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COB - CENTRUM ONDERGRONDS BOUWEN

Het Centrum OndergrondsBouwen wil als kennisnetwerk oog en oor zijn voor alles wat met
ondergronds bouwen te maken heeft. Vanuit de visie dan ondergrond ruimtegebruik en essentiele
bijdrage levert aan een mooi, leefbaar en slagvaardig Nederland, stimuleert het COB de dlaloog

tussen aile mogelijke partijen die een rol spelen bij de verkenning van belemmeringen en
mogelijkheden van het bouwen onder de grond. Naast het (mede) uitvoeren van onderzoeken, is

het COB actief op het gebied van communicatie, kennismanagement en onderwijs, onder meer
door de ondersteuning van een leerstoel ondergronds bouwen aan de TU Delft en het lectoraat
ondergronds ruimtegebruik aan de Hogeschool Zeeland. Meer dan honderd organisaties uit het
bedrijfsleven, de overheid alsmede kennisinstituten bundelen in het COB hun krachten en
expertise. Het COB maakt deel uit van het CU R.NET en stemt zijn activiteiten af met andere

deelnemers aan dat netwerk, zoals CUR, Habiforum en SKB. Daarnaast heeft het COB een
Memorandum Of Understanding met de Japan Tunneling Association (JTA) en stimuleert het
internationale uitwisselingen met andere landen. COB is mede initiatiefnemer van het nieuwe
onderzoeksprogramma ECON en werkt nauw samen met Delft Cluster.

COB NA 2003
In 2003 loopt de tweede onderzoeksperiode van het COB af. In nauw overleg met de
participanten is een businessplan opgesteld voor de periode 2004-2007. Hierin wordt ook een
aangepaste programmeerwijze voorgesteld waarbij een grote nadruk op afstemming tussen vraag

en aanbod zal worden gelegd.
De in het businessplan genoemde speerpunten, voortgekomen uit een brede consultatie van het
COB netwerk, vormen het uitgangspunt voor de programme ring van onderzoeksprojecten. De
speerpunten bieden een focus voor de programmerlng en doen recht aan de visie van de komende
jaren: 'Samenwerken aan het verantwoord ontwikkelen, bouwen en beheren van ondergrondse

ruimte'
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Auteursrechten
AIle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vonn of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enig andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de CUR/COB.
Het is toegestaan overeenkomstig artikel15a Auteurswet 1912 gegevens uit deze uitgave te
citeren in artikelen, scripties en boeken, mits de bron op duidelijke wijze wordt venneld,
alsmede de aanduiding van de maker, indien deze in de bron voorkomt. "'"RapportKl00-W-
107, CUR/COB, Gouda."

Aansprakelijkheid
CUR/COB en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot
mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze uitgave. Nochtans moet de
mogelijkheid niet worden uitgesloten dat er toch fouten en onvolledigheden in deze uitgave
voorkomen. leder gebruik van deze uitgave en gegevens daaruit is geheel voor eigen risico van
de gebruiker en CUR/COB sluit, mede ten behoeve van al diegenen die aan deze uitgave hebben
meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van
deze uitgave en de daarin opgenomen gegevens, tenzij de schade mocht voortvloeien uit opzet of
grove schuld zijdens CUR/COB en/of degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt.



VOORWOORD

Kennis en ervaring op het gebied van ondergronds bouwen in zachte grond is belangrijk als

Nederland de actualiteit wi! volgen en de (inter)nationale positie van de Nederlandse ontwerpers

en bouwers wil handhaven. Door een breed forum van partijen uit bedrijfsleven, overheid en

kennisinstituten is in 1994 het Impulsprogramma Kennisinfrastructuur Ondergronds Bouwen

opgesteld.

Het doel van dit Impulsprogramma is te komen tot een duurzame versterking van de kennis-

infrastructuur. De kern van deze kennisinfrastructuur vormt het Centrum Ondergronds Bouwen
(COB), dat onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van ondergronds bouwen initieert en

coordineert. COB maakt gebruik van de werkwijze en infrastructuur van het Civieltechnisch

Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) te Gouda. De activiteiten van het COB

worden uitgevoerd onder de noemer CUR/COB. Een leerstoel "Ondergronds Bouwen" aan de

TU Delft is nauw gelieerd aan het COB. In CUR/COB participeert een breed scala aan

bedrijven, branche-organisaties,onderzoeksinstellingen, wetenschappelijke instituten en

overheden. Via een bijdrage van de Interdepartementale Commissie voor het Economisch

Structuurbeleid (ICES) in het Impulsprogramma stimuleert de overheid de totstandkoming van

deze kennisinfrastructuur.

Het onderzoek en ontwikke1ingswerk van CUR/COB worden verricht in het kader van een
omvattend uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma kent in eerste instantie vier
thema's, te weten "Boren in zachte grond", "Verkennen, voorspellen en monitoren",
"Economische tunnelbouw" en "Construeren, beheren en onderhouden". De thema's worden
ingevuld met uit te voeren onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Voorliggend werkdocument "Evaluatie instrumentatie, Tweede Heinenoordtunnel" is onder
verantwoordelijkheid van de commissie K100 "Praktijkonderzoek boortunnels" tot stand
gekomen.

De uitvoering van de werkzaarnheden, bestaande uit de evaluatie van het instrumentarium is

door CUR/COB opgedragen aan TEC/Fugro.
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UITGEBREIDE SAMENV ATTING

Bij de bouw van de Tweede Heinenoordtunnel zijn metingen uitgevoerd welke aan een

evaluatie zijn onderworpen. De metingen worden onderscheiden in de volgende deelgebieden:
boortechnologie
geotechniek
tunne1constructie.

Aigemeen
In dit rapport wordt een Ie orde evaluatie gegeven voor de uitgevoerde instrumentatie. Per
deelgebied zijn de meetdoelen of ingezette instrumenten aangegeven en zijn deze beoordeeld
met betrekking tot:

de opgestelde specificaties
het gei'nstalleerde meetsysteem
geraamde en bestede budgetten
plaatsing van instrumenten
uitvoering van metingen
conclusies en aanbevelingen.

In de betreffende hoofdstukken van het rapport is gedetailleerd ingegaan op de bevindingen.
In deze uitgebreide samenvatting zijn per meetdoel of instrument de belangrijkste zaken
samengevat. De samenvatting kan zelfstandig van de rest van het rapport worden gelezen.

Boortechnologie
In het kader van onderzoek aan boortechnologie hebben de volgende onderzoeksdoelen
centraal gestaan:
1. stabiliteit van het boor front

minimale en maximale steundruk
drukverdeling in de mengkamer
waterspanningen voor het boorfront (zie onderdeel geotechniek)

2. krachtenbalans van de tunnelboormachine
in axiale richting
in tangentiele richting

3. effectiviteit van het boorproces
slijtage van de snijelementen
mengselvorming
effectiviteit pompen en leidingen.

Het opstellen van de specificaties voor het COB-instrumentarium in aanvulling op de
metingen welke door de aannemer (TCH/HK) werden uitgevoerd werd bemoeilijkt door de
volgende omstandigheden:



de COB-onderzoeksdoelen hebben een hoog abstractieniveau en dienden eerst naar een
concreet meetprogramma te worden vertaald;
bij het opstellen van de specificaties waren nog geen predicties beschikbaar. Indien deze

aanwezig waren geweest had de keuze van de te meten parameters afgestemd kunnen
worden op de parameters welke in de (reken)modellen van de predicties worden
gehanteerd;
een deel van het instrumentarium is door de leverancier van de boormachine
(Herrenknecht) gespecificeerd;
er lag een grote tijdsdruk op het opstellen van de specificaties.

Aanbevolen wordt om bij vervolgprojecten aandacht te besteden aan bovengenoemde zaken.

Op basis van de evaluatie van de meetresultaten zijn de volgende conc1usies ten aanzien van

het instrumentarium te trekken:

drukopnemersin de mengkamer
Meetdoel: bepaling van de drukverdeling in de mengkamer.
Meetmethode: drukopnemers; de meetmethode is geschikt gebleken.
Aantal/positie: aantal en positie opnemers is geschikt gebleken.
Type instrument: Het gekozen type opnemers heeft niet aan de verwachtingen voldaan;
met name is geconstateerd dat er een belangrijk nulpuntsverloop is opgetreden.
Geconc1udeerd moet worden dat er hogere eisen aan dergelijke drukopnemers gesteld
moeten worden.
Uitvoering metingen: de drukopnemers zijn aangesloten op een data-acquisitiesysteem.
Oe gehanteerde meetfrequentie voldeed.
Totaal resultaat: de metingen zijn gecorrigeerd door tussentijds uitgevoerde calibraties.
Geconc1udeerd kan worden dat het gelukt is om de drukverdeling in de mengkamer
voldoende betrouwbaar te bepalen. Oit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het
inzicht in de gehanteerde boorfrontdrukken.
Aanbeveling vervolgprojecten: de specificaties dienen te worden aangepast.

Meting aan de krachtenbalansvan de TBM in axiale en tangentiiHerichting
Meetdoel: bepaling van axiale en tangentiele krachten
Meetmethode: afgeleid uit meting drukverdeling mengkamer en vijzelkrachten.
Resultaat/aanbeveling vervolgprojecten: gebleken is dat bepaling van de krachtenbalans in
axiale en tangentiele richting niet goed mogelijk is. Oit wordt veroorzaakt door het feit
dat er minder parameters zijn gemeten dan het aantal dat voorkomt in de balansen. Aileen
op basis van analyses van specifieke omstandigheden zoals toepassing van de overcutters
[klOO-w-081] en een experiment met toerental en voortgangssnelheid [KlOO- w-092] zijn
de belangrijkste componenten van de balansen bepaald. Bij een volgend project dient het
meetinstrumentarium heroverwogen te worden en dienen specifieke experimenten te
worden ingebouwd teneinde aile componenten eenduidig te kunnen meten. Hierbij moet
gedacht worden aan het meten van de axiale snijkrachten en een uitbreiding van de
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experimenten met overcutters, afzonderlijke voortbeweging van snijrad en boormachine
en variaties in toerental en voortgangssnelheid.

Opmeting, weging en hardheidsmetingvan de snijelementen
Meetdoel: bepaling van de slijtage aan de snijelementen ten gevolge van het boorproces. .
Meetmethode: opmeting en weging van de snijtanden.
Aantal/positie: De meting is uitgevoerd na de eerste passage van het dichtblok en na
gereedkomen van de eerste tunnelbuis. Bij beide metingen zijn 6 stuks snijtanden
betrokken.
Type meting: De snijtanden zijn gewogen, gefotografeerd, opgemeten en de Vickers-

hardheid is bepaald.
Resultaat/aanbeveling vervolgprojecten: toetsing van dit meetresultaat aan predicties heeft
plaats gevonden in rapport [K100-W-104]. In dit rapport wordt met betrekking tot de
instrumentatie aanbevolen om meting van de snijdiepte over het gehele trace uit te voeren
hetgeen betekent dat lOwel de voortgangssnelheid als de omwentelingssnelheid (en
richting) van de boorkop geregistreerd dient te worden. Tevens is bij de interpretatie van
de metingenaangenomen dat de slijtage over het gehele trace gelijkmatig is; in
werkelijkheid is de slijtage in zand (ver) boven gemiddeld. Aanbevolen wordt om dit met
laboratoriumonderzoek te onderbouwen.

Dichtheidsmetingen drukverschilmeting in leidingen.
Meetdoel: bepaling stromingseigenschappen en drukverlies en de mate van aanzanding in
leidingen.
Meetmethode: radio-actieve dichtheidsmeting in toe- en afvoerleiding en drukverschil-
meting over 10 m afvoerleiding.
Resultaat: Beide metingen hebben niet adequaat gefunctioneerd; aan de benodigde
calibratie van het systeem na inbouwen van de instrumenten is vooraf onvoldoende
aandacht besteed. De predicties zijn om deze reden nauwelijks te toetsen lOdat de meting
weinig inzicht heeft opgeleverd.
Aanbevingen vervolgproject: aanbevolen wordt om bij een vervolgproject in de
specificaties uitgebreid aandacht te besteden aan de toe te passen meetopstelling en
calibratie van het instrumentarium.

Data -ac quisitiesy steem

Meetdoel: automatische registratie van meetgegevens.
Aantal/positie: Er zijn 2 aparte data-aqcuisitiesytemen gelnstalleerd.
Uitvoering metingen: De door de aannemer gelnstalleerde instrumenten (HK-data) zijn
alleen tijdens de boorperioden bemeten in tegenstelling tot de COB-instrumenten welke
continu bemeten zijn. Voor de evaluatie van de metingen zou het erg nuttig geweest zijn
wanneer de HK-data tevens continu bemeten waren. De data-overdracht via de sleepring
heeft lOnder storing gefunctioneerd, terwijl de radio-overdracht een incidentele storing
heeft vertoond.
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Resultaat: geconcludeerd kan worden dat zowel het data-acquisitiesysteem als het
dataverwerkingssysteem uitstekend hebben voldaan.

Groutdrukmeting
Meetdoel: bepaling van de grautdruk welke heerst in de staartspleet en random de lining.
Meetmethode: groutdrukmeting op de pomp ter plaatse van de injectiepunten.
Aantallpositie: bij elk injectiepunt is door de aannemer de groutdruk gemeten.
Resultaat/aanbeving vervolgpraject: De metingen zijn uitgevoerd aan de groutpompen;
uitstraomverliezen random de injectiepunten zijn onbekend. Geconcludeerd moet worden
dat op deze wijze zeer grate onzekerheid bestaat over de werkelijke groutdruk in de
staartspleet. Aanbevolen wordt om bij vervolgprojecten de groutdruk in de staartspleet te
meten.

Geotechniek

In het kader van het onderzoek dat valt onder de noemer geotechniek zijn twee meetgebieden

gei'nstrumenteerd. Het hieraan ten grandslag liggende doel is vooral het vaststellen van

spanningsveranderingen en deformaties in de omgeving.

Zakbaken en vaste punten
Meetdoel: meting vertic ale maaivelddeformatie.
Meetmethode: nauwkeurigheidswaterpassing. De gekozen meetmethode (handmatige
waterpassingen van zakbaken) werkte naar behoren. De onnauwkeurigheid van de
waterpassing was echter circa 1 mm, hetgeen niet voldeed aan de specificaties. Dit is het
gevolg van weersinvloeden en van trillingen van de tunnelboormachine. Recent zijn
systemen voor het automatisch inmeten operationeel geworden, die wellicht voor
toekomstige toepassingen voorkeur verdienen omdat met dergelijke apparatuur een hogere
meetfrequentie haalbaar is en het aantal in te meten punten kan worden uitgebreid.
Gewerkt is met een vast punt per meetgebied, op relatief korte afstand van de tunnelbuis.
In het zuidelijke meetgebied is een significant verloop van het vast punt van ongeveer 2
mm geconstateerd. Het zou dan ook aanbeveling verdienen per meetgebied minimaal 2
vaste punten te plaatsen en deze te relateren aan minimaal drie NAP-hoogtemerken.
Aantal/positie: circa 50 zakbaken en 1 vastpunt per meetgebied. Dit aantal is redelijk,
gaandeweg zijn aantallen en posities enigszins aangepast.
Type instrument: DINI 10 Waterpastoestel. Bereik en nauwkeurigheid van dit instrument
waren conform de specificaties, echter door omgevingsinvloeden is de totale
nauwkeurigheid minder dan verwacht.
Uitvoering metingen: deze was conform de verwachtingen, het verloop van het vast punt
op meetveld zuid maakte echter correcties noodzakelijk. De metingen zijn bei'nvloed door

de weersomstandigheden en door trillingen van de boormachine.
Totaal resultaat: op basis van de metingen is een goed inzicht verkregen in de optredende
deformaties en dit heeft bijgedragen aan de realisatie van de onderzoeksdoelen.
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Aanbeveling voor vervolgprojecten: toepassing van minimaal 2 vaste punten per
meetgebied, te relateren aanminimaal drie NAP-hoogtemerken.

hellingmeetbuizen
Meetdoel: vaststellen horizontale deformaties van de ondergrond als functie van de
diepte.
Meetmethode: hellingmeetbuizen, deze meetmethode heeft goed voldaan.
Aantallpositie: 4 hellingmeetbuizen per meetgebied. Oit aantal bleek redelijk, echter de
buizen boven de tunnelas bleken niet zinvol.
Type instrument: Oigitilt Inclinometer. Het bereik en de nauwkeurigheid van het
instrument waren conform de specificaties, echter de optredende deformaties zijn veel
kleiner dan verwacht, hetgeen de resultaten van de hellingmeetbuizen boven de tunnel
negatief heeft beinvloed.
Uitvoering metingen: deze was conform de verwachtingen.
Totaal resultaat: op basis van de metingen is inzicht verkregen in de optredende
deformaties en dit heeft bijgedragen aan de realisatie van de onderzoeksdoelen.
Aanbeveling vervolgproject: het meten in de hellingmeetbuis boven de tunnel bleek
onvoldoende nauwkeurig, omdat de positiebepaling van de bovenkant van de
hellingmeetbuis een onnauwkeurigheid introduceert die van dezelfde orde-grootte is als de
optredende horizontale deformaties. Bij het opstellen van de specificaties is, om risico's
ten aanzien van de voortgang van het boorproces uit te sluiten, minimaal een afstand van
2 meter aangehouden tot de tunnelbuis. Gezien de gunstige ervaringen hiermee zou deze
afstand wellicht nog kunnen worden verkleind. Oit geldt overigens ook voor de vertic ale
deformatiemetingen.

extensometers
Meetdoel: vaststellen verticale deformaties van de ondergrond als funktie van de diepte.
Meetmethode: extensometers. Oeze meetmethode heeft uitstekend voldaan: bereik en
nauwkeurigheid waren conform de specificaties.
Aantallpositie: 4 tot 5 per meetgebied, dit aantal was voldoende, maar zou kunnen
worden uitgebreid.
Type instrument: Staafextensometer met verplaatsingssensoren. Bereik en
nauwkeurigheid van dit instrument waren conform specificaties.
Uitvoering metingen: deze was conform de verwachtingen, het data-acquisitiesysteem
functioneerde goed.
Totaal resultaat: op basis van de metingen is inzicht verkregen in de optredende
deformaties en dit heeft bijgedragen aan de realisatie van de onderzoeksdoelen.
Aanbeveling vervolgproject: het gekozen systeem, waarbij de vertic ale deformatie van
verankerde staven automatisch werd bepaald, voldeed aan de gestelde eisen. Tussen de
tunnelbuizen in werd op 6 diepten gemeten, wat achteraf wat ruim bemeten bleek. Boven
de tunnelbuizen werd op 2 diepten gemeten. Oeze metingen hebben veel waarde gehad
voor het verkrijgen van inzicht over de volumeverliezen bij het boren en de relatie met
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maaiveldzakkingen. Uitbreiding van het aantal instrumenten (thans 4-5 stuks) lijkt
derhalve voor toekomstige projecten zinvol.

stress monitoring stations
Meetdoel: vaststellen van grond- en waterspanningen en spanningsveranderingen.
Meetmethode: Gronddrukcellen en waterspanningsmeters. De meetmethode leidt tot
matige resultaten, zo zijn bijvoorbeeld onrealistische negatieve effectieve spanningen
gemeten.
Aantallpositie: 3 stuks op meetgebied noord. Dit aantal bleek redelijk, meerdere metingen
op een lokatie zijn nodig om een redelijk betrouwbaar beeld van de spannings-
veranderingen te krijgen.
Type instrument: stress monitoring stations. Bereik en nauwkeurigheid van het instrument
waren conform specificaties, er treedt echter sterke beinvloeding op door de wijze van
installatie.
Uitvoering metingen: deze was conform de verwachtingen, het data-acquisitiesysteem
functioneerde goed.
Resultaat: op basis van de metingen is een kwalitatief inzicht verkregen in de optredende
veranderingen van de grond- en waterspanningen en dit heeft bijgedragen aan de realisatie
van de onderzoeksdoelen. Het meten van gronddrukken is bijzonder lastig, omdat door
het installeren van de meetinstrumenten de aanwezige bodemopbouw wordt verstoord.
Oorzaak is zowel het vervaardigen van het boorgat, waaromheen enige boogwerking in
de grond ontstaat, als de vulling van het boorgat na plaatsing van de instrumenten, in dit
geval met bentoniet-cement. Ook bij gronddrukcellen die worden weggedrukt ontstaaC
verstoring door het verdringen van grond. De gronddrukcellen voor de Tweede
Heinenoordtunnel zijn weliswaar door de leverancier geijkt, maar deze
fabrieksspecificatie heeft weinig relatie met de nauwkeurigheid die na installatie in de
grond wordt bereikt. Gesteld moet worden, dat de absolute waarden van de gemeten
grondspanning onbetrouwbaar zijn. De gemeten veranderingen van grondspanningen als
gevolg van het boorproces zijn wel consistent met andere metingen, zoals horizontale
deformatiemetingen en groutdrukmetingen. Deze waarnemingen zijn belangrijk gebleken
voor het verhogen van het inzicht in het effect van het boren op de omliggende grond.
Het weglaten van gronddrukmetingen in meetgebied Zuid is een verstandige keuze
geweest om bezuinigingen te realiseren.
Aanbeveling vervolgproject: overwogen dient te worden of toepassing van bijvoorbeeld
"spade cells" minder verstoring tijdens plaatsing geeft wat leidt tot betrouwbaardere
meetresultaten. Het nadeel dat met deze instrumenten niet de verticale grondspanning kan
worden gemeten is hierbij van ondergeschikt belang. Aanbevolen wordt om de meting in
3-voud uit te voeren op iedere gewenste locatie. Ondanks de matige resultaten van de
gronddrukmeting wordt aanbevolen om deze metingen toch uit te voeren.

Waterspanningsmetersvoor het booifront
Meetdoel: bepaling van de invloed van het boorproces op de waterspanning voor het
boorfront.
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Meetmethode: waterspanningsmeters in het boorfront; de methode heeft uitstekend
gefunctioneerd.
Aantallpositie: lOwel op meetgebied noord als zuid zijn 3 waterspanningsmeters
gei'nstalleerd. Achteraf gezien was wellicht I waterspanningsmeter lOwel op Noord als op
Zuid voldoende geweest.
Type instrument: toegepast zijn elektrische waterspanningsmeters. In eerste instantie is

gewerkt met een meetfrequentie van 1 x per seconde; teneinde de optredende processen
beter te kunnen analyseren is de frequentie opgevoerd naar 3 x per seconde. Het bereik
en de nauwkeurigheid van de opnemers voldeden.
Uitvoering metingen: Bij deze metingen, waarbij de waterspanningsmeters door de
tunnelboormachine worden" opgegeten" , is veel aandacht besteed aan maatregelen om
een blow-out of vastlopen van de tunnelboormachine op de opnemers en kabels uit te
sluiten. De instrumenten waren afgesteld in een boorgat volgens een speciale procedure
en zorgvuldig afgedicht. De meetmethode heeft prima gefunctioneerd en lOu onder
gelijke omstandigheden op dezelfde manier kunnen worden gerealiseerd. De instrumenten
zijn aanges10ten op het data-aqcuisitiesysteem van de meetgebieden welke prima heeft
gefunctioneerd.
Totaal resultaat: De waterspanningsmetingen in het boorfront welke tijdens passage van
de boormachine zijn aangeboord hebben goed gefunctioneerd en bijgedragen tot inzicht in
de processen welke aan het boorfront optreden.
Aanbeving vervolgprojecten: uitvoeren van waterspanningsmetingen in het boorfront is
zinvol en kan beperkt worden tot 1 meting per maatgevende doorsnede. De opnemers
moeten in staat zijn om met een maximale frequentie van 3 x per seconde te kunnen .

meten.

Data-acquisitiesysteem
Meetdoe1: registratie metingen
Meetmethode: datalogger met GSM-modem verbinding of kabelverbinding naar een
meetcomputer. Dit heeft goed gefunctioneerd.
Type instrument: CR 10 datalogger. Het instrument voldeed aan aIle gestelde eisen.

Totaa1 resultaat: Indirect heeft het data-acquisitiesysteem bijgedragen aan de realisatie van
aIle doelen. Het data-acquisitiesysteem aan de noord- en zuidoever heeft goed
gefunctioneerd. Ais gevolg van externe factoren (bijvoorbeeld stroomonderbreking) zijn
enige reparaties noodzakelijk gebleken. De modemverbinding van de zuidoever naar de
meetcomputer op de noordoever functioneerde onvo1doende als gevolg van de slechte
dekking van het GSM-net ter plaatse van het zuidelijke meetgebied. Dit heeft niet geleid
tot verlies aan meetdata.
Aanbeveling vervolgproject: toepassing van een automatisch meetsysteem met een vaste
telefoonverbinding geniet de voorkeur. Verwacht wordt echter dat, gezien de snelle
ontwikkeling in draadloze telecommunicatietechniek, GSM-verbindingen tegenwoordig
betrouwbaarder zijn.
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Tunnelconstructie
In twee tunnelringen zijninstrumenten aangebracht om met name de belasting op en de
krachtswerking in de tunnekonstructie te bepalen. Dit wordt uitgesplitst in:

het bepalen van de snedekrachten in de segmenten

het bepalen van de totale gronddruk op de segmenten
het bepalen van de vervormingen over de voegen van de segmenten.

In de specificatie was oorspronkelijk gekozen voor het aanbrengen van een drietal
meetringen. Vit bezuinigingsoverwegingen zijn uiteindelijk 2 ringen gei'nstrumenteerd. Bij de
2e meetring is gebruik gemaakt van de opgedane ervaring bij de Ie ring, bijvoorbeeld door het

aanvullend instrumenteren van qe sluitsteen. Voor het leggen van verbanden tussen de
wisselende boorparameters, diepteligging, bodemgesteldheid en de gemeten ringparameters
zijn 2 meetlocaties in principe onvoldoende. Echter gezien de enorme inspanning welke
vereist is voor verwerking en interpretatie van de metingen kan geconc1udeerd worden dat
een totaal van 2 gei'nstrumenteerde ringen toereikend is geweest om het kennisniveau te
verhogen.
De meetringen waren geprojecteerd ter plaatse van concentraties van geotechnische metingen
in de meetvelden. Om uitvoeringtechnische redenen is de meetring in meetgebied Zuid
verplaatst waardoor de relatie tussen ringmetingen en omgevingsmetingen is verstoord.
Geconc1udeerd moet worden dat dit niet had mogen gebeuren.

Ingestorte rekopnemers
Meetdoel: bepaling axiale en tangentiele krachten in de lining.
Meetmethode: ingestorte rekopnemers. In principe is de gehanteerde meetmethode een
goede keuze geweest. Gezien het feit dat gebleken is dat er in de elementen geen sprake is
van een vlakke spanningstoestand is meting van de rek op slechts enkele punten
onvoldoende. AIleen op basis van uitgebreide aanvullende 3D-aanlyses konden de
rekmetingen op hun juiste waarde worden gei'nterpreteerd. Voor het meten van de totale
axiale en tangentiele normaalkracht zouden drukdozen ter plaatse van de contactvlakken
tussen de segmenten eenvoudiger gei'nterpreteerd kunnen worden. Voor het bepalen van
de momenten in omtreksrichting zijn echter geen reele alternatieven voorhanden.
Aantallpositie: achteraf gezien was een grotere dichtheid van de opnemers gewenst
vanwege de niet-vlakke spanningstoestand in de segmenten. Dit vereist een dichte
instrumentatie. Daarnaast zou rondom de sluitsteen een intensievere instrumentatie
moeten worden nagestreefd, om daarmee het ontstaan van spanningsconcentraties te
onderzoeken.
Type instrument: de snaarrekopnemers bleken zeer stabiel en nauwkeurig te zijn. Wel is
gebleken dat er temperatuurinvloeden optreden, die nietgecorrigeerd kunnen worden op
basis van de temperatuurcorrectie die de fabrikant afgeeft. Een en ander komt doordat de
temperatuurcorrectie in de fabriek geldt voor ideale omstandigheden (vrije uitzetting van
beton). Het bereik van de opnemers was meer dan voldoende.
Uitvoering metingen: de metingen zijn en worden verricht met 4 dataloggers, die centraal
uitgelezen worden door een meet-PC. De bekabeling die dit mogelijk maakt, bleek kwets-
baar te zijn, met name op de lange termijn. Hierdoor is een aantal malen uitval geweest
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van het meetsysteem. Desalniettemin zijn gedurende 85 % van de tijd metingen verricht.
Dit is alleszins acceptabel, aangezien de vooraf geplande monitoring op afstand van het
meetsysteem niet realiseerbaar bleek. Hierdoor was direct ingrijpen bij incidenten niet
mogelijk. Ten aanzien van de meetfrequentie kan worden gesteld dat eigenlijk al1een in de
eerste dagen na plaatsing met een frequentie van Ix per minuut hoeft te worden gemeten.
De veranderingen in rekken en drukken zijn daarna dermate gering dat snel over kan
worden gegaan naar een substantieellagere sampletijd, bijvoorbeeld I maal per kwartier.
Totaal resultaat: De metingen hebben ertoe geleid dat er meer inzicht is verkregen in de
krachtswerking in een gesegmenteerde lining. Als zodanig is aan het onderzoeksdoel
voldaan.

Ingestorte drukdozen
Meetdoel: bepaling totale gronddruk op de segmenten.
Meetmethode: ingestorte drukdozen. Gebleken is dat de interpretatie van de aflezing van
de drukdozen niet eenvoudig is de temperatuurafhankelijke aflezing. Het kwik in de
drukdozen kan namelijk niet vrij vervormen door insluiting tussen beton en grout. Als
gevolg hiervan treedt een ogenschijnlijke vergroting van de druk op als de temperatuur
stijgt. Dit effect speelt vooral op de langere termijn een rol, daar de tunnel slechts
langzaam opwarmt. Voor dit effect kan worden gecorrigeerd, echter pas nadat over een
lange periode is gemeten. Het insluiteffect speelt niet in de vloeibare fase van het grout en
voor het metenvan groutdrukken direct na injecteren zijn de gebruikte drukdozen
derhalve wel geschikt.
Aantallpositie: er is gewerkt met twee drukdozen per segment. Hiermee is een redelijke
indruk van het drukverloop verkregen. Gebleken is dat de ligging van de injectiepunten
een invloed heeft op de te meten drukken. Nabij de injectiepunten zou daarom een
intensievere bemeting kunnen worden overwogen.
Type instrument: de drukdozen werken volgens het snaarrekopnemerprincipe en zijn als
zodanig zeer stabiel. Het bovengenoemde insluiteffect is een ernstige beperking in het
gebruik, waarvoor alleen kan worden gecompenseerd op basis van langeduur metingen.
De nauwkeurigheid na correctie voor temperatuureffecten bedroeg circa I kPa.
Uitvoering metingen: hetzelfde meetsysteem als bij de snaarrekopnemers is gebruikt.
Resultaat: vooraf was het doel om de ontwikkeling van de radiale belasting op de lining in
de tijd te kunnen volgen. Dit is bijzonder lastig gebleken, temeer daar het lijkt dat de
groutschil de metingen in drukdozen als het ware bevriest. Hierdoor is de interpretatie
van de drukken na verharden van het grout niet eenvoudig. Er is daarom slechts ten dele
voldaan aan de doelstelling.

Tachymeters
Meetdoel: bepalen van de ovalisatie van een ring.
Meetmethode: tachymetrie. Gekozen is voor een automatisch meetsysteem met een vaste
tachograaf en diverse meetpunten die zijn uitgerust met prisma's. Op zich voldoet dit
systeem uitstekend, maar het kent wel zijn beperkingen doordat veel meetpunten niet
kunnen worden ingemeten door de aanwezigheid van de volgwagens. Met name de
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onderste helft van de tunnel is daardoor slecht in te meten. Het verdient aanbeveling in
toekomstige ovalisatiemetingen hiervoor aanvullende metingen te verrichten.
Aantallpositie: voor een globale indruk van de ovalisatie is de gekozen plaatsing van de
prisma's (op hoekpunten van een segment) voldoende. Voor een nauwkeurig beeld van de
ovalisatie dienen tenminste ook het midden van een segment te worden gemeten.
Type instrument: de gekozen opzet bood een nauwkeurigheid in de bepaling van de

onrondheid van circa 0,5 mm. De gemeten onrondheden waren in de orde 1-5 mm, zodat
de nauwkeurigheid achteraf gezien op 0,1 mm of beter gewenst was. De vooraf
verwachte ovalisatie was veel groter en de nauwkeurigheid was daar op afgestemd.
Uitvoering metingen: de metingen zijn gedurende 1 tot 7 november 1997 automatisch
verricht. Het meetsysteem heeft bewezen in die periode betrouwbaar te functioneren. Wel
zijn de prisma's, ondanks de beschermbeugel, kwetsbaar gebleken.

Resultaat: De metingen hebben een globaal beeld opgeleverd van de ovalisatie, zoals ook
de bedoeling was.

grondradarmeting
Meetdoel: bepalen van de groutschikdikte ter hoogte van drie ringen, waaronder meetring
noord.
Meetmethode: grondradar. De meetresultaten blijken lastig te interpreteren en zijn
feitelijk tot de dag van vandaag onderwerp van discussie.
Type instrument: het gebruik van grondradar voor dit soort metingen staat nog in de

kinderschoenen. Onder andere de invloed van wapening op de metingen is nog
onvoldoende gekwantificeerd.
Resultaat: feitelijk is niet voldaan aan het onderzoeksdoel, daar nog onzekerheid bestaat
over de interpretatie van de meetresultaten.

Verplaatsingsopnemers
Meetdoel: bepalen van de onderlinge verplaatsing van de segmenten in axiale en
tangentiele richting.
Meetmethode: verplaatsingsopnemers. De meetmethode heeft uitstekend gefunctioneerd.
Aantallpositie: In beide meetringen is op een 6-tal plaatsen de onderlinge verplaatsing
tussen de segmenten gemeten in de 3 hoofdrichtingen.
Type instrument: Er zijn elektrische verplaatsingsopnemers toegepast met een
meetnauwkeurigheid van ca. 0,01 mm; de instrumenten hebben goed gefunctioneerd.
Uitvoering metingen: Er hebben zich geen problemen voorgedaan.
Resultaat: De gekozen inzet van voegverplaatsingopnemers is, gezien het
driedimensionale karakter van de krachtswerking, onvoldoende om een goed beeld van
het voeggedrag te krijgen. Het zou de voorkeur verdienen om axiale en tangentiele
voegverplaatsingsmetingen op alle hoekpunten van de segmenten uit te voeren; dit zou
echter tot onevenredige verhoging van de kosten leiden. Toepassing van aanvullende
tachymetingen is zinvol gebleken.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

In het kader van het Praktijkonderzoek Boortunnels is door CUR/COB-uitvoeringscommissie

K 100 het "Instrumentatie- en meetplan" [Kl00-0l] opgesteld waarin, op basis van

geformuleerde onderzoeksdoelen, voorstellen zijn neergelegd voor het uitvoeren van metingen

bij de bouw van 2 proefprojecten, de Tweede Heinenoordtunnel en de Botlekspoortunnel. In het

"Werkdocument Instrumentatie- en Meetplan" [Kl00-W-OOl] zijn, om budgettaire redenen,

prioriteiten aangegeven ten aanzien van de uit te voeren metingen.

Voor de bouw van de Tweede Heinenoordtunnel is een nadere invulling gegeven aan

bovengenoemde plannen waarbij onderscheid is gemaakt in een 3-tal probleemgebieden:

boortechnologie

tunneiconstructie

geotechniek.

Voor elk van deze deelgebieden zijn specificaties opgesteld en zijn metingen uitgevoerd en

geevalueerd. Nu de boorwerkzaamheden voor de Tweede Heinenoordtunnel zijn afgerond wordt

een evaluatie uitgevoerd van de ingezette instrumentatie per deelgebied.

In dit rapport wordt de instrumentatie in het kader van deelgebied boortechnologie aan een

evaluatie onderworpen.

Het doel van de evaluatie is om een antwoord te geven op de volgende vragen:

zijn de specificaties, achteraf gezien, correct opgesteld?

zijn de kosten voor instrumentatie binnen de gestelde budgetten gebleven?

is het aanbrengen van instrumenten en zijn de metingen uitgevoerd conform de specificaties?

voldoen de meetresultaten aan de gestelde eisen in de specificatie?

voldoen de meetresultaten aan de gestelde onderzoeksdoelen?

welke aanbevelingen kunnen er gedaan worden voor toekomstige projecten?
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HOOFDSTUK 2

INSTRUMENTATIE BOORTECHNOLOGIE

2.1 Specificaties

2.1.1 Algemeen

Despecificaties voor het onderdeel boortechnologie zijn door het Waterloopkundig
Laboratorium opgesteld en in een 2-tal rapporten neergelegd. In het concept rapport [KlOO-
W-003] wordt vanuit de onderzoeksdoelen welke door BTL zijn opgesteld een voorstel
gedaan voor het uitvoeren van metingen in aanvulling op de metingen welke door de
aannemer, Tunnelcombinatie Heinenoord/Herrenknecht (TCH/HK), worden uitgevoerd. In
hoeverre het gekozen instrumentarium op dat moment voldeed aan de gestelde
onderzoeksdoelen voor het onderdeel boortechnologie in het COB-kader is uiterst moeilijk te
bepalen gezien de relatief ruim omschreven onderzoeksdoelen in het Instrumentatie- en
meetplan [Kl00-0l].

Met betrekking tot de opgestelde specificaties van het COB-instrumentarium is een
gefundeerdeafweging gemaakt in de te verwachte meetrange en de gekozen nauwkeurigheid.
Gegevens van zowel meetrange als gekozen nauwkeurigheid van de door de aannemer
ingebouwde instrumenten ontbreken voor een groot deel.

Een belangrijke beperking bij het opstellen van de specificaties werd gevormd door het feit
dat de predicties zelf nog niet ter beschikking stonden en de tijdsdruk voor het inbouwen van
de instrumenten in de TBM.

2.1.2 Gelnstalleerd systeem

Het meetinstrumentarium is globaal in drie onderdelen onder te verdelen:

- geautomatiseerde HK-metingen: reguliere metingen, die uitgevoerd zijn door de
aannemerscombinatie TCH/HK;

- geautomatiseerde WL-metingen: door de COB-commissie KIOOaan de HK-metingen
toegevoegde metingen, die apart gelnstalleerd zijn;

- niet geautomatiseerde metingen: hieronder valt het bijhouden van de procesgegevens en
het uitvoeren van handmatige metingen.

Voor een uitgebreide toelichting op het gelnstalleerde meetsysteem wordt verwezen naar
rapport Kl00-05 paragraaf 3.1.

In tabel 1 is een overzicht gegeven van het gespecificeerde instrumentarium (ontleend aan
rapport [Kl00-04]).
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Parameter K 100- Instrument Meetrange Nauwkeurigheid

Diehtheid in toevoerleiding Radio-actieve diehtheidsmeter 1000-1500 kg/rn3 10 see: 1,3 %

30 see: 0,8 %

Diehtheid in afvoerleiding Radio-actieve 1000-1500 kg/rn3 10 see: 1.3 %

dichtheidsmeter 30 see: 0,8%

Stroomsnelheid in toe-voerleiding
*

0,5-10 mfs l-IOmfs: 1%

0,5-1 mfs: 2%

Stroomsnelheid in af-voerleiding * 0,5-10 mfs 1-10 mfs: 1%

0,5-1 mfs: 2%

Stuwdruk pomp in toe-voerleiding
* * *

Stuwdruk pomp in af-voerleiding
* * *

Drukverschil over 10 meter afvoerleiding Drukversehilmeter 0-25 kPa 0,075 %

Druk aan voorzijde snijrad Drukopnemers ( vier stuks ) 0-500 kPa 0,1 %

Druk aan achterzijde snijrad Drukopnemers ( vier stuks ) 0-500 kPa 0,1 %

Druk op duikschot Drukopnemers ( acht stuks ) 0-500 kPa 0,1 %

Druk in luchtkamer Drukopnemer 0-500 kPa 0,1 %

Rotatiesnelheid snijrad Afstandsopnemer
* *

Stand snijrad Afstandsopnemer 0- 360° 1°

Niveau betonietspiegel Akoestische niveaumeter 0-1 m 0,25 % of2 rom

Verplaatsing cilinders snijrad * * 0,05 %,

resolutie 1 rom

Druk cilinders snijrad * *
0,5 %

W erkdruk aandrijving snijrad Drukopnemer ( 2 stuks)
*

0,5 %

Druk cilinders TBM
* *

0,5 %

Druk Groutinjectie
* * 1 %

Gelnjecteerd grourvolume * * *
Voortgangs snelheid

* * *
Temparatuur vloeistof in mengkamer Temparatuuropnemer 0-30° O,l°C

Tabel 1, Overzicht gespecificeerde instrumenten

De met" * " gemarkeerde cellen in bovenstaande tabel dienen nader ingevuld te worden
door de aannemerscombinatie TCH

2.1.3 Evaluatie specificaties

De specificaties voor het aanvullend COB-instrumentarium voldoen achteraf gezien niet
geheel aan de beoogde onderzoeksdoelen, Dit is veroorzaakt door de volgende
omstandigheden:

de COB-onderzoeksdoelen zijn van een hoger abstractieniveau dan de BTL-
onderzoeksdoelen en zijn hiermee relatief vaag
bij het opstellen van de specificaties waren nog geen predicties beschikbaar. Indien deze
aanwezig waren geweest had de keuze van de te meten parameters afgestemd kunnen
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Onderdeel Aantal Budget Besteed

Levering instrumenten

- druksensoren 241) 57.000

- nuc1eaire dichtheidsmeters 2 46.000

- temperatuuropnemer I 2.000

- verschildrukopnemer I 9.000

- DAC snijrad 1 40.000

- radio-overdracht 4 22.000

- DAC volgtrein 1 63.000

- hardware datacommunicatie 1 55.000

- software DAC 1 26.000

- software datatransport 1 37.000

- software datapresentatie 1 53.000 496.000

Projectmanagement 35.000 onbekend
Voorbereiding metingen en experimenten 52.000 onbekend
Controles, calibraties en reparaties instrumenten en software 78.000 117.000
Begeleiding metingen en experimenten 177.000 onbekend
meting slijtage snijtanden 15.000 onbekend

Evaluatie en rapportage 215.000 onbekend
Concept specificaties 53.000 53.000
Specificaties 117.000 121.000

Ontwerp- en installatiekosten Herrenknecht 250.000 onbekend
Totaal 1.402.000

worden op de parameters welke in de (reken)modellen van de predicties worden
gehanteerd

- een deel van het instrumentarium is door de TBM-leverancier (Herrenknecht)
gespecificeerd

- er lag een grote tijdsdruk op het opstellen van de specificaties.

2.2 Financiele evaluatie
In de specificaties [KlOO-W -005] zijn de benodigde budgetten voor de diverse onderdelen

gegeven. In tabel 2 zijn deze budgetten opgenomen evenals de bestede gelden voor uitvoering

van de werkzaarnheden.

Tabel 2; Budget en besteding

1) 16 stuks en 8 reserve
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2.3 Uitvoering

2.3.1 Installatie instrument en

De TBM-instrumenten zijn door Herrenknecht bij de bouw van de TBM in Schwanau (DId)
aangebracht. Na inbouw heeft ter plaatse een functionele controle plaatsgevonden [KlOO-W-
046]. Na aankomst van de TBM op locatie Barendrecht zijn in januari 1997 nogmaals
functionele controles uitgevoerd nadat bekabeling en het data-acquisitiesysteem was
gei'nstalleerd [K100-W-055]. Hierbij zijn de volgende bevindingen gerapporteerd:

Datacommunicatiekabel
De datacommunicatiekabel was nog niet gei'nstalleerd en kon dus niet worden getest.

Nucleaire dichtheidsmeters
De nucieaire dichtheidsmeters waren nog niet gei'nstalleerd en konden dus niet worden getest.

Sleepring
De bekabeling voldeed niet aan de COB-specificaties. Na het uitvoeren van aanpassingen is
geconcludeerd dat deze afwijking afdoende gecorrigeerd is; de gemeten kabel- en
afschermingsweerstand voldeden aan de specificatie.

Radioverbinding skabel

Ook hier werd hetzelfde geconstateerd als bij de sleepring; tevens is voor dezelfde oplossing
gekozen. In verband met de aanwezigheid van onvoorzien leidingwerk in de TBM is de .

positie van de radiozender gewijzigd.

Datacommunicatienaar Monitoring Cabin
De communicatiekabel is in een latere fase aangebracht zodat deze niet geheel getest is; de
testen die wel zijn uitgevoerd voldeden aan de specificatie.

DAC volgtrein (Instrument Cabinet)
Het systeem voldeed aan de specificaties.

Druksensoren

De sensoren P3 en P4 zijn vervangen evenals alle O-ringen van de sensorconnectoren. Alle
sensoren voldeden aan de specificaties. Er wordt melding gemaakt van de verwachting dat de

sensoren onderhevig kunnen zijn aan nulpuntsverschuiving gedurende het boorproces.

Temperatuuropnemer

De opnemer voldeed aan de specificaties.

Referentie-,positie- en richtingsensoren
De aangebrachte sensoren zijn tijdens de testperiode vervangen. De nieuwe sensoren
voldeden aan de specificatie.
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2.3.2 Uitvoering metingen
Op basis van interpretatievan de meetgegevenskunnen de instrumentenen de opgestelde
specificatiesbeoordeeldworden hetgeen hieronder per instrument is aangegeven.

Dichtheidmeters in toe- en afvoerleiding (COB)
De dichtheidsmeting heeft in de praktijk slecht gefunctioneerd. Het functioneren van de
dichtheidsmetersis in rapport [K100-W-098] geevalueerd.Geconcludeerd wordt dat:

het gekozen systeem geschikt is voor de beoogde toepassing
het systeem voorafgaand aan de metingen zorgvuldige calibratie behoeft
de vergunning voor het radioactieve systeem moet liggen bij de partij die feitelijk op de
bouwplaats aanwezig is, de systemen beheert en ermee werkt.

In bovengenoemd rapport wordt geen evaluatie gegeven voor het door IHC gelnstalleerde
systeem.
De aan- en afvoer van de meetdata verliepen beiden via het HK-systeem. De afvoer van de
meetdata verliep ook via het WL-systeem. De dichtheid van de boorspoeling is in eerste
instantie berekend volgens omrekenformule (4-20 mA = 1000 - 1150 kg/m3). De gegevens
van de slurry-afvoer zijn als berekende waarden via het HK-systeem binnengekomen. Binnen
het HK-systeem is in eerste instantie eveneens nog met de oudere omrekenformule gewerkt.
Een nadere analyse van het meetproces heeft uitgewezen dat de gehanteerde omrekenformules
in eerste instantie niet juist zijn geweest. De omrekenformule had 1000 - 1500 kg/m3 moeten
zijn. Halverwege passage Meetveld Klei op 2 augustus 1997 is dit aangepast.

Debietmeters in toe- en afvoerleiding (TCH/HK)
De debietmeters in de leidingen hebben goed gefunctioneerd.

Stuwdrukopnemers pompen in toe- en afvoerleiding (TCH/HK)
Het is onduidelijk of de stuwdrukbepaling betrouwbaar is uitgevoerd aangezien de metingen
niet in de evaluatie betrokken zijn.

Drukverschilmeter over 10 m afvoerleiding (COB)
De drukverschilmeting heeft niet gefunctioneerd gedurende de eerste passage van Meetveld
Noord en de passages in ZAND en KLEI. In rapport [Kl00-W-098] heeft een summiere
evaluatie van de drukverschilmeter plaatsgevonden. Hierin wordt aanbevolen om bij een
dergelijk relatief gevoelige meting de opstelling goed controleerbaar en nastelbaar moet zijn.
De verschildrukmeting is in de uitgevoerde evaluaties niet gebruikt.

Drukopnemerssnijrad, meng- en luchtkamer (COB)
In rapport [Kl00-W-098] is het functioneren van de drukopnemers uitgebreid geevalueerd.
Hierin wordt geconcludeerd dat de opgetreden uitval niet onredelijk groot is gezien de aard
van de blootstelling; van de 17 opnemers zijn er 2 stuks uitgevallen waarvan 1 opnemer, na
vervanging, nogmaals is uitgevallen. Belangrijk is echter dat de drukopnemers in de loop van
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de tijd een aanzienlijke nulpuntsverschuiving hebben laten zien. Geconcludeerd is dat de
oorzaakgezocht moet worden in het beschermsysteem dat is toegepast tegen de relatief grate
mechanische belasting van de opnemers tijdens gebruik. De metingen zijn gecorrigeerd door
tussentijds uitgevoerde calibraties.
Aanbevelingen [KlOO-W-098]:

Geef de polyurethaan bescherming een andere vorm waardoor loslaten aan de zijkant niet
optreedt ofweI niet doorspreekt naar het membraam. Realiseer dit door deze bescherming
een grate diameter/dikte verhouding te geven, zo ook de diameter ten opzichte van de
membraamdiameter te vergraten, en de in te gieten ruimte zo vorm te geven dat de dikte
van de laag bij de omtrek afneemt waarmeede beschermlaag minder op treksterkte vanaf
de omtrek en meer op schuifsterkte vanaf de onderzijde gehecht zit.
Onderzoek in de praktijk de bruikbaarheid van andere typen drukopnemers zoals
bijvoorbeeld van Glatzl.
Breng een inrichting op de te bemeten ruimte aan zodat eenvoudig periodiek "genuld"
kan worden. Met andere woorden: neem een oplossing als nu in tweede instantie gevolgd
werd door de bentonietdrukken te meten liever in eerste .instantie op, en wel in verbeterde
vorm en gei'ntegreerd in het ontwerp.

Temperatuuropnemer (COB)

De temperatuurapnemer in de mengkamer heeft goed gefunctioneerd.

Rotatiesnelheid snijrad (TCH/HK)
Geen bijzonderheden

Stand snijrad (COB)

De rotatiehoek is direct gemeten in het COB-systeem. De meter werkte ten tijde van tweede

passage Zuid niet. Tijdens 2e passage Meetveld Noord heeft de meter slecht gefunctioneerd

en is enkele dagen na passage bezweken.

Verplaatsingcilinders snijrad (TCH/HK)
De positie van het schild is berekend als de gemiddelde verplaatsing van de individuele
stuurcilinders van het schild. De positie van de boorkop is berekend als de som van de
gemiddelde verplaatsing van het schild plus de gemiddelde verplaatsing van de boorkop t.o.v.
het schild. Eventuele scheefgang / sturing kan geconstateerd worden uit de weergave van de
individuele verplaatsingen. Het nulpunt van de vijzels is gebruikt als nulpunt voor
verplaatsingen. Omdat de vijzels nooit geheel teruggetrokken zijn, is het beginpunt van een
"vortrieb" niet gelijk aannul.

Werkdruk cilinders snijrad (TCH/HK)
Geen bijzonderheden
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Werkdrukaandrijfkoppel snijrad (TCH/HK)
Hetaandrijfkoppel is afuankeIijk van de gehanteerde versneilingen (Stufe). Aileen tijdens het
boren door het dichtingsblok is Stufe 2 gehanteerd, anders is Stufe 1 gehanteerd. Voar de
omrekening, zie bijlage 2. Het aandrijfkoppel is uitgerekend op basis van een gemeten
hydraulische druk. Twee drukken zijn met meegestuurd, te weten de aandrijfdruk van het
hydraulisch systeem en de retourdruk van hetzelfde systeem. Het aandrijfkoppel is evenredig
met de verschildruk van het systeem.

Werkdruk dlinders TBM (TCH/HK)

De drukopnemers hebben tijdens de gehele boorperiodegoed gefunctioneerd.

Werkdrukgroutinjectie engei"njecteerdgroutvolume (TCH/HK)
De groutvolumes zijn bepaald door het aantal slagen van de pomp te vermenigvuldigen met
het volume per slag. In de praktijk is ook lucht verpompt, zodat nier representatief is voor het
verpompte groutvolume. Tevens is de gemiddelde groutdruk berekend als het gemiddelde van
de zes individuele groutdrukken. Indien niet aUe pompen werken, is het hier berekende
gemiddelde eveneens niet representatief. De aansluitpunten van de groutpompen zijn
regelmatig gewisseld, waardoor de exacte injectiepositie niet te achterhalen is. Regelmatig is
tijdens 2e passage Meetveld Zuid een van de groutpompen gebruikt voor het verpompen van
bentoniet. Hierdoor is het totale groutvolume en de gemiddelde groutdruk verstoord.
Derhalve zijn eveneens handmatige metingen uitgevoerd. De inhoud van de groutbakken werd
van tijd tot tijd gemeten, waaruit het verpompte volume bepaald is.

VoortgangssnelheidTBM (TCH/HK)
De voortgangssnelheid van de boorkop en van het schild is berekend uit de relatieve
gemiddelde posities van de boorkop en het schild. Vanwege de beperktere resolutie van de
positiebepaling dan van de meetfrequentie, resulteert de direct berekende snelheid (per
meting) in een onjuist beeld (de snelheid viel steeds terug naar 0).

In rapport KlOO-W-098 is het integrale meetsysteem geevalueerd. De resultaten van dit
onderzoek zijn voor de betreffende onderdelen hieronder samengevat.

Instrumentcontainerop het snijrad
Dit is als ontwerp een goede keuze gebleken en heeft geen problemen opgeleverd. Verzuimd
is om in de kabelinvoer in de container een waterslot op te nemen hetgeen bij kabelbreuk
problemen had kunnen opleveren

Overdracht vanaf instrumentcontainer
Het systeemvoar overdracht van signalen is zeer robuust in 2-voud gespecificeerd en
uitgevoerd door middel van een sleepringsysteem en een back-up radio-overdrachtssysteem.
Het sleepringsysteem is zeer betrouwbaar geleken. Het radiosysteem werkte tevens zeer
betrouwbaar totdat de ontvanger naar een onjuiste locatie werd verplaatst.
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Geconc1udeerd kan worden dat het sleepringsysteem geen back-up behoeft mits reparaties en
vervanging snel kunnen geschieden en er adequate batterij- en dataopslagcapaciteit is om een
tijdelijke storing te overbruggen.

Bekabelingnaar instrumentcabinet
Bij een drukopnemer is een beschadiging van de kabelmantel geconstateerd waardoor vocht
tot zelfs in het instrumentcabinet doorgedrongen is. De kabel was onvoldoende deugdelijk
beschermd en bevestigd. De connectoren waren niet voorzien van een waterslot waarvoor
alsnog voorzieningen voor zijn getroffen.

lnstrumentcabinet
Het systeem heeft goed gefunctioneerd.

Kabelverbinding van instrumentcabinet naar bouwkeet

Ondanks de zeer lange, veeladerige, kabel zijn geen storingen waargenomen.

Data-acquisitie en opslag in bouwkeet
De beide PC's werkten goed. Een PC is tijdens de metingen gecrasht en is vlot vervangen
door de reserve schijf. De programmatuur kon snel vanaf CD's worden geladen. De master-
klok moest een keer worden vervangen.

Verwerking van de meetdata
De verwerking van de meetdata welke bestond uit het binnenhalen van de automatisch
aangemaakte data-be standen en het presenteren van de meetgegevens is uitstekend verlopen.
Voor een gedetailleerde beschrijving van het dataverwerkingsproces wordt verwezen naar
paragraaf 5.2.1 van het meetrapport [Kl00-05]. Vermeldt moet worden dat het ingezette
software-pakket ORIGIN 4.1 zeer geschikt is gebleken voor het presenteren van de grote
hoeveelheden data. In ORIGIN zijn standaard grafieken en verwerkingsalgoritmes
geprogrammeerd waarmee volgens een vaste procedure de diverse berekeningen en
presentaties zijn uitgevoerd. Tevens zijn de verwerkingsalgoritmes relatief eenvoudig aan te
passen aan de op enig moment geldende voorkeuren.

2.4 Conclusies en aanbevelingen

De specificaties voor het aanvullend COB-instrumentarium voldoen achteraf gezien niet
geheel aan de beoogde onderzoeksdoelen. Dit is veroorzaakt door de volgende
omstandigheden:

de COB-onderzoeksdoelen zijn van een hoog abstractieniveau en zijn hiermee relatief
vaag
bij het opstellen van de specificaties waren nog geen predicties beschikbaar. Indien deze
aanwezig waren geweest had de keuze van de te meten parameters afgestemd kunnen
worden op de parameters welke in de (reken)modellen van de predicties worden
gehanteerd
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een deel van het instrumentarium is door de TBM-Ieverancier (Herrenknecht)
gespecificeerd

er lag een grote tijdsdruk op het opstellen van de specificaties.

Op basis van de evaluatie van de meetresultaten zijn de volgende conclusies ten aanzien van

het meetsysteem te trekken:

Drukverdeling in de mengkamer
Bij de drukopnemers in de mengkamer is een belangrijk nulpuntsverloop in de opnemers
opgetreden gedurende het totale boorproces. De metingen zijn gecorrigeerd door tussentijds
uitgevoerde calibraties. Geconcludeerd kan worden dat het gelukt is om de drukverdeling in
de mengkamer voldoende betrouwbaar te bepalen.
Bij een volgend project dient de specificatie van de opnemers aangepast te worden.

Krachtenbalansvan de TBM in axiale en tangentielerichting
Gebleken is dat bepaling van de krachtenbalans in axiale en tangentiele richting uiterst
moeizaam verlopen is. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er minder parameters zijn
gemeten dan het aantal dat voorkomt in de balansen. AIleen op basis van analyses van
specifieke omstandigheden zolas toepassing van de overcutters [k100-W-081] en een
experiment met toerental en voortgangssnelheid [Kl00- W-092] zijn de belangrijkste
componenten van de balansen bepaald.
Bij een volgend project dient het meetinstrumentarium heroverwogen te worden en dienen
specifieke experimenten te worden ingebouwd teneinde aIle componenten eenduidig te kunnen
meten. Hierbij moet gedacht worden aan het meten van de axiale snijkrachten en een
uitbreiding van de experimenten met overcutters, afzonderlijke voortbeweging van snijrad en
TBM en variaties in toerental en voortgangssnelheid.

Waterspanningen voor het boorfront

De waterspanningsmetingen in het boorfront welke tijdens passage van de TBM zijn
aangeboord hebben goed gefunctioneerd en bijgedragen tot inzicht in de processen welke aan

het boorfront optreden.

Slijtage van de snijelementen
Tussentijds en na afloop van het boorproces is de slijtage aan de snijelementen gemeten.
Toetsing van dit meetresultaat aan predicties heeft plaats gevonden in rapport Kl00-W-??? In
dit rapport wordt met betrekking tot de instrumentatie aanbevolen om meting van de
gemiddelde snijdiepte over het gehele trace uit te voeren hetgeen betekent dat zowel de
voortgangssnelheid als de omwentelingssnelheid (en richting) van de boorkop geregistreerd
dient te worden.
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Effectiviteit pompen en leidingen.
De drukverschilmeter en radioactieve dichtheidsmeters hebben slecht gefunctioneerd. De

predicties zijn om deze reden nauwelijks te toetsen zodat de meting weinig inzicht heeft

opgeleverd.

Aanbevolen wordt om bij een vervolgproject in de specificaties uitgebreid aandacht te

besteden aan de toe te passen meetopstelling en calibratie van het instrumentarium. Een

concretere invulling van aanbevelingen is gezien de beperkte evaluatie niet mogelijk.

Meetperiode en -frequentie

De door de aannemer gei:nstalleerde instrumenten (HK-data) zijn alleen tijdens de

boorperiodenbemeten in tegenstelling tot de COB-instrumenten welke continu bemeten zijn.
Voor de evaluatie van de metingen lOu het erg nuttig geweest zijn wanneer de HK-data tevens

continu bemeten waren.

Data-acquisitiesysteem
Tot slot kan worden opgemerkt dat zowel het data-acquisitiesysteem als het
dataverwerkingssysteem uitstekend hebben voldaan.
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HOOFDSTUK 3

INSTRUMENTATIE GEOTECHNIEK

3.1 Inleiding

In het kader van het Praktijkonderzoek Boortunnels (Kloo) is een onderzoeksprogramma
geformuleerd-waarinonder andere processen die zichafspelenin de-meetgebieden op de Noord-
en Zuidoever gemonitoord worden. De commissie Kloo heeft een Instrumentatie- en Meetplan
[Kloo-Ol] opgesteld waarin de te monitoren processen en onderzoeksvragen nader zijn
gedefmieerd. Op basis hiervan is een specificatie en draaiboek samengesteld ten behoeve van
inrichting van de meetgebieden, installatie van de instrumentatie en uitvoering van de metingen.
Het resultaat hiervan is verwoord in het document "Specificatie en draaiboek meetgebieden 2e
Heinenoordtunnel" [Kl 00-W-029].

In de periode oktober 1996 tot en met februari 1997 zijn aan beide zijden van de Oude Maas
de meetgebieden ingericht. Het aangelegde meetsysteem wordt beschreven in twee
instrumentatierapporten [Kloo-W-051] en [Kloo-W~062]. In de afgelopenjaren 1997 en
1998 zijn beide meetgebieden tweemaal gepasseerd door de tunnelboormachine. Per passage
zijn de meetresultaten gerapporteerd in meetverslagen [Kloo-W-064, [Kloo-W-070], [Kloo-
W~083] en [Kloo-W-089].

Het doel van dit deel van de eerste orde evaluatie is om de volgende zaken te beoordelen en
aanbevelingen te doen voor toekomstige projecten:

Inrichting van de meetgebieden, keuze te meten paramaters en onderzoekslocaties

- Keuze en functioneren van de instrumenten
Uitvoeringsaspecten plaatsing en metingen

3.2 Specificaties

3.2.1 Uitgangspunten

Bij het ontwerpen van de opzet van de monitoring van beide meetgebieden is uitgegaan van
de onderzoeksdoelen zoals verwoord in het "Instrumentatie en meetplan" , [Kloo-0l]. Het
belangrijkste doel van instrumentatie is het vaststellen van spanningsveranderingen en
deformaties in de omgeving.

Ten tijde van het opzetten van de meetgebieden waren de resultaten van de predictie-
berekeningen voor de situatie bij de Heinenoordtunnel nog niet beschikbaar. De keuze van
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Geoteehnisehe Verwaeht Verwachte Minimale Minimale

Parameter meetbereik verandering meetnauw- meetfrequenti

parameter parameter keurigheid e

Maaiveldzetting 2 tot 3 em niet gedefinieerd 0,5 nun Ix per 3 uur

Deformatie onder- 60mm niet gedefinieerd 0,5nun 8x per uur
grond

Grondspanningen 200 - 500 10 - 30 kPa 3 kPa Ix per uur
kPa

Waterspanningen 0 - 350 kPa niet gedefmieerd 2 kPa Ix per uur.

Waterspanningen 0 - 100 kPa 10 Pa 1 kPa Ix per
voor het boorfront seconde

instrumenten, de benodigde meetbereiken en meetnauwkeurigheden zijn ingesehat op basis
van literatuuronderzoek. De minimum eisen zijn samengevat in tabel 3.

Naast teehnisehe argumenten hebben bij de seleetie van type en aantallen instrumenten ook de
kosten ervan een grote rol gespeeld. Zo is een nauwkeurig automatiseh hellingmeetsysteem
vanwege de hoge kosten niet toegepast en zijn in de laatste fase van het proces van het
vaststellen van de inriehting van de meetgebieden de aantallen instrumenten, uit budgettaire
overwegingen, nog teruggebraeht. Zo zijn gronddrukmetingen uit kostenoverwegingen alleen
op meetgebied Noord uitgevoerd.

Tabel 3. Overzicht verwaehtingen en minimale eisen

3.2.2 Evaluatie inrichting meetgebieden
Op het moment van het vaststellen van de inrichting van de meetgebieden (type, aantallen en
locatie van instrumenten) waren opdrachtgever (COB-PBBT) en opstellers (GeoDelft, Fugro
en Gemeentewerken Rotterdam) van mening dat er een evenwichtige keuze was gemaakt
tussen enerzijds de onderzoeksvragen en anderzijds de technische invulling ervan binnen de
beschikbare budgetten.

Achteraf gezien zijn op basis van de opgedane ervaringen en de huidige inzichten op deze
keuze een aantal opmerkingen te maken die in de volgende subparagrafen worden behandeld.
Opmerkingen ten aanzien van de uitvoeringsaspecten en resultaten worden in de paragrafen
3.4 en 3.5 behandeld.

Zakbaken en vaste punten

De gekozen meetmethode (handmatige waterpassingen van zakbaken) kon aan aIle
verwachtingen voldoen. Op dit moment zou deze metingen ook met voldoende
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nauwkeurigheid met een automatisch waterpastoestel met servo-aansturing en wellicht ook
met een total station kunnen worden uitgevoerd. Met een dergelijke opstellingen is tijdens de
passage van een meetraai een hogere meetfrequentie realiseerbaar zonder dat 24 uur per dag
meetploegen bezig zijn.

Duidelijk is ook naar voren gekomen dat een vastpunt per meetgebied gerelateerd aan een
NAP-hoogtemerk (de Eerste Heinenoordtunnel) onvoldoende is. Gezien bijvoorbeeld de
discussie over het verloop van het vaste punt op meetgebied Zuid en de korte afstand waarop
dit punt geplaatst moest worden van de tunnelbuis verdient het aanbeveling per meetgebied
minimaal 2 vaste punten te plaatsen en deze te relateren aan minimaal drie NAP-
hoogtemerken.

Gezien de waarde van dit type meting voor het inzicht in het proces en indien volledig
automatisch uitvoerbaar ligt het voor de hand ook het aantal meetpunten uit te breiden.

Hellingmeetbuizen
Hetplaatsen van een hellingmeetbuis boven de tunnellining heeft niet het extra inzicht
gegeven in de horizontale deforrnaties bij het ontstaan van de zettingstrog die ervan was
verwacht. Bij het stabiele boorfront zijn de horizontale deforrnaties beperkt gebleken.

Daarentegen heeft het plaatsen van een hellingmeetbuis boven de tunnel als nadeel dat deze
niet kan worden doorgezet tot in een deforrnatievrije vaste laag. Bij een hellingmeetbuis
geplaatst tot in een vaste klaag vorrnt de onderkant van de buis het referentiepunt voor de.
meting. Bij een buis boven de tunnel is de bovenkant van buis aan rnaaiveld het referentiepunt
van de meting en zal de positie ervan gelijktijdig met de hellingmeting (landmeetkundig)
moeten worden ingemeten. Hier is gebleken dat de nauwkeurigheid van het landkundig
inrneten van de bovenkant van de hellingmeetbuis van dezelfde orde-grootte is als de
optredende horizontale deformaties.

De huidige stand der techniek laat het op dit moment toe dit type metingen ook automatisch
uit te voeren. Door de opkomst van keramische tiltsensoren kunnen in voorkomende gevallen,
tegen redelijke kosten, de hellingmeetbuizen worden geinstrumenteerd. Ten tijde van het
opstellen van de specificaties bleek deze optie, overigens met een ander type sensor,
onevenredig duur.

Bij het opstellen van de specificaties is, om risico's ten aanzien van de voortgang van het
boorproces uit te sluiten, minimaal een afstand van 2 meter aangehouden tot de tunnelbuis. In
voorkomende gevallen kunnen de instrumenten gelet op de gunstige ervaringen tot 1 meter
van de buis worden geplaatst.

Extensometers
Voor meting van de verticale deformatie in de ondergrond zijn extensometers gebruikt van
het type rod extensometer met packer ankers. Per extensometer kunnen rnaximaal6 ankers
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worden geplaatst waarmee dan op 6 diepteniveaus de verticale de forma tie kan worden

bepaald. Het instrument kan naar keuze in een handmatig uitleesbare versie of een

automatisch uitleesbare versie worden geleverd. Het bij de Tweede Heinenoord gekozen

automatisch systeem voldeed aan alle gestelde eisen.

Tegenwoordig is ook een alternatief systeem beschikbaar. Het zogenaamde Increx systeem,
dat in veel bestekken van boortunnels op dit moment wordt voorgeschreven. Bij dit systeem
wordt via een toegangsbuis over het gehele dieptebereik elke meter de afstand tussen twee
zogenaamde "sensing rings" bepaald. Door sommatie wordt een totaalbeeld van de
deformatie verkregen. De meting kan alleen handmatig worden uitgevoerd.

Wat betreft wijze van installatie en uitvoering van de metingen is dit naar onze mening, in
vergelijking met rod extensometers, een tijdrovende en dus inefficiente meetmethode.
Voordeel is wel dat elke meter over het dieptebereik een meetpunt beschikbaar is, echter in
de meeste gevallen heeft dit, geotechnisch gezien slechts een beperkte meerwaarde. Gezien
het deformatiegedrag van de ondergrond zou in toekomstige gevallen zelfs met minder dan 6
ankers per extensometer kunnen worden volstaan. De waarde van de extensometers boven de
tunnel is groot gebleken voor het verkrijgen van inzicht in de deformaties. Het verdient
daarom aanbeveling deze instrumenten meer te plaatsen over de as van de tunnel.

Bij het opstellen van de specificaties is, om risico's ten aanzien van de voortgang van het
boorproces uit te sluiten, minimaal een afstand van 2 meter aangehouden tot de tunnelbuis. In
voorkomende gevallen kunnen de instrumenten gelet op de gunstige ervaringen tot 1 meter
van de buis worden geplaatst.

Stress Monitoring Stations
Met een Stress Monitoring Station (SMS) worden de horizontale grondspanningen in twee
richtingen en de verticale grondspanning in een richting gemeten. Daarnaast wordt de
waterspanning gemeten zodat de effectieve spanningen kunnen worden bepaald. Vanwege het
feit dat vooraf reeds enige twijfel was aan het betrouwbaar meten van de absolute waarden
van de grondspanningen waren in het oorspronkelijke plan 6 SMS per meetgebied voorzien in
drie parallelle raaien met gelijke afstanden tot de tunnelbuis. De gedachte was
meetonnauwkeurigheden of foutief functioneren door redundantie (herhaling) te elimineren.
Uit budgettaire overwegingen zijn in de eindfase van het opstellen van de inrichting van de
meetgebieden aIle SMS op meetgebied Zuid en 2 van de 6 SMS op meetgebied Noord komen
te vervallen.

Op dit moment is ook een wegdrukbare versie van een horizontale grondspanningsmeter,
desgewenst tevens voorzien van een waterspanningsmeter, beschikbaar. Dit type
grondspanningsmeter wordt vanuit de bodem van een boorgat weggedrukt naar het gewenste
diepteniveau.
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Beide typen grondspanningsmeters worden door de leverancier geijkt in een luchtkamer en
voldoen dan aan de gestelde meetspecificaties. Het plaatsen van de instrumenten in de
ondergrond, hetzij door afstelling in een boorgat of door wegdrukken, levert een verstoring
van de initiele grondspanningen. Bij de installatiemethode door middel van boren treedt
ontspanning op van de ondergrond, terwijl het wegdrukken een opspanning geeft.

Vit de metingen met de SMS blijkt dat onder de omstandigheden op meetgebied Noord deze
verstoring zich ook op de lange termijn niet hersteld. De absolute waarnemingen van de
grondspanning kloppen niet met de verwachtingen; zelfs negatieve effectieve spanningen zijn
gemeten. Daarentegen zijn trends van'degrondspanningen (relatievegrondspanningen) in het
algemeen wel conform de verwachtingen. Deze waarnemingen zijn zeUs belangrijk gebleken
voor het verhogen van het inzicht in het effect van de tunnelboring op de ornliggende grond.
Naar verwachting geven de wegdrukbare grondspanningsmeters soortgelijke problemen door
het opspannen van de grond.

Bij dit onderzoek maar ook bij vele andere vraagstellingen blijkt telkens weer de grote
behoefte in de geotechnische wereld om de gronddrukken in de ondergrond en gronddrukken
op een constructie nauwkeurig te monitoren. Wellicht reden om de mogelijkheden van het
betrouwbaar meten van grondspanningen nader te onderzoeken.

Waterspanningsmetingen
Tijdens de passage van de meetgebieden zijn de waterspanningen voor het boorfront
gemonitord op een hoge meetfrequentie. De meetfrequentie was voorzien op 1 Hz, echter in
de praktijk kon zeUs 3 Hz worden gerealiseerd. De instrumenten waren afgesteld in een
boorgat volgens een speciale procedure en zorgvuldig afgedicht om verstoring van het
boorproces (blow-out, vastlopen TBM op de opnemers en kabels) te voorkomen. De
meetmethode heeft prima gefunctioneerd en zou onder gelijke omstandigheden op dezelfde
manier kunnen worden gerealiseerd.

Daarnaast is gedurende de hele meetperiode de waterstand in de Oude Maas gemeten. Ook
deze meetmethode voldeed aan de gestelde eisen en zou op dit moment op een gelijksoortige
wijze worden uitgevoerd.

Data-acquisitiesysteem
Op meetgebied Noord was een data-acquisitiesysteem aanwezig die in directe verbinding
stond met de meetcomputer in het kantoor van het Project Bureau BoorTunnels (PBBT) op de
bouwlocatie. Het data-acquisitiesysteem op meetgebied Zuid was via een GSM-modem
verbonden met de meetcomputer op Noord.

Het data-acquisitie systeem aan de Noord- en Zuidoever heeft op zich de gehele meetperiode
goed gefunctioneerd. Ais gevolg van externe factoren (bijvoorbeeld stroomonderbreking) zijn
enige reparaties noodzakelijk gebleken. De modemverbinding van de Zuidkant naar de
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Geotechnische Meet- Meetnauwke Frequentie Geselecteerd
parameter bereik urigheid meting type instrument

Maaiveldzetting +/- 0,3mm Ix per 3 DINI 10 Waterpastoestel met
50 uur invarbaak
mm

Verticale defor- +/- 0,5mm 8x per uur Rod extensometer met

matie ondergrond 50 packer ankers (2 tot 6)

mm

Horizontale +/- Imm 5x tijdens Hellingmeetbuis en
deformatie 500 passage -

Digitilt Inclinometer probe
Ondergrond mm raal

Horizontale- en 0-500 3 kPa 8x per uur Stress Monitoring Stations

verticale grond- kPa BB 10/20 KF10

spanningen en
waterspanningen

Waterspanningen 0-250 1 kPa Ix per XTC-190M

voor het boorfront kPa seconde Miniatuur drukopnemer met
filter

Getijdemeting 0-25 0,1 kPa 8x per uur PDCR 1830

Oude Maas kPa Drukopnemer met filter

meetcomputer op Noord functioneerde onvoldoende als gevolg van de slechte dekking van het
GSM-net ter plaatse van meetgebied Zuid.

3.2.3 Relaties met de onderzoeksdoelen

Met het meetinstrumentarium zijn de onderzoeksdoelen A tot en met F (zie paragraaf 3.2.1)
in ruime mate gerealiseerd. Het toegepaste meetinstrumentarium, inclusief meetspecificaties
zijn aangegeven in tabel 4.

Tabel 4. S 'fi

Onder de veldomstandigheden konden de genoemde meetspecificaties probleemloos worden
gerealiseerd. Een uitzondering hierop vormt de meting van de maaiveldzetting. Ais gevolg
van exteme omstandigheden (weersinvloeden, trillingen van de TBM) is de meetnauw-
keurigheid van 0,3 mm niet gerealiseerd. Naar schatting bedraagt deze circa 1 mm.

Bij soortgelijke projecten verdient het aanbeveling de opstelpunten van het waterpastoestel
verder weg te plaatsen of aandacht te besteden aan het trillingsvrij opstellen ervan.
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activiteit begrote gerealiseerde

kosten kosten

opstellen specificaties 150.0 150.0

installatiewerkzaamheden en metingen deformatie aan maaiveld 655.8 655.8
en in de diepte (horizontaal en verticaal)

installatie werkzaamheden en metingen waterspanningsmetingen 230.7 230.7
voor het boorfront, getijde en stress monitoring stations

data-acquisitie systemen:. 169.0 169.0

instrumentatie- en meetrapportage 40.0 40.0

overige voorzieningen meetgebieden 103.2 103.2

onvoorzien / risico na oplevering 201.3 2Q2.7

Totaal: 1,550.0 1,551.4

3.3 FinancieIe evaluatie

In de specificaties [3] is het benodigde budget voor het inrichten van de meetgebieden,
uitvoering van de metingen en rapportage geschat op in totaal NLG. 1.550.000,--. In de
eindfase is door reductie in de aantallen instrumenten hierop nog NLG. 144.000,-- bekort
zodat het benodigde budget op dat moment werd geschat op NLG. 1.406.000,--. In dit bedrag
was NLG. 201.250,-- opgenomen voor onvoorziene werkzaamheden

Tabe15.0
.

ht k (bed .
NLG 1 1000)

Het werk is uiteindelijk uitgevoerd voor NLG. 1.407.350,--. Op NLG. 1.350,-- na is dit dus
conform de budgetschatting. Het bedrag aan onvoorziene werkzaamheden is ingezet voor:

extra gemaakt kosten in de uitvoering (bijvoorbeeld de wateroverlast op Noord)
extra wensen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld terugvalscenario, afnamedocument,
deelname meetoverleg, een DCF-klok in de meetcomputer en het aansluiten van de
meetcomputer op een lokaal netwerk)
de langere duur van vooral de eerste passage van Noord
onderhoud, reparaties, extra metingen en verplaatsing van instrumenten.

3.4 Uitvoering

3.4.1 Installatie instrumenten

De instrumenten zijn aIle geplaatst volgens tevoren afgesproken procedures. Daamaast is een
opleveringscontrole uitgevoerd waarbij diende te worden voldaan aan afgesproken criteria.
Dit is in het algemeen goed verlopen. In de volgende subparagrafen wordt per type
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instrument aangegeven wat in de uitvoering van de plaatsing is fout gegaan en hoe hiermee is
omgegaan.

Zakbaken en vaste punten
Bij het plaatsen van zakbaken en vaste punten op meetgebied Zuid bleek dat recentelijk een
zandophoging van circa 2 meter op het oorspronkelijk maaiveld was aangebracht. Dit heeft
later de interpretatie van het lange termijn zettingsgedrag sterk bemoeilijkt omdat onduidelijk
was of de gemeten maaiveldzetting werd veroorzaakt door de effecten van het
tunnelboorproces of door de zandophoging.

Verder was het (opgehoogde) meetgebied veel kleiner dan verwacht. In het installatieproces is
toen besloten de zandophoging zoveel mogelijk uit te breiden, hetgeen echter maar beperkt
mogelijk bleek. Als gevolg hiervan zijn een aantal zakbaken komen te vervallen en moest het
vaste punt relatief dicht bij de tunnelbuis worden geplaatst. Door een uitvoeringsfout is dit
punt overigens ook niet diep genoeg geplaatst (conus op ongeveer het niveau van de
onderkant van de tunnelbuis in plaats van circa 8 meter eronder).

Hellingmeetbuizen

De hellingmeetbuizen zijn zonder noemenswaardige problemen geinstalleerd.

Extensometers
Een van de extensometers is per abuis op een verkeerde locatie geinstalleerd in het
tunneltrace. Het anker en oplengstaven vormde hiermee een obstakel voor het boorproces-. In
een later stadium is, na overleg met de betrokken partijen het instrument verwijderd en het
gat zorgvuldig afgedicht. De tunnelboormachine is verder zonder problemen deze locatie
gepasseerd.

Stress MonitoringStations
Bij aanlevering van de instrumenten door de leverancier is de werking in het veld
gecontroleerd. Hierbij bleken de instrumenten niet geheel aan de specificaties te voldoen
(afwijkingen in de nulwaarde). De instrumenten zijn door de leverancier aangepast waarna ze
wel voldeden.

De Stress Monitoring stations (SMS) worden afgesteld in een boorgat. Tijdens het trekken
van de boorcasing wordt het gat zo goed mogelijk aangevuld. In de procedure was een
afdichting van zand en zwelkleikorrels voorzien. Op advies van de leverancier is in de
uitvoering echter besloten bentonietcement toe te passen voor de gronddrukcellen en een
zandaanvulling rondom de waterspanningsmeters. De effecten van deze wijziging op de
meting zijn niet duidelijk.

Omdat in de opleveringsprocedure een van de vier SMS een afwijkend gedrag vertoonde is
een reserve instrument, zonder kosten voor de opdrachtgever geplaatst.
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Waterspanningsmetingen

Vanwege het mogelijk vastlopen van de pompen in de TBM is voor deze sensoren een
speciale kabel met lage treksterkte toegepast. Dit heeft als gevolg gehad dat we te maken
hebben gehad met een relatief hoge uitval van instrumenten (twee van de zes geplaatste
waterspanningsmeters). Voor de uitgevallen instrumenten zijn, zander kosten voor de
opdrachtgever nieuwe geplaatst.

Het installeren van de waterspanningsmeter in de Oude Maas is zonder noemenswaardige
problemen verlopen.

3.4.2 Uitvoeren metingen

De metingen zijn in het algemeen goed verlopen. In de volgende subparagrafen wordt per
type instrument aangegeven wat in de uitvoering van de metingen is fout gegaan en hoe

hiermee is omgegaan.

Zakbaken en vaste punten
Tijdens de passage van Zuid is het vaste punt verlopen ten opzichte van het referentiepunt op
de Eerste Heinenoordtunnel. Op meetgebied Noord is dit probleem niet opgetreden.

Dit probleem is waarschijnlijk het gevolg van het te dicht bij de tunnel plaatsen van het vaste
punt en de onvoldoende diepte-afstelling van de conus. Dit probleem is pas later tijdens de
passage van meetgebied Zuid onderkend. In de meetverslagen is het probleem geanalyseerd
en zijn, indien nodig hiervoor correcties uitgevoerd.

Hellingmeetbuizen
Bij een buis boven de tunnel is de bovenkant van buis aan maaiveld het referentiepunt van de
meting en wordt de positie ervan gelijktijdig met de hellingmeting (landmeetkundig)
ingemeten. De horizontale deformaties waren veel kleiner dan verwacht waardoor de
nauwkeurigheid van het landkundig inmeten van de bovenkant van de hellingmeetbuis van
dezelfde orde-grootte werd als de optredende horizontale deformaties.

In een aantal gevallen is daarom de horizontale deformatie alleen relatief (m.a. w. zonder
referentie) gepresenteerd.

Extensometers
Na verloop van tijd dreigden de extensometers uit het bereik van hun sensor (+/- 50 mm) te
geraken. Dit kon relatief eenvoudig worden aangepast door het referentiepunt te verhogen of
de hoogte van de sensor in de kop van de extensometer aan te passen.

Stress Monitoring Stations
De uitvoering van de metingen zijn zander noemenswaardige problemen verlopen.
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Waterspanning smetingen

De uitvoering van de metingen zijn zonder noemenswaardige problemen verlopen.

3.4.3 Resultaten

De resultaten van de metingen zijn in 4 meetverslagen gerapporteerd aan de opdrachtgever
([K100-W-064, -070, -083 en -089]). Het ging hierbij om de presentatie van de verwerkte
primaire meetgegevens, m.a. w. de meetgegevens in engineering-eenheden versus tijd,
inclusief alle noodzakelijke correcties.

De verwerking van de meetgegevens tot de afgesproken grafieken is een arbeidsintensief
proces gebleken. Met name het feit dat automatische metingen op een relatief hoge
meefrequentie moesten worden gecombineerd met handmetingen op een veellagere
meetfrequentie zorgde voor de nodige extra inspanning.

De meetresultaten gaven een goed inzicht in de effecten van het boorproces op de omliggende
grond. Uitsluitend de waamemingen van de Stress Monitoring Stations (SMS) gaven, zoals
wel verwacht, problemen. De absolute waarden zijn niet betrouwbaar gebleken (negatieve
effectieve spanningen). De tendensen kloppen wel met de verwachtingen.

3.5 Conclusies en aanbevelingen

Predictieberekeningen zijn waardevol voor de definitieve inrichting van meetgebieden en
keuze van instrumenten. Het verdient daarom aanbeveling deze uit te voeren voordat de
inrichting van de meetgebieden wordt vastgesteld.

Het verdient aanbeveling per meetgebied minimaal 2 vaste punten te plaatsen en deze te
relateren aan minimaal drie NAP-hoogtemerken. Daamaast kan overwogen worden de meting
van maaiveldzettingen geheel automatisch uit te voeren.

Bij soortgelijke projecten verdient het aanbeveling de opstelpunten van het waterpastoestel
voor meting van de maaiveldzetting verder weg te plaatsen of aandacht te besteden aan het
trillingsvrij opstellen ervan.

Hellingmeetbuizen boven het tunneltrace zijn meettechnisch gezien en uit het oogpunt van het
verkrijgen van inzicht in het effect van het boorproces op de omgeving niet zinvol

De waarde van de extensometers boven de tunnel is groot gebleken voor het verkrijgen van
inzicht in de deformaties. Het verdient daarom aanbeveling deze instrumenten meer te
plaatsen over de as van de tunnel. Er kan wel worden volstaan met minder ankers per
extensometer.
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Bij het samenstellen van meetprogramma's dient rekening te worden gehouden met de
beperkte waarde van gronddrukmetingen. Bij dit onderzoek maar ook bij vele andere
vraagstellingen blijkt telkens weer de grote behoefte in de geotechnische wereld om de
gronddrukken in de ondergrond en gronddrukken op een construe tie nauwkeurig te
monitoren. Wellicht reden om de mogelijkheden van het betrouwbaar meten van
grondspanningen nader te onderzoeken.

De instrumenten kunnen in het algemeen dichter bij de tunnelbuis worden geplaatst.
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HOOFDSTUK 4

INSTRUMENTATIE TUNNELCONSTRUCTIE

4.1 Speciflcaties

4.1.1 Algemeen

Deze paragraaf bevat een beknopte beschrijving van de specificaties van de twee meetringen
die zijn geplaatst in de Tweede Heinenoordtunnel. Een uitgebreide beschrijving kan worden
gevonden in rapport K100-W-025. Het gaat dan met name om het bepalen van de belasting op
en de krachtswerking in de tunnelconstructie. Dit wordt uitgesplitst in:

het bepalen van de snedekrachten in de segmenten
het bepalen van de totale gronddruk op de segmenten
het bepalen van de vervormingen over de voegen van de segmenten.

In voornoemd rapport is vanuit de K100 onderzoeksdoelen met betrekking tot de constructie
een voorstel gedaan voor het plaatsen van twee geinstrumenteerde ringen in de lining van de
Tweede Heinenoordtunnel. Daarnaast bevat het rapport een beschrijving van de
meetprocedure en de uit te voeren calibratie van de instrumenten.

Ter plaatse van Meetring Zuid zijn twee aanvullende metingen verricht, die in paragraaf
4.1.2 zijn beschreven. Ten eerste zijn deformatiemetingen verricht, waarmee de
vervormingen van de ring in en direct na de TBM kunnen worden vastgelegd. Dit zijn
metingen geweest, die onathankelijk van het meetsysteem van de meetringen hebben
gefunctioneerd. Daarnaast is een groutschil-diktemeting verricht met behulp van radar
technieken.

4.1.2 Geinstalleerd systeem

De instrumenten in de meetringen zijn in drie groepen verdeeld:
ingestorte rekopnemers, waarmee de rekken in tangentiele en axiale richting kunnen
worden bepaald
ingestorte drukdozen, waarmee de drukken op de lining kunnen worden geregistreerd
verplaatsingsopnemers, die zijn gemonteerd aan de binnenzijde van de lining, waarmee
voegverplaatsingen worden bepaald.

Elk segment, uitgezonderd de sluitsteen, heeft 10 rekopnemers, 6 in tangentiele richting en 4
in axiale richting. De rekopnemers zijn geplaatst in paren, waarbij de opnemers aan de
wapening van het segment zijn verbonden. De rekopnemers zijn snaarrekopnemers van de
firma Geokon, type VC4200, met een nauwkeurigheid van circa 0,5 op een bereik van :t
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1500 . Op basis van de resultaten van de metingen aan Meetring Noord is de sluitsteen van
Meetring Zuid wel gei"nstrumenteerd en wel met 4 tangentiele en 2 axia1e rekopnemers.

Elk segment, exclusief de sluitsteen, is aan de buitenkant voorzien van twee drukdozen. Deze
drukdozen zijn tevens afkomstig van de firma Geokon, type 4850-2, met een resolutie van 1
kPa op een bereik van 3500 kPa.

Tot slot zijn op zes plaatsen in elke ring in drie richtingen de voegverplaatsingen gemeten met
verplaatsingopnemersvan de firma Monitron, type MTN/IEDSGAS/227, met een resolutie
van 25 m op een bereik van ::t 5 mm.

4.1.3 Aanvullende systemen

In rapport Kl00-W075 worden de deformatiemetingen bij Meetring Zuid beschreven. Deze
metingen zijn verricht met drie tachymeters van het type WILD TCA 1800 die door midde1
van een console tegen de tunnelwand waren geplaatst. In verband met de 10gistiek van het
boorproces zijn de consoles een aantal malen verplaatst gedurende de meetperiode. De
metingen hebben geduurd van 1 tot 7 november 1997.

Elke tachymeter heeft in de meetperiode een aantal prisma's, die waren bevestigd op de
meetring plus zijn naburige ringen, automatisch ingemeten. Vit deze metingen kan de
onrondheid van de tunnel worden bepaald.

Het tweede aanvullende systeem is de groutschildiktemeting. Deze is onder andere verricht
direct naast Meetring Noord. Rapport Kl00-W093 beschrijft de metingen. De metingen zijn
met grondradar verricht, zonder vermelding van het gebruikte apparaat.

4.1.4 Evaluatie specificaties

Op een aantal punten zijn de specificaties voor de instrumenten die zijn gebruikt bij de

evaluatie tunneiconstructie ontoereikend geweest. Het betreft de volgende punten:
De gekozen inzet van voegverplaatsingopnemers is onvoldoende om een goed beeld van het
voeggedrag te krijgen. Het is gebleken dat zes meetpunten, verdeeld over de gehele ring,
onvoldoende zijn om de visueel waargenomen verschilverplaatsingen tussen de segmenten
afdoende te kwantificeren.
Op basis van de in 1996 heersende inzichten in het tunnelgedrag 'werd verondersteld dat de
rektoestand in een ring als een vlakke rektoestand kon worden geschematiseerd. Onder die
aanname is het voldoende om een rekopnemerpaar per doorsnede te monteren om een inzicht
in de krachtswerking te krijgen. Vit de evaluatie van de meetresultaten is gebleken dat dit een
onjuiste aanname is en er met name nabij de sluitsteen door spanningsconcentraties lokaal
sterk afwijkende rekken kunnen optreden. Vermoedelijk speelt daarbij ook nog ring-ring
interactie een ro1. Dit laatste effect kon niet worden gekwantificeerd aangezien de
instrumentatie bestond uit twee ver uit elkaar gelegen ringen.
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Zoals gebleken is uit de lange termijn metingen aan de meetringen, spelen
temperatuurinvloeden een vooraf niet te vermoeden grote rol in de aflezing van drukdozen.
Voor de temperatuurathankelijke aflezing van de drukdozen is in [Kl00-W-095] de volgende
hypothese opgesteld. Het kwik in de drukdozen kan niet vrij vervormen door insluiting tussen
beton en grout. Ais gevolg hiervan treedt een ogenschijnlijke vergroting van de druk op als de
temperatuur stijgt. Oit effect speelt vooral op de lange termijn een rol, daar de tunnel slechts
langzaam opwarmt. Het insluiteffect is door middel van een laboratoriumexperiment [Kloo-
W-I0l] in maart 1999 aangetoond. In [Kloo-W-099] en [Kloo-W-loo] zijn de
temperatuurgecorrigeerde drukken gepresenteerd.
Ook de rekopnemers vertonen een temperatuurathankelijke aflezing. Hiervoor zijn twee
oorzaken aan te geven. Enerzijds is de waarde van de lineaire uitzettingscoefficient van het
beton dat gebruikt is in de Tweede Heinenoordtunnel anders dan aangenomen, waardoor de
correctie voor de verschillen in uitzetting tussen staal en beton die gebruikt is bij het bepalen
van de rekken niet juist is. Anderzijds kan er in bepaalde segmenten sprake geweest zijn van
verhinderde uitzetting, waardoor temperatuurveranderingen leiden tot rekveranderingen. Op
basis van de lange termijn metingen zijn voor elke rekopnemer nieuwe
temperatuurcorrectiefactoren bepaald. In [Kloo-W-099] en [KlOO-W-loo] zijn de
temperatuurgecorrigeerde krachten en momenten gepresenteerd.

Opgemerkt wordt dat bovengenoemde verschijnselen niet vooraf voorspeld konden worden,
daar deze afwijkingen allen pas naar voren zijn gekomen in de loop van de evaluatie van de
meetresultaten. Ais zodanig is er sprake geweest van een duidelijk leerproces, waarvan bij
toekomstige instrumentatie in tunnels gebruik zal worden gemaakt.

Ten aanzien van de specificaties voor de deformatiemetingen kan worden gemeld dat de
aanwezigheid van de volgwagen het niet mogelijk maakt aIle gewenste punten in te meten. Oit
geldt met name voor de tunnelbodem.

Ten aanzien van de groutdikteschilmeting kan gemeld worden dat geen specificaties vooraf
zijn opgesteld.

4.2 Financiele evaluatie

Tabel 6 geeft een overzicht van de bestedingen met betrekking tot de meetringen, met 1
januari 1998 als peildatum. Oe metingen lopen namelijk door tot 2002, zodat een definitief
overzicht pas in 2002 kan worden gemaakt. Zie bijvoorbeeld de post verwijderen
meetsysteem, waarop nog geen bestedingen zijn verricht.

Opgemerkt wordt dat voor iets minder dan NLG 100.000,-- meerwerk is verricht. Oit
meerwerk is voomamelijk gaan zitten in de volgende posten:

transport, opslag en handling van de segmenten in de periode tussen calibratie en
plaatsing in de tunnel
wijziging uitvoering coaxkabel
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post begroot realisatie
aanschaf opnemers 152150.00 143070.71
diverselectrisch 23030.00 23030.00
divers staalwerk 31450.00 31450.00
samenstellen en installeren segmenten 99500.00 121322.00
installeren bekabeling 13000.00 28214.00
voorbereiding meetringen tbv plaatsing 35000.00 56724.00
data-acquisitie 100000.00 100000.00
inrichten en aanbrengen meetkasten 65000.00 65000.00
centrale meeteenheid 16000.00 20035.00
configureren centrale meeteenheid 15000.00 15000.00
calibraties 51000.00 72459.62
databeheer/onderhoud DAS 40000.00 22800.00
controles meetkasten/kabels 11000.00 4255.00
metingen 85000.00 35442.11
verwijderen meetsvsteem 10000.00 0.00
projectmanagement 25000.00 26111.00
totaal 772130.00 764913.44

- plaatsing bodembescherming ter plaatse van de meetringen

- vertraging in plaatsing Meetring Zuid.

In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op bovengenoemde oorzaken voor het
meerwerk.

Tabel 6; Budget en besteding

4.3 Uitvoering

4.3.1 Fabricage meetringen

De rekopnemers en drukdozen zijn door medewerkers van Fugro, onder supervisie van TNO
Bouw, in oktober 1996 verbonden aan de wapening van de te instrumenteren segmenten. Dit
is gebeurd op het terrein van Schokindustrie te Barendrecht. Vervolgens zijn de segmenten
door Schokindustrie gestort en ontkist.

Direct na ontkisten is door Fugro een functionele test van de ingestorte instrumenten
uitgevoerd. Hierbij bleken vrijwel aIle opnemers te functioneren. In december 1996 zijn de
segmenten vervoerd naar het laboratorium van TNO Bouw te Rijswijk, waar de segmenten
zijn gekalibreerd.
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4.3.2 Calibratie rekopnemers

In december 1996 zijnde rekopnemers in de twee meetringen gekalibreerd door middel van
druk- en buigproeven op de segmenten. Door middel van deze proeven kon voor elke
opnemer een rek-kracht en rek-moment relatie worden bepaald. Deze relaties zijn gebruikt
om de gemeten rekken in de meetringen te vertalen naar krachten en momenten in de lining.

De drukdozen zijn niet nader gekalibreerd: de calibratie-informatie die door de fabrikant is
gegeven, is gebruikt om de drukken op de lining te bepalen.

4.3.3 Testen data-acquisitiesysteem

Na afloop van de calibratie is het data-acquisitie systeem onderworpen aan een aantal tests,
die eind januari succesvol zijn afgerond. Op basis van de data-files die in deze tests waren
gegenereerd, is door de evalueerders een verwerkingsprogramma in Excel geschreven,
waarmee de ruwe data direct naar engineering units werd vertaald.

4.3.4 Opslag segmenten

Het transport, opslag en handling van de segmenten gedurende een aantal maanden in het
laboratorium van TNO Bouw was onvoorzien omdat de kalibratiewerkzaamheden
oorspronkelijk voorzien waren op het terre in van TCH te Barendrecht. Onvoorziene kosten
circa NLG 23.000, --.

4.3.5 Installatie instrumenten

Meetring Noord
Meetring Noord is op 3 april1997 geplaatst. Grootste probleem bij deze meetring was de
wateraccumulatie nabij de TBM, zodat er kort na plaatsing van de meetring een plas water
van circa 1 m diepte ontstond bij de ring. Oit heeft in de eerste dagen na plaatsing geleid tot
storingen in de metingen onder in de tunnel, daar de connectoren weliswaar spatwaterdicht
waren, doch niet bestemd waren voor gebruik onder water.

Later, toen de TBM voldoende voortgang had bereikt, zijn alle connectoren gecontroleerd en
waar nodig gereinigd.

Daamaast diende een niet voorziene bodembescherming te worden aangebracht in verband
met de passage van de volgtrein op een andere positie dan vooraf uit de tekeningen kon
worden opgemaakt. Deze bescherming is bovendien bij de passage van de volgtrein
beschadigd. De onvoorziene kosten voor de bodembescherming, inclusief controles en
reparaties, bedroegen circa NLG 21.000,--.
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Coaxverbindingskabeltussen meetringen meetPC
De verbinding tussen meetringen en meet PC, die zich beyond in de bouwkeet, werd
gevormd dooreen coaxkabel. De oorspronkelijk voorziene coaxkabel bleek niet te voldoen
door externe storingsbronnen. Het was daarom vereist een dubbele, afgeschermde coaxkabel
te gebruiken. Deze dubbele kabel heeft naar behoren gefunctioneerd.

De onvoorziene kosten voor de aanschaf en aanbrengen van de nieuwe coaxkabel bedroegen
circa NLG 15.000,--.

Meetring Zuid
Meetring Zuid is op 3 november 1997 geplaatst. Wateraccumulatie speelde hier geen rol, daar
het tunneltrace er plekke stijgend is, zodat eventuele wateroverlast zich naar het diepste punt
van de tunnel begeeft. De aansluiting van de opnemers verliep hierdoor vrijwel vlekkeloos,
met overigens de volgende kanttekeningen:

Door onvoldoende duidelijke afspraken tussen TNO, PBBT en TCH duurde het 8 uur voordat
de installatieploeg aan de slag kon.
Tegelijkertijd met de installatie van de tweede meetring werden deformatiemetingen verricht.
Een en ander was vooraf niet besproken met TNO, zodat hiermee in de planning geen
rekening was gehouden.

Deze twee zaken hebben geleid tot circa NLG 21.000,-- aan meeruren.

Data-acquisitiesysteem
In de eerste dagen na plaatsing van Meetring Noord is er een aantal malen uitval geweest van
de meetroutines op de meet PC. Hiervoor zijn drie belangrijke oorzaken aan te wijzen:
Vastlopen door fysieke blokkering van meetsignaal, zoals kabelbreuk.
Interferentie tussen 16 en 32 bits software.
Communicatieproblemen met het netwerk, waardoor PC in wachtstand blijft en geen
metingen meer verricht.
De interferentie tussen 16 en 32 bits software is verholpen door alle meetroutines in de
periode april - juni 199732 bits te maken. De overige twee oorzaken konden niet worden
weggenomen en noopten ertoe regelmatig te verifieren of het meetsysteem nog functioneerde.

Desalniettemin is het data-acquisitiesysteem betrouwbaar gebleken. Zoals blijkt in [Kl00-W-
100], bedroeg in de eerste anderhalf jaar (april 1997 tot en met juni 1998) het
functioneringspercentage van het data-acquisitiesysteem circa 85 %. Dit is ruim voldoende
geweest om de ontwikkeling van de krachtswerking de lining van de Tweede
Heinenoordtunnel te kunnen volgen.

Deformatiemetingen

Een aantal prisma's zijn gesneuveld in de meetperiode. Ondanks de beschermbeugel blijken
zij kwetsbaar te zijn in de bouwfase.
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4.3.6 Uitvoering metingen

Op basis van interpretatievan de meetgegevenszijn de instrumentenbeoordeeld.

Drukdozen
De interpretatie van de drukdozen is niet eenvoudig gebleken door de temperatuurafuankelijke
aflezing. Zie paragraaf 4.1.3 voor nadere opmerkingen. Van de 28 drukdozen zijn
uiteindelijk 4 drukdozen verworpen vanwege defecten of instabiliteit in de aflezing.

Rekopnemers
Ook de rekopnemers kenden een temperatuurafuankelijkheid, zoals beschreven in paragraaf
4.1.3. Er zijn in totaal 73 rekopnemerparen gebruikt, waarvan er uiteindelijk 11 verworpen
zijn door defecten of instabiliteiten. Van deze 11 opnemerparen zitten er drie in een segment
van Meetring Zuid, waarin achteraf een injectiegat ten behoeve van grouten is geplaatst.
Tijdens het boren van dit gat is de bekabeling van de rekopnemers geraakt, waardoor in dit
segment 3 opnemerparen uitvielen.

Deformatiemetingen
Reeds eerder is opgemerkt dat het niet mogelijk is een volledige onrondheidsmeting te
verrichten. Desondanks zijn er interessante waamemingen gedaan. Omdat er automatisch
gemeten werd, zijn de meeste meetpunten uiteindelijk gedurende een zekere periode wel
bemeten, zodat toch een beeld van de onrondheid kon worden gevormd.

Groutschildiktemetingen
Gebleken is dat de grondradarmetingen niet eenvoudig te interpreteren zijn. Ais zodanig is het
vastleggen van de groutschildikte met deze methode nog onderwerp van discussie.

4.4 Conclusies en aanbevelingen

De gekozen inzet van voegverplaatsingopnemers is onvoldoende om een goed beeld van het
voeggedrag te krijgen. Bij toekomstige voegverplaatsingsmetingen wordt aanbevolen om op
alle hoekpunten van de segmenten de axiale en tangentiele voegverplaatsingen te meten.
In een tunnelring heerst geen vlakke rek toestand. Bij toekomstige instrumentatie wordt
daarom aanbevolen tenminste 2 paren rekopnemers in te zetten per doorsnede. Nabij en in de
sluitsteen is een hogere instrumentatiedichtheid gewenst.
Ring-ring interactie kan onderzocht worden door twee ringen naast elkaar te instrumenteren,
waarbij de instrumentatie zich dient te concentreren in de zone nabij de sluitsteen.
Het kwik in de drukdozen kan niet vrij vervormen door insluiting tussen beton en grout. Ais
gevolg hiervan treedt een ogenschijnlijke vergroting van de druk op als de temperatuur stijgt.
Dit effect speelt vooral op de lange termijn een rol, daar de tunnel slechts langzaam opwarmt.
Gebruik voor lange termijn metingen is daarom alleen mogelijk als voor het insluiteffect
wordt gecorrigeerd. Voor metingen direct na grouten, als de grout nog vloeibaar is, zijn de
drukdozen wel geschikt.
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De ingestorte rekopnemers zijn zeer stabiel en betrouwbaar gebleken. Wel vertonen ze een,
zij het een zwakke, temperatuurafuankelijke aflezing. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te
geven. Enerzijds is de waarde van de lineaire uitzettingscoefficient van het beton dat gebruikt
is in de Tweede Heinenoord tunnel anders dan aangenomen, waardoor de correctie voor de
verschillen in uitzetting tussen staal en beton die gebruikt is bij het bepalen van de rekken niet
juist is. Anderzijds kan er in bepaalde segmenten sprake geweest zijn van verhinderde
uitzetting, waardoor temperatuurveranderingen leiden tot rekveranderingen.
Dit temperatuureffect dient bij toekomstige calibraties mee te worden genomen.
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