg van water naar ijs
of omgekeerd. Zowel de warmtecapaciteit C als de warmtegeleidingscoëfficiënt À. zijn afhankelijk
van de grondsoort, de temperatuur, het watergehalte en het volumieke gewicht. Een hoger
watergehalte en een hoger volumiek gewicht leiden tot een grotere warmtegeleiding. Voor de
temperatuUfSafhankelijkheid. van beide parameters zal alleen onderscheid w()f(Jen gemaakt tussen
bevrorenenonbevrorengrondi De waarden voor de warmtecapaciteit C zijnhepaald aan de hand
van formules (6.1) en (6.2) [Goto 1988].

Conbevroren

Cbevroren

= Cs (I-n) + C, n
= Cs (I-n) + C, n

(6.1)
(6.2)

waarbij

Cs = 2,4 x 106 J/(m3OC)

Cw = 4,19 X 106 J/(m3 OC)

Ci = 1,85 X 106 J/(m3oC)

De waarde van de porositeit n varieert per grondlaag en is gegeven in tabel 6.1. De warmtege-
leidingscoëfficiënt À is bepaald met formules (6.3) en (6.4) [Goto 1988].

1À ::_À
onbevroren .3 •. w

1 + 3Àw .-l{l-n)
2X +r-w s

n)

+À
5

(6.3)

3Às
1- 1- 2t + À (I - n)

'), 1 'I I S + À
~bevroren :: "3 " s

1 + 3Àj - 1 (1- n)
21.. +À

r ·,s

3À.
1 - 1 - ...1 n

2À + i-
SI (6.4)

3Às1 + -1 n2X -ê- À.s ,

waarbij

Às = 3,49 1/(8 m "C)
À.w = 0,58 J/(s m 0c)

~ = 2.26 J/(sm "C)

De enthalpie 0 is bepaald met behulp van formule (6.5) [Goto 1988].

(6.5)

16



waarbij

Verondersteld wordt dat de enthalpie G gedissipeerd wordt tussen 0 OC en -3 OC. In tabel 6.2
wordt een overzicht gegeven van de materiaalparameters. die voor detemperatll~rekening per
grondlaag zijn ingevoerd. Bij de temperatuursberekeningen wordt verder nog onderscheid
gemaakt· tussen:

lineaire berekening

De. waarde van C en A.is voor bevroren grond hetzelfde als voor onbevroren grond en de
enthalpie wordt niet verrekend
niet·4ilieairèberekening
Voorbe'\ltoren enonbevrorengrond·worden verscbilleQde waarden voor CenA. iage-
voero.DeinvlOedvandeentbalpiewordt niet meegenomen
berekening'meteuthalpie'
Voor bevroren en onbevroren grond worden verschillende waarden voor C en A.ingevoerd
en de invloed van de entbalpie wordt meegenomen

kleiige· wad~fz. 3,4
3;3
3.1

3.3
3.1

3.3
3,4

zaridige wadafz.

.···le zan41AAg

tussenlaag

2e zandlaag

~igeEem.klei

kleiige Eemklei

2.1 1.5 2.7

2.1 1.5 2.8

Tabe16.2 Materiaalpara.rneters temperatuursherekening

1,9

1.7

1.3

1.6

1,4

1.7
1.8

17



Zoals reeds eerder aangegeven, wordt bij de temperamursberekeningen verondersteld dal
grondwaterslTol11ing geen invloed heeft op de verdeling van· de temperatuur. Voor· de effectieve
dikte van het opgebouwde vrieslichaam wordt de afstand tussen de -3OC-isolijnenpomen.

18
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opijasis van resultaten van laboratoriumproeven, die door Swan zijn uitgevoerd [Swan
19941,i8 voor alle grondlagen bij twee temperaturen een uniaxiale druksterkte aangeno-
men:

(je = 6000 kPa bij T = -5 oe
(je = 25000 kPa bij T = -40 oe

veronderstellend dat cp onafhankelijk is van de temperatuur, kan de cohesie c nu worden
bepaald bij -5 oe en -40 oe:

CJe(1- sin cp)c = _
2 cos cp

de waarde van de constante a en b kunnen vervolgens per laag worden bepaald door
beschreven functie te passen op de berekende waarden van de cohesie c voor -5 oe en
-40 oe.

Uit proefresultaten van Swan lijkt de rek bij bezwijken bij verschillende temperaturen weinig te
variëren. Als wordt aangenomen dat de bezwijkrek onafhankelijk is van de temperatuur dient de
elasticiteitsmodulus op dezelfde wijze afhankelijk te zijn van de temperatuur als de cohesie c.

Naast de cohesie en de elasticiteitsmodulus is bij de berekeningen tevens de dwarscontracüeeo-
efficiënt afhankelijk gesteld van de temperatuur. Voor de onbevroren grond in verondersteld dat v
gelijk is aan 0,25, voor de bevroren grond is verondersteld dat v gelijk is aan 0,35. Deze waarden
zijn gebaseerd op proefresultaten. die door Swan zijn gepresenteerd [Swan 1994].

Zwellen en krimpen
Ten gevolge van het bevriezen en ontdooien zal de grond uitzetten ('frost heave') en krimpen. Dit
effect wordt enerzijds veroorzaakt doordat bet poriënwater bij bevriezen zal uitzetten en ander-
zijds doordat ter plaatse van het vriesfront extra water vanuit de omgeving zal worden aangezo-
gen. Dit laatste proces wordt aangeduid met 'cryosuction'. In eerste instantie is de uitzetting, die
door 'cryosuction' wordt veroorzaakt, geschematiseerd door de temperatuursuitzettingscoëfficiënt
tussen ·3°e en 0 oe zo te verhogen, dat bij het omzetten van water naar ijs een extra uitzetting
van 1% wordt veroorzaakt. Deze modellering veroorzaakt ter plaatse van het vriesfront extreem
grote rekken en spanningen en vermindert de stabiliteit van het rekenproces. Bij de gepresenteer-
de berekeningen is het effect van 'cryosuction' daarom buiten beschouwing gelaten. Omdat de
temperatuursuitzetting van de korrels relatief klein is, worden de temperatuursuitzettingen van de
grond bepaalt door het uitzetten van het water en ijs, dat zich tussen de korrels bevindt. De
temperatuursuitzettingscoëfficiënt is afhankelijk van de temperatuur, waarbij wordt aangenomen
dat de uitzettingen van de verzadigde grond boven OOC gelijk zijn aan nul. Doordat het water
boven ooe nog onbevroren is zal de uitzetting van het poriënwater worden gecompenseerd door
de afstroming vaneen deel van dit uitgezette poriënwater.
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In bijlage 2 zijn grafieken gepresenteerd. waarin de elasticiteitsmodulus. de dwarscontraetiecoëffi-
ciënt,de cohesie en de temperatuursuitzettingscoëfficiëntais functievah de tijd zijn gegeven.
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7 Testberekeningen

Voordat is begonnen met het analyseren van de enkele horizontale tunnel. zijn allereerst de
materiaalmodeUen. die in hoofdstuk 6 zijn beschreven. getest aan de hand van één element. Uit
deze testbet'ekeningen bleek dat in DIANA bij een elasticiteitsrnodulusen dwarscontraetiecoëffi-
ciënt, die afhankelijk zijn van de temperatuur. de rekken als volgt worden berekend:

Aa 0'Ae :: -.... + __.
E AB (7.1)

Bij een constante spanningen een toenemende elasticiteitsrnodulusnemen volgens deze relatie de
vervormingen af. Bij het modellerenvan de bevriezende grond is het echter wenselijk dat
vervormingen, die in het verleden (bij een lagere stijfheid) :zijn opgetreden. bij een constante
spanning niet veranderen. De hogere elasticiteitsmodulus. die door het bevriezen van de grond
ontstaat dient alleen te worden gebruikt bij spanningsveranderingen. Dus in plaats van relatie
(7.1), dienen de rekken als volgt te worden bepaald:

(7.2)

Door bij de berekeningen gebruikte maken van een speciaal hiervoor aangepaste module van
DIANA, zijn de rekken bij de analyse van de tunnel bepaald aan de hand van relatie (7.2).
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8 Temperatuursberekeningen

8.1 Algemeen

Bij de temperatuursberekeningwordtbij.gegevenradvoorwaardendetempetatuUfSVerdeling in
bet elementennet als functie van de tijdbepaaid. Om deVoott~ang van. de berekening .te volgen,
zijn gedurende de berekening de volgende resultaten gecontr'Oleerd:

dëtêtripetatuur ineen· knooppunt aaR .debinnenzijdevande toekomstige tunnelwand:
knooppunt264S
de temperatuur in een. aantallmooppul1tenaandtbl.iitenzijde van de .toelromstige
tunnelwand: knOQpp~nten 1755,. 2613, 3325 en 4395
de temperatuur in aantalknoopp~nten,· die zich tussen de. vrîeslanzenbevinden: knoop-
punten 2541, 3404eri4713
het verloop van de temperatuur langs het lijnstuk AC lllsfunctie van de .tijd
de som vandekoelenergie, die. via de vrieslanzen aan betgrond wordt overgedragen.

De locaties van de gecontroleerde knooppunten en het lijnstukzijnaangege'Veninfi~ur 8.1.

De tijdsduur van de bouwfasen is:

opbouwen vrieslichaam: van 0 dagen tot 58 dagen
instandhouding van hetmeslicha.am en ontgraven: van 58 dagen tot 133 dagen
ontdooien: van 133 dagen tot 808 dagen

8.2 Ilesultaten

8.2.1 Opbouwen vrieslichaam

Bij de eerste temperatuursberekeningen wordt verondersteld dat de temperatuur in de mes1anzen
vanaf t =: Os gelijk is aan -25 oe. Hierdoor wdetemperatuur in de omliggende grond worden
verlaagd en w.de grond bevriezen. De berekening is op drielllanieren uitgevoerd: 'lineair', 'niet-
lineair' en 'met enthalpie' (zie ook hoofdstuk 6.3.2). In figuur 8.2 is de som van de koelenergie
als functie van de tijd g~geven.

Op tijdstip ..t =: 0 S is de temperatuursgradiênt ter plaatse van de vrieslanzenoneindig groot
waardoor de koelenergie ook oneindig .groot. zlll zijn. Doordat hiemade temperatuursgradiënten
rond de vrieslanzen kleiner worden, neemt de koelenergie vervolgens af.
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Figuur 8.1 Locaties gecontroleerde. knooppunten en lijnstuk. AC

• 'met enthaIple'

.5 10 15

Figuur 8.2 Koelenergie als functie van de tijd bij T"rielIIans :;: -25°C voor t > 0 S voor lineaire
berekening, niet-lineaire berekening en berekening 'met enthalpie'
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Het onregelmatige verloop van de koelenergie bij •deberekening'met~pie' .wordtwaar~
schijnlijk veroorzaakt doordat na ca..0,5 dag •de eerste integratiepunten van. dee1emente1}.naastde
vrieslanzeneen temperamur bereiken van T=OOC ..Tussen OOCen ·3OCdient bij de berekening
'met enthalpie'invemand met de· faseov~gmeer koe~nergie te Wo~ntoegevoegdomde
grond 1 OCin·temperatuur te laten da1en~D()OrcJatdetem~ratuursgt:adiêntentenge"olgevan het
modelleren van de faseovergang groter blijven, blijft de koelenergiebiJde berekenijlg ..'Qlet
enthalpie' hoger dan bij de berekening 'zonder enthalpie' . Uit de resultaten van deze berekenin~
gen kan worden geconcludeerd dat het meenemen van enthalpie veel invloed beeft op het verloop
van de koelenergie. Bij alle berekeningen die hierna worden behandeld is daarom de enthalpie
meegemocJelieerd.

16

•. na 2 uur

•. nä12 uur

*" na 24 uur

6
o 1 2

afstand vanaf binnenzijde tunnelwand(rn)
3

Figuur 8.3 Temperatuurverloop langs lijnstukAC bijTvrieSIlms == ~25oe voor t> 0 s voor
berekening 'met enthalpie'

In figuur8.3isvoordeberekening'met enthalpie' langs .1ijnsmkAC dete~ratuur gegeven
voor een aantal tijdstippen kort na de start.•van.het vriezen. In dit figuur valt opdat de .tempera~
tuurineenaanWppntenkort na de start. van de.berekening hoger isdaricJe initiële temperatuur
van +13QC'Qmdatvanaf t=Osalleen maar wordtgeyr~, is te verwactlten dat. dé.temperatuur
in bet eletnentennetalleenmaar lager zqu. tunnen worden dan +13 oe. Heteffect •dat de
tem~ratUurtoohplaatselijkhoger iswofdt. ~ijnlijk. "eroor;uJaj(tdootdat vanlÛ t == 0 ti in
één keer de temperatuur in de vrieslanzen van +13.OC.naar~25 ~ ••wofdtgezet''fellgevolge.van
deze plotselinge overgang zullen door instelverschijnselen kleine fouten in de resultaten ontstaan.
In bijlage 3 is met behulp van contourlijnen de temperatuursverdeling op t = 1 uur gegeven. Ook
in dit figuur is het effect van deze instelverschijnselen goed te zien.
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Bij de werkêlijkeuihtoering .van bet vrlesprocesza}·de temperatuur. in devrieslanzen vanaf het
begin van~tVriezeDnietge1ijkzijn. aan -25OC.·De temperatuur van de koelvloeistof wordt in
bet beginb$'wûddoor de maximaiecapaciteitvande koelinstallatie. Vervolgens za}de tempera-
tuar ..vanhetpekel geleidelijk afnemen tot de minimale temperatuur·van-25 OC..•Omde.wcrkelijk-
heid beter te .benaderen is· daarom·een berekening uitgevoerd waarbij de temperatuur in de
vrieslanzen~eleidelijkameemt tot. -2SOC(zie figuur 8.4).

20

10

-20

-30
o 20 40 60

Figuur
tijd (dagen)

Temperatuur van de vrieslenzen bij geleidelijk vriezen

In figuur 8.5 is het ver100pvan de koe1energieals functie van de tijd gegeven voor de situatie dat
de temperatuur van de vrieslanzen geleidelijk afneemt Ook hier wordt de piek in het verloop
veroorzaakt doordat op dat tijdstip de eerste integratiepunteneentemperatuur. bereiken van 0 OC.

De benodigde dikte van bet vrieslichaam is bereikt als de afstand tussen de -3 OC-isolijnengelijk
is.aanl,75m.of\Vel~sbetpuntdat zich 2,15 IQ vanafdeb~jde van de tunnelwand
~vindt een temperatuur van?.OCbereikt In figuur 8.6 is de temperatuur langs het lijnstuk AC
ge~even.vooreenaaJlta1Ûjdstippen,naca.58 dagen \Vötdtde beDodigde dikte van het vriesli-
chaamvanl,75.m{lêfeikt In figuur 8.7.is van een aantal koopende tempetatU\U'als functie van
de tijdge~ven.VO<)ralbiJdeknQoppunt2541. blijftdetemperatuuralsgevOlgvanbetmodclle-
ren.van deen~pieeveJl'baDgen'bij T=O OC.ln figuur 8.8 is VOOI de situatie 'plotseling
vriezen'en "geleidelijk•vriezen' de temperatuur gegeven ter p1aätsè van een knOOPPuntop .~
buitenkant van de toekomstige tunnel.
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tijd (dagen)

Figuur 8.5 Koelen~rgiebij geleidelijk vriezen

20

10

• na 6 dagen
• na 16dagfm
•. na 31 dagen

ena46dagfm
*na58dagfm

1 2
~vanafblnnenzllde tunnelWand (m)

Figuur 8.6 Temperatuur langslijnstuk AC bij 'geleidelijk vriezen'

-20
o 3

In bijlage 4 is met behulp van contourlijnen de temperamursverdeling in de grond rond de
vriesbmzen gegeven. Uit dit fIguur blijkt dat de invloed van de gelaagdheid van de grond klein is
op de temperatuursverdeling in de grond.

27



co.353OOO115

til' 10

1
~,§o

I
- -10

+kr\OQp2541
••. knoop 2613

• kr\OQp 264S

..••knoop3325
•• knoop 4395

60

Figuur 8.7 Temperatuur in geselecteerde knopen bij 'geleidelijk vri=n'

15

40
tijd(~)

Figuur 8.8 Temperatuur aan buitenzijde tunnelwand bij 'plotseling vriezen' en 'geleidelijk
vriezen'

8.2.2 Ontgraven

Om voldoende steun te geven aan de boven en naast de tunnel gelegen grondlagen, dient tijdens
het ontgraven het opgebouwde vrieslichaam in stand te worden gehouden. Daar voor het
opbouwen van het vrieslichaam meer energie nodig is dan voor de instandhouding van het
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vrieslichaam. kan de koelenergie van de vriesinstallatie tijdens deze fase worden verlaagd. Bij de
berekeningen is de koelenergie gedurende de ontgravingsfase opeen constant waarde gehouden
van 25% van de koelenergie die werd bereikt aan het einde van de eerste fase.

Tijdens de ontgravingsfase kunnen in axiale richting van de tunnel drie gedeelten worden
onderscheiden:

een deel waar de grond nog niet is weggegraven
een deel waar de grond is weggegraven en de. tunnelwand nog niet is geplaatst
een deel waar de grond is weggegraven èn de· tunnelsegrnentenzijn geplaatst

Voor de eerste twee delen zat het verloop van de ·temperatuur in het vrieslichaam worden
bepaald. De stabiliteit van het derde deel zal niet kritiek zijn en wordt daarom bij deze berekenin-
gen niet besChouwd.

Doordat delunnel in open verbinding zat staan met de buitenlucht, zat. de temperatuur in de
tunnel hoger. zijn dan de temperatuur van de omliggende (bevroren) grond. Bij de berekeningen is
dit gemodelleerd door aan de buitenkant van de toekomstige tunnelwand een vaste temperatuur
van -3 °C als randvoorwaarde aan te nemen.

In figuur 8.9 is de koelenergie als •functie van de tijd gegeven. Vanaf 58 dagen is de koelenergie
teruggebraçhtnaat een constante waarde en begint de modellering van de ontgraving. In ftguur
8.10 is hetverloopvande temperatuur langs lijnstuk AC gegeven voor een aantal tijdstippen
tijdens de ontgravingsfase.lndit figuur is te zien dat de temperatuur binnen het· opgebouwde
vrieslichaam Joeneemten buiten het vrieslichaam afneemt. De. teQlpetatuutvenenil1en worden als
het ware af~vla.kt,.waaroij de temperatuur ter plaa.tse van d~ oorspronkelijke •.3 oc.isolijn
nagenoeg constant blijft

In figuur 8.11 is voor een aantal gecontroleerde knopen· de temperatuur gegeven als functie van
de tijd. Voor het gedeelte waar de grond nog niet is ontgraven is dekoelenergie wel terugge-
bracht, maar is de temperatuur aan de buitenzijde vaD de tunnelwand niet als randvoorwaarde
gemodelleerd. Uit figuur 8.12 blijkldat het versebiltussetlde temperatuur ter plaatse van de
buitenzijde van de tunnel voordetweeg~hen (wel ontgraven en niet ontgraven). klein is (circa
IOC). Hieruit mag worden geconcludeerd dat de randvoorwaarde van T =-3 oe aan de buiten-
zijde van de tunnelwand weinig invloed heeft op de temperatuursverdeling in de grond tijdens
deze fase. Het verschil tussen de twee berekeningen zal groter zijn wanneer een hogere tempera-
tuur op de buitenzijde van de tunnelwand zat worden gezet.
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Temperatuur langs lijnstuk AC tijdens ootgrnving

s

Figuur

30



o
.. ..-- -

r !

••. knoop 2541

.• knoop 2613

• knoop.2645

.•••.. -5

I
i
1-10
I
j. -15

100* (dagen)
120 140

Figuur 8.11 Temperatuur in gecontroleerde knopen tijdens ontgraven
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Figuur 8.12 Temperatuur buitenzijde tunnelwand tijdens instandhouding bij ontgraving en
zonder ontgraving

8.2.3 Oitliooien

Tijdens <ie>iaatsteberekeningsfase. wooitde koelcapacitei~ op nul gesteld. en ••wordt de temperatuur
aan de buitenzijde van detunnelwmldverboogd. Bijdetlel'ekellinaen iSvefOOder$teld €lalde
temperatuur hier gelijk is aan +13 "C.In figuur 8.13 is de koelenergieals functie van de tijd
gegevengedure:ndeaUe fasea. (opbouwen .vrieslic~ontgl'aven en ontdooien).
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Figuur 8.13Koelenergie tijdens alle fasen
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Figuur 8.14 Temperatuur langs lijnstuk AC gedurende de ontdooii.ngsfase

In figuur 8.14 is temperatuur langs lijnstuk AC gegeven gedurende de ontdooiingsfase. Aan de
buitenzijde van de tunnelwamiis eenvaste temperatuur van +13 OC. opgelegd waardoor kort na de
startvanfasec (134 dage~~hefbeginvmlbet vrlezenyopeenafstandvanO.4mvanafde
binnen~jdev~ de tunnel reeds een temperamur heerst .van+13OC.Na,208dagen(7Sd~en na
de aanvang van fase.c) is slechts een klein gedeelte van degrondnogbeVf9fen.lnfiguurJt15 is
voor een aantal gecontroleerde knopen detemperatuuralsfunctÏevande tijd gegeven. Doordat de
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temperatuur aan de buitenzijde van de tunnel vastgelegd is op +13 oe. gaat de temperatuur ter
plaatse van knoop 2613 snel naar +13 oe. De temperatuur ter plaatse van knooppunt 2645 heeft
weinig betekenis omdat in deze fase de grond ter plaatse van de tunnelwand is ontgraven.

15

.• knoop 2541

.• knoop 2613

• knoop 2645

500
tijd (dagen)

Figuur 8.15 Temperatuur in gecontroleerde knopen tijdens ontdooien

-10
100 300 700 900

8.3 Conclusies temperatuursberekeningen

Voor het bepalen van de temperatuursverdeling in de grond is het belangrijk het vriesscenario
nauwkeurig te modelleren. Duidelijke verschillen in temperatuur worden waargenomen tussen
'plotseling vriezen' en geleidelijk vriezen'. Onder het nauwkeurig beschrijven van het vriesscena-
rio wordt verstaan het bepalen van de maximale vriescapaciteit, de minimale temperatuur van de
koelvloeistof en een zodanig verloop van de temperatuur in de vrieslanzen inde beginfase dat de
maximaal beschikbare koelcapaciteit precies wordt gebruikt. Voor de ontgtavingsfase en de
ontdooiingsfase moet worden bekeken ofde waarde vaodetemperatuur, die vastgelegd is aan de
buitenzijde· van de tunnelwand, representatief is voorde werkelijkheid.

Bij deze berekeningen blijken laagscheidingen in de ondergrond weinig invloed te hebben op de
temperatuursverdeling, hetgeen wordt veroorzaakt door de kleine variatie in de ingevoerde
materiaalparametets. De waarden van de ingevoerde materiaalparameters C en À. worden bepaald.
door de porositeit van de grondlaag. welke in deze situatie weinig varieert. Hierdoor is te
verwachten dat uiteindelijk de invloed van de gelaagdheid bij de aanleg van het station weinig
invloed heeft op de temperatuursverdeling.
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9 Spanningsberekeningen

9..1 Algemeen

Voor de sPaJlningsbërekening worden de temperatuursverdelingen overgehaald.· die tijdens de
temperatuursberekenin~n als functie van de tijd zijabepaald, Vervolgens worden de vervormin-
gen van ende spanningen in het elementennetals functie van de tijd bepaald. De resultaten van
de spanningsberekeningenworden gepresenteerd aan de hand van de volgende resultaten:

de horizontale verplaatsing ll,;en verticale verplaatsing u, van een aantal knO()ppunten als
functie van de tijd: knooppunten 1755,2613,3325,4395 (zie figuur 8.1) enbOOppunt
5931 (op de symmetrie-as ter plaatse van het maaiveld);
de horizontale .notn:la.alspanningen on en de verticalenormaa1spa~ingen(fyy langs het
lijnstuk Be (zie figuur 8.1) aan het einde van elke berekeningsfase.

Voordat de vervormingen en spanningen als gevolg van de temperatuursveranderingen worden
bepaald, wordt eerst een initiële spanningstoestand door middel van de eigen gewichtsbelasting
aangebracht. De totale verplaatsingen worden na het. aanbrengen van het. eigen gewicht .gelijk
gesteld aan nul. Zoals bij de temperlltUursberekening kWlDen ook biJde spanningsberekening de
volgende fasen worden onderscheiden:

opbouwen vrieslichaam: van 0 tot 58 dagen;
instandhouding vrieslichaam en ontgraving: van 58 dagen tot 133 dagen;
ontdooien: van 133 dagen tot 808 dagen.

In eerste instantie is getracht een elasto-plastische berekening uitte voeren met temperatuurafhan-
kelijke materiaalpararneters.Het rekenproces bij deze berekening bleek echter zeer slechtte con-
vergeren. Daarom is besloten plasticiteit niet in rekening te brengen en de grond te modelleren als
een materiaal met lineaire-elastische eigenschappen, die afhankelijk zijn van de temperatuur.

9.2 Resultaten

9..2.1 Opbouwen vrieslichaam

Tijdens het opbouwen van het vrieslichaam zijn de balkelementen voor het modelleren van de
tunnelwand nog niet aanwezig.

In figuur 9.1 en figuur 9.2 zijn u, respectievelijk u, als functie van de tijd weergegeven.
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Figuur 9.2 Verplaatsingen Uy van gecontroleerde knooppunten
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Doordat de grond bij afkoeling zal gaan uitzetten, zullen alle knooppunten een verplaatsing in
positieve x-richting. en y~richtingondergaan. Uit figuur 9,2 volgt dat de verticale verplaatsing van
het maaiveld na netQPbouwen van betvrieslichaamea.2mmZäl bedragen. In figuur 9.3 is. bet
vervormdef~mentetmetna het opbouwen van het vrieslichaam} weergegeven. De elementen van
de tussenlaagwordensmnengedrukt doordat de elasticiteitsmodulus .van ··de tussenlaag lager is dan
de elasticiteitsmodulus van de eerste en tweede zandlaag.

y

MODEL:f'HA
Lel: Nonlinear loading
steP: 8 WAD: 1
NODALDIST.nM RESTDT
MAX ••.483E-2 MlN ••0
FACTOR;;: 769

Figuur 9.3 Vervormde elementennet na opbouwen vrieslichaam

In figuur 9.4 en figuur 9.5 zijn na 1 dag vriezen de spanningen GJ!J! en Gyy langs lijnstuk Be
gegeven. Een positieve waarde van de spanning betekent bier een trekspanning. een negatieve
waarde een drukspanning. De grootste drukspanning in y-richting (minimale waarde van Gyy)

langs het lijnstuk is gelijk aan 160 kPa. In figuur 9.6 en 9.7 zijn de spanningen oJ!J! en Oyy langs
het lijnstuk· Be na 58 dagen gegeven. Ter plaatse van de vrieslsnsea, bijeen afstand van ca. 0,85
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m, ontstaat de grootstedmkspanning:5000kPa.j)egwotste. trekspanning. iny~ricbtingisgelijk
aan4000kPa.Uit degepresenleerdell'afiekeilblijkt datdespanningenin~rgelijking tot*
situatie nald~sterkzijntoegenomenendatterpl~vanbetvrie$liçb~het~unni~g~ver-
loopzeergtiUig is.HetgriU~espallningsverloop wordtver~d()Ol'de~~urs~
grndiënt~llf9nddevries[anzen.De~leiQentotgrote verscbilieninthermisçJ:leexPlUlSie.~gdjjk
met groteverschillen.inelasticiteitstoodulys. In bijlage 5en67:ijn.de3footste~kleillstebgofd~
sPanninge~~a bet OJ?bouwenvanbet.vrieslieh~gege~en.BijdeSPanningsberekelÛllgblijktdat
degelaagclheid van de oooergrond ter plütSt} van ·betvriesiich~V'eelinvloedbeeftoP.bet

ver100P•••~ •••de .•spannlpgen,••dit •••in•••tege~Uing •••t<>t ••datgene•••wat•••is•••W~0nten ••••bij•••de•••tempeta-
tunrsberek~ningen•••vO(}t ••betverl()()l?.van.<le••temperatuur.•••~.de~j~id.van ••~ ••tUssenlaag
lager.is, zijnde spanningen hier kleiner dan in dezandblgen.De~tetrekspan~en()ntstaan
aan de buitenzijde van bet vrieslichaam.indetWeedezaOOlaag.BijeeJl~lastieitejtsberekening zal
daarom op die locatie de bevroren grond als.eersteplastiseh gaanveI'V~.
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Figuur 9.7 Verloop van Oyy langs lijnstuk Be na opbouwen vrieslichaam

9.2,2 OI1tgrilven

Tijdens de ontgravingsfase zijn de elementen aan de binnenzijde van de tunnelwand en ter plaatse
van de tunnelwand verwijderd. In de figuren 9.8 en 9.9 zijn uxen uy van de gecontroleerde
knooppunten weergegeven als functie van de tijd gedurende de fasen a en b.BiJ de overgang van
fase a (opbouwen vrieslichaam) naar fase b (ontgraven) neemt de verticale verplaatsing van het
maaiveld van 2 .mm. toe tot 22 mmo Deze toename· wordt v~door de ontspanning van de
onder bet vrieslichaam gelegen grondlagen, die weer wordt. veroorzaakt door het wegnemen van
de eigengewichtsbelasting.vandebinnen bet vrieslichaam gelegen grond. Bij de berekeningen is
gerekend met effe.ctievegewi~lmm,waarbij in dit geval geen rekening is gehouden met .de
opdrijvende kracht van bet grond~ter op bet vrieslichaam. AJsmet dit effect wel rekening wordt
gehoodenzal de verplaatsing naar. verwachting circa 80 procent hoger zijn. Door de hoge stijfbeid
van de bevrorengrondende~dikte van. bet vrieslichaam blijven de vervormingen van bet
vrieslichaam zelf gering. Na bet begin van fase b blijven deborizontale en verticale verplaatsin-
gen nagenoeg constant. In figuur 9.10 is bet vervormde elementennet na de instandhouding van
het vrieslichaam gegeven. Aan deelementranden blijken nog substan$le vervorming op te
treden, waaruit kan worden geconcludeerd dat voor de lineair-elastische spanningsberekening de
afstand tussen het vrieslichaam ende elementranden onvoldoende groot is.
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Figuur 9.10 Vervormde elementennet na instandhouding vrieslichaam

De spanningen 0xx en Oyy langs het lijnstuk BC worden weergegeven in de figuren 9.11 en 9.12.
Vergeleken met fase a zijnde verticale en horizontale normaalspanningen langs de lijn BC
gedurende fase benigszinsafgenomen en wordendediscontinuileiten kleiner.

Hoewel de stijfheid van het vrieslichaam, als gevolg van een toename van temperatuur binnen het
vrieslichaam, gedurende de instandhoudingsfase ~~men,blijven de vervormingen bij deze
modellering nagenoeg·ongewijzigd. Dit W()rdt.v~dQc)rhet g~ntik v~(Jeaangepaste
DIANA module (zie hoofdstuk 7), waardoor alleen bijspanningsveranderingen de lagere stijfheid
in rekening wordt gebracht Dus bij· een conStante spanning en een afnemende stijfheid zullen de
vervormingen ongewijzigd blijven .•Voot'deberekening v$ldezefase lijkt bet daarentegen
wenselijk de incrementele vervormingen te bepalen aan de hand van formule (7.1), wa$Î)ij voor
het bepalen van de rekincrementenook rekening wordt gehouden met de totale spanningen.
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Voor het berekenen van de vervormingen van de grond tijdens het in-stand-houden van het
vrieslichaam kan echter niet zonder meer worden overgeschakeld naar het gebruik van deze
berekeningsmethode. De grond rond de vriesfanzee heeft namelijk tijdens het in,.;staJld..houden van
het vrieslichaam nog steeds een hogere stijfheid dan bij het aanbrengen van het eigen gewicht.
Als nu zonder extra maatregelen wordt overgeschakeld naar het bepalen van de incrementele
rekken aan de hand van totale spanningen, zal als gevolg van deze hogere stijfheid. een deel van
de verplaatsingen, die zijn ontstaan bij bet aanbrengen van het eigen gewicht, teniet worden
gedaan en zal aan het maaiveld een extra verplaatsing in de positieve y-'richting worden berekend.
Dit probleem zou waarschijnlijk kunnen worden ondervangen door aan .het begin· van fase b over
te schakelen naar het bepalen van de incrementele rekken aan de hand van totale spanningen en
een tijdstap van 0 seconde te nemell, waarbij de verplaatsingen die .hietbijoptreden niet worden
opgeteld bij de totale verplaatsillgen.De invloed van deze berekeningswijze is verder niet
onderzocht.

9.2.3 Ontdooien

Vóór het ontdooien zijn langs de buitenzijde van de geplande tunnelwand de gekromde balkele-
menten aangebracht. In de figuren 9.13 en 9.14 zijn de. verplaatsingen u, en Uy van de gecontro-
leerde knooppunten gegevengedurendeaUefasen. Uit figuur 9.14 blijken de verticale verplaatsin-
gen maar weinig te wijzigen. Zoalseerder is aangegeven voor het in-stand-houden van het vriesli-
chaam, kan ook voor het ontdooien worden opgemerkt dat het waarschijnlijk juister is de
rekincrementen te bepalen aan de hand van totale spanningen. De invloed van dezeberekenings-
wijze op de vervormingen van het elementennet .is niet onderzocht.

9.3 Conclusies spanlÛllgsberekelÛllgen

Door het afkoelen van de grond en de daarbij gepaard gaande temperatuursuittettingen, ontstaan
rond de vrieslenzen hoge spaJlningen, die bij het gebruik van een elastO-'plastisch tnateriaalmodel
leiden tot plastisch vervonpen.lletgebruik van een (temperatuurafhankelijk) plasticiteitsmodel
blijkt echter te resulteren in een sleeht convergerende berekening, waardoor het voltooien van
deze berekening (te) veel tijd zou kosten. Bij de spanningsberekeningen is. daarom overgeschakeld
naar een lineair-elastisch materiaaltnodel, waarbij de temperatuursuittettingscoëfficiënt a, de
elasticiteitsmodulusE en de dwarscontractiecoëfficiënt v afhankelijk zijn van de temperatuur.

Tijdens het opbouwen van het vrieslichaam blijkt de verticale verplaatsing van het maaiveld
beperkt te blijven tot circa 2 mmo Bij ontgraven neemt deze vel])laatsing toe tot 22 mm, hetgeen
wordt veroorzaakt door een reductie van het eigen gewicht binnen het vrieslichaam. De defleetie
van het vrieslichaam zelf is verwaarloosbaar ten opzichte van de vel])laatsing van het vriesli-
chaam. De gebruikte materiaalrI10detlen lijken geschikt voor bet bepalen van de vervormingen,
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die tijdens bet.()pbouwen van het vrieslichaam door uitzetting van het grondwater ontstaan. Voor
het bepal~n.'\lande vervormingen tijdens de iastaadhoudiegsfase en de ontdooiingsfase lijkt het
beter dereIcinêrementen te ~palen aan de band van de totale spanningen. Bij de gebruikte
modeUeringwijzigt de verticale verplaatsing van het maaiveld na ontgraven namelijk .weinig,
ondanks~*de stijfheid van het vrieslichaam vermindert. De invloed van de berekeningswijze,
waarbij derekincrementen worden bepaald aan de band van de totale spanniijgen, is niet onder-
zocht.
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10 Discussie -en algemene·conclnsies

De temPerafuursvèrdel~gin de ondergrond als functie van de tijd kan goed womenberekend met
de modellen, die standaard in DIANA aanwezig zijn. Invloeden doo[ verscbillende waarden van
p~metersvoo[onbevroren en bevroren .grond en.de invloed vanentbalpie kunnen.worden
geanalYseer~·Doordatde variaties in de materiaalparametèrSvan de aanwezige grond1agen bij de
temperatuursberekening gering zijn, beeft degelaagdbeidvande ondergrond·weinig. invloed· op
bet verloop van de temperatuur.

Hetelementennet,dat voor detemperatunrsberekefiingen· isgebrulkt, blijkt te voldoen: tussen de
vrieslanzenzijn voldoende elementen geplaatst om de periode, die nodig is voor·betsluiten.van
betvrieslicbaaJl)' te kunnen .beJ>tilène~de.afstand tussen de vrieslanzen ende elementranden is
voldoende~oot'zodattijdensbetopbóuwenenin-stand-houdenvanbet vrieslicbaamdoor de
eletnèntran<lengeen significante beinvloedllig van de temperatuursverdeling optreedt.

RamJvoorwàardenalSntUimalè.koelcapaciteit,minimate temperatuur van de .koelvloeistof en
temperatu\lrbinnenbetöntgraven. vries1khaarn blijkefi relatief veel invloed te bebbeniOP••9è
resultatenv~. debrrek~ingen .••V4lOFdatdetemperatuursberekeningVerderw9tÓtgedetaiIleerd,
di~llèndeze randvoorwaarden voor bet tebouwenstatioDte worden vastgesteld. Ook bet uitvallen
van.eenpfJUeerderevrieslanz;en.z;al vennoedelijkveelinvloedbebben opdetemperatuursverde-
liflg.De iflv10èdJuervan is binnendezeSt\1dienietonderz;ocbt

Bij gekozen randvoorwaarden en .materiaalparameters blijkt de dikte van bet vrieslichaam
Jlauw~lijks~ftenelllèn,wanneer. tijdenshèt. in-stai1d-boudenvan bet.•vries1iebaamslecl1ts25%
wordt gebruikt vandekoelcapaciteit, die tijdens.betopbouwenvanbetvri~licbaam werd ingezet.
Doordat de enthalpie gooissipeerd wordt tusseJl-3OCenOOC,blijftde temperamurtijdens bet
ontó0oien'bangen'op de)OC ..Omdatvoor de effectieve dikte van betvrieslicbaam de afstand
tuss~llde} °y-isOlijnenwordtge~omen,zal()ök de dikte van bet vrieslichaam blijven 'hangen'
oppe dikte, dietijdènsbet ~poou~en .isbereikt- JUistdoordegroteboeveelbeidenergie, die voor
betomz;ette~ van ijs.naar water nodig is, is veel tijd nOdigvoor bet ontdooien van .bet bele
vrieslichaam.

Bij de spanniJl~sberekeningiSdegrondineerste .instantie gemodelleerd met een.elasto-plastiscb
~~~modrl.l)oornumerieke ·.instabiliteitisecbtervan. dezebenaderingafgestapteni~. de
grc>Wialslineair-el~tischmateriaalgemodelleetd, wllrbildetemperatuumntzetting~ffici!nt a,
de.~las~citeitsnwdulus E, de dwarsoontrlCtieCOëfficiêntvafhankelijk zijn van de temperatuur.
'I'ijdellsbet0pbollwen van.bet vrieslichaam zijn dèverticaleverplaatsingen. van bet maaiveld
gelijk aan 2 mmoBij het ontgraven van de grond binnen bet vries1icb$m\ neemt·de verticale
verpl~ingtoetot 22rnm.Voor hetbèpalenvan de spanningeJl en vetVornnngentijdens bet
opbouwen van bet vrieslicbaam is betgebrttik .van de standaard.DIANA module. waarbij de re-
kincrementen worden bepaald aan de hand van·de tOtalespanningen. niet ·gesebikt Het gebruik
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van de speciaal aangepaste DIANA module, waarbiJ derekioorementen .alleeriw()rdenbepaald
aan de hand van de spanningsincrementen, resulteert bij het opbouwen van het vrieslicbaam tot
bevreaigendeuitkomsten ..Voorhetbepalenvandevem~ingen,die .oPtre<ientijde11$hetin~
stand..houden en ontdooien van betvriesliçbaam,lijlctditmodel weer min~rgescbiltt.

In~genstel1ing tOlde temperatuursbere,kening, lcunnende waarden •.van~materiaalparameters
voorde· spanningsberekenmgen sterk·variëren. ·De;evariatie blijkt ook ·veelinv1oed .tebebben op
bet verloop van de spanningen en vervormingen binnenhet·vriesliehaam..H~tis~mwenselijk
meer studie te verrichten naar de variatie in sterkte en stijfheid, die op kan treden bij bevriezen
van de Atn~terdamseöndergronden naar de inv10eóhiervan op de .vetVormingellen sPanningen
binllen·.·ntt•••vrieslichaam.

De berekening blijkt erg complex te wörd~n wanneer\vordtgetraçbtallefenomCtlenalsbezwij-
ken, ktuip,temperatuurafilankelijkffi8teriaalgeómgen. 'frostbeav~'méénm.ateriaalQlodelte
bes:brijve~.De berekeningen endaaróOOf ook de resultaten blijven inzichtelijker als een .aantal
processen a.partworden beschouWdin eenaantal.llfzonderlijke~ke~ingen~De geVi)Igde
benaderi~g,waarbij dete~ratuut$vet'deling~s functie van detijd""ordtg~bf\likt~siIlvöer
vooree~slfnningsberekening,lijktzinvolvoor het~Palenvan •.~'frost b~ve'. Voofbet
bepalenvatlde spanningen en vervomlingen, die inbel vtieslicbaam()~alsgevolgvan bet
ontgraven,·.is·bet··betef.uit.te··gaan··van..éên..(extreme).·.~mpetatuursverdeling..•."fl()rde~.teQ1pera-
tuursverdeling wordt dan de verdelillgvan desterJcte~n~tijfbeidvande~ndhepaald.$terlcte en
stijfheid wordt dan niet ingevöerd als·temperatuurafhankelijke waarde, maar als een waarde,·die
pereJementwordtbepaald.Daamaastkunnenbij~~ringmee~remaleriaalmodeUen
wordengecOm~ineerd:een elast<rplastiscb.mQdelvoord~()Dbevroren grond en een kruipmoóel
voordebtvrorengrond. Op basis van de vervormingen, die dan .doorkruip9ptfeden, kan vervol-
gens worden aangegeven wat de •minimaal benodigde dikte van het vti~slichaam.is.

Bij de .gekoppelde.temperatuurs~en spanningsberelceningwordt gebruik gemaakt.van dezelfde
eletnentenvercieling.··Voor een goede analyse .Van~temperall1lJrSvercielillgbij de start Vallilet
vriezen dient gebruik te worden gemaakt van eenfijneletnentennet(~bQ{}fdstuk6.2)~'Waardoor
ook bij despanningsberekening een fijn elementennet dient te worden gebruikt. Voorliet bePalen
van de spanningen en vervormingen in bet·vrieslichaam tijdens het ontgraven kan worden·
VOlstaanmeteen grover·e1ementennet.Door vOOrdezeberekeninggeen~e~iktelllake~ van een
gekoppelde berekening, maar uit te .panvanéén(extreme)telDperatuursY~rdenp~'~beti~ta1
elelUentenendaardoorderek~tijd w()rden~. tritde berekeningenmet~l~..elastische
matenaatmooel blijktdatd.eafstand_$$Oll betvrie$liç~m~ndeelementranden{)nvoldtlende
groot is. Dit probleem zou kunnen wörden ondervangen .<loorde.afmetillgenvanhetelenlentennet
te ver'gröten of.dOOfde.randen vanbetelemen~net op te l~gen op een .verendë.ondersteuning.

Naar aanleiding van deresultatenvandeuitgevöerde. berekeningen blijkt nader onderzOeK
wenselijk om de volgende vragen te beantwoorden:
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wat is het verloop van de temperatuur bij te volgen vriesscenario en werkelijke randvoor-
waarden

wat zijn de gevolgen van het uitvallen van één of meerder vrieslenzen
hoe kan kruip van bevroren grond worden gemodelleerd, wat is de invloed van kruip op
de spanningen en vervormingen van het vrieslichaam
wat zijn de maximaal toelaatbare vervormingen en wat is hierdoor de minimaal benodigde
dikte van het vrieslichaam
hoe groot is de mogelijke variatie in stijfheid en sterkte bij het bevriezen van de Amster-
damse ondergrond en wat is de uiteindelijke invloed van deze variatie op het ontwerp van
een station.
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Bijlage 3: temperatuursverdeling na 1 uur januari 1995

MODEL:P01L
LC 1: Flow loading
S1EP: 2 TIME: .72E4
NODAL POTENT TMP
MAX= 18.5
MIN =-25



Bijlage 4: temperatuursverdeling na 58 dagen
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Bijlage 5: grootste hoofd spanningen na het opbouwen van het vrieslichaam januari 1995

MûDEL:PHA
Lel: Nonlinear loading
STEP: 8 LûAD: I
PRINC STRESS PMAX
RESULTS WERE CALCULAlEO
MAX=.724E7
MIN = -.39787



Bijlage 6: kleinste hoofd spanningen na het opbouwen van het vrieslichaam
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