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REDEN Ontwerp brug over de Oosterschelde (t b v dipect.e Bruggen)
ULAGEN
Notijft
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GEZ EN ACC. AANGEBODEN BU SCHR N! •.
24 januari 161
MET
ZONDË OPMERKINGEN VAN HET HOOFD VAN DE
WATERLOOPKUNDIGE AFDELING

NTWOORD.

1.
Aanaloog aan de berekeningen voor de brug over het Haring1j,
uitgevoerd in nota K(R)-6 (bijlage 1)
kan voor de brugpijlera van de
brug over de Oosterschelde worden vastgesteld
eenzijdige kracht op een pijler tengevolge van tempratuur_
Uitzetting van 50 cm dik ijsdek kan bij een stijging Van e
temperatuur van minstens 200 C de laarde van ce 200
t beretk,r
alzijdige kracht op een cylindrische pijler kan onder dezelfde
Omatandjgheden ca 100 t per strekkende meter van de on.trek
bedragen
c de maximale stootkracht van ijschotøn treedt op bij de
geringste etroomsnelheden en bedraagt bij het verbrijzeloe
van oa 30 om dikkb ijaschots op een cylindrjecb, pijlerJ.
van k, m doorsnede
max f b0 d
Hierbij werd aangenomen
. ,. .
.
Stootcoeffjcjent .
.
2
b0
t
effectieve breedte van cylindrjsche pijler
met een diameter b
4,3 m
0,7..b d
.
d
ijad.tkt,
.
a 0,5 m
Rmax.maz maximale ijadruk bij het verbriJze
len van het ijs onder statische belaeting
230 t/a
de stootkracht van ijs van dezelfde ijadikte (o, m),
dat met snelheden boven 0 9 1
sec beweegt ie geringer d an
ad ø genoemde Waarde
Het eplijten van de schotsen bij een "snelje" botsing beperkt
nl. de maximale waarde
de maximale kracht op een pijler, ver'oorzakt
doox &e e..ep4
kracht van etrosend water op het ijedek dat tegen een Of.
t
eerder, pijlers rust is te verwaarlozen, eVenals de tnv]e4;
van het gewicht van het ije onder voorkomefld.
9

t
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optredende krachten op de brugpelere van de brug over het
ILaringvli.t bij Nwzansdorp als gevolg van het optreden van ijs op de
rivier.

REDEN: Ontwerp brug over het Haringvliet.
BULAGEN:
-

GEZ. EN ACC. AANGEBODEN BU SCHR. N!;5537
29/6/1960
MET
ZONDER
OPMERKINGEN VAN HET HOOFD VAN DI
WATERLOOPKUNDIGE AFDELING

ANTWOORD:

D. op een pijler in een rivier werkende krachten veroorzaakt door het

d.ri3fije kunnen worden onderscheiden ins
a. kraohten, veroorzaakt door de uita.ttjng van een vast ijadek tussen de
pijlers tengevolge van temperatuurwiaselingen.
b* krachten, optredende bij botsingen van ijeveicLen of gestapelde ijsschotsen zet de pijler*
o. krachten, optredende bij de stremming van de ijedoorvoer.
2.
D. temperstuuruitzetting kan volgens de laboratorivaproevsn van
B.1.QFQUIT (Lttt1)een max.druk van 30 1 40 ton per etrikkende meter tjed.k
t dikte 09 5 a veroorzaken. Deze waarden komen redelijk overeen met de ntetingen in te natuur van G.LMO)(IORI (litt.2) waarbij naz.drukken van 30 t/m' werden Øooastateerd. In beide gevallen worden de drukken bepaald op stiletaand
of nagenoeg stiletaand water (stuwineren). Het ie aan te nemen, dat de ijedrukken op een stromend* rivier vooral tengevolge van waterstandavariaties aanzien..
lager sullan zijn.
In hit ongunstigste geval, namelijk bij stilstaand of langsea* etronendeY
rij•x',*et een oiros 50 cm dik homogeen ijsdek kan, bij een stijgiig van di
temperatuur van ilustene 200 0 in 10 uur, bij ie brug over het Haringvliet
een horizontale kraoht van maximaal 1000 t op de 25 a langi zijde vsn di pij..
ier worden uitgeoefend.
$r dient op gerekend te worden, dat aan 44n zijde van de pijle de ijs.druk ontbreekt. Dit ken voorkomen bij dielooatiee in het ijedek in eèn van de

door.'troomopeningsn.
Door IJ.Z0RZE&VIN (litt.5) worden op de iberieohe rivieren ijstrukken•
5.

geesten, die bij botsingen van ijsvelden met brugpijlere optraden. Uit de
metingen (.antal, 73) is gebleken.
$* dat de optredende maximale ijsdruk onafhankelijk ii van de grootte
van het ijsveld, dus van di massa, indien de snelheid van het ijsveld
0,1 m/eeo

b# dat de ijedruk met toenemende snelheid van het ijeveld Y445 afneemt
-.
4

en wel volgens de empirisob. formule.
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Maximaal optredende krachten op de brugpijlers van de brug over de
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•. 21+ januari 161

MET
ZONDER OPMERKINGEN VAN HET HOOFD VAN DE
WATERLOOPKUNDIGE AFDELING

ANTWOORD:

1.
Aanaloog aan de berekeningen voor de brug over het Haringvliet,
uitgevoerd in nota K(R)-6 (bijlage 1) kan voor de br.zgpij1era van de
brug over de Oosterschelde worden vastgesteld;
eenzijdige kracht op een pijler tengevolge van teiperatuuruitzetting van 50 cm dik ijadek kan bij een stijging van de
temperatuur van minstens 200 C de waarde van ca. 200 t bereikei
alzijdige kracht op een cylindriache pijler kan onder dezelfde
omstandigheden ca. 100 t per strekkende meter van de orntrek
bedragen.
C. de maximale stootkracht van ijsschotsen treedt op bij de
geringste otroomanelheden en bedraagt bij het verbrijzel
van ca. 50 cm dikkè ijsochots op een cylindrische pijler-.
van 4,5 m doorsnede: Pmax = f.bo.d.maxmax.
Hierbij werd aangenomen:
t = stootcoefficient
= 2
b0 = effectieve breedte van cylindrische pijler
met een diameter b = 4,5 m
= 0,7.b
ci = ijsdikte
= 0,5 m
Rmax.max maximale ijodruk bij het verbrijzelen van het ijs onder statische belas tirig
= 230 t/ei2
d. de stootkracht van ijs van dezelfde ijedikte (0,5 ei),
dat met snelheden boven 0,1 m/sec beweegt is geringer dan
ad c genoemde waarde.
Het eplijten van de schotsen bij een "snelle" botsing beperkt
ni. de maximale waarde.
o. de maximale kracht op een pijler, veroorzaakt door de s].eepi
kracht van stromend water op het ijedek dat togen een f.•
meerdere pijlers rust is te verwaarlozen, evenals de invloed
van het gewicht van het ijs onder voorkomende verhangn.
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