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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 ont-
werpers en bouwers wi! 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, onderzoeksin-
stellingen, wetenschappelijke instituten en overheden.
Via een bijdrage van de Interdepartementale Commissie voor het Economisch Structuurbe-
leid (ICES) in het Impulsprogramma stimuleert de overheid de totstandkoming van deze
kennisinfrastructuur .

Het onderzoek en ontwikkelingswerk 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.
Een belangrijk project binnen het eerste thema is het 'Praktijkonderzoek Boortunnels'
(CUR/COB-uitvoeringscommissie K 100). De kern van dit project bestaat uit een intensieve
monitoring van de twee Praktijkprojecten Boortunnels, de Tweede Heinenoordtunnel en de
Botlekspoortunnel. Door middel van deze monitoring worden bestaand instrumentarium voor
verkenning van de ondergrond en voorspellingsmodellen voor het gedrag van constructie en
grond getoetst.

Voorliggend rapport 'Evaluatieplan - Praktijkonderzoek Boortunnels' is onder verantwoorde-
lijkheid van deze commissie tot stand gekomen en moet gezien worden als uitvoerings-
onderdeel van het evaluatieplan.
Het rapport beschrijft op welke wijze het evaluatieproces tussen de resultaten van predicties
en metingen tot stand zal komen en welke aandachtpunten daarbij in beschouwing moeten
worden genomen. De evaluatie dient uiteindelijk uit te monden in een Evaluatierapport.
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SAMENV ATTING

am de verkregen resultaten van voorspellingen en meetwaarden te analyseren, zullen me-
tingen en predicties met elkaar worden geconfronteerd. Het resultaat bestaat uit een toetsing
van voorspellingen aan meetwaarden.

Het doel van de evaluatie is tweeledig:

1) Door middel van een evaluatie antwoord verkrijgen op de onderzoeksvragen/-doelen in
het Instrumentatie- en Meetplan [2].

2) Door middel van een evaluatie beoordelen van modellen voor ontwerp- en
wetenschapsdoeleinden.

De doelstellingen kunnen worden bereikt door:

- het toetsen van de predicties aan de waarnemingen, op basis van de toegepaste modellen en
de gebruikte parameters;

- het toetsen van de meetinstrumenten en meetprocedures aan de predicties;
- het toetsen van de modellen aan meerdere onderzoeksdoelen (maat voor de voorspellings-

kracht van een model).

Ten behoeve van de evaluatie zijn de onderzoeksdoelen in
waarbij de volgende hoofdgroepen worden onderscheiden:

A) Boortechnologie
B) Geotechniek
C) Tunnelconstructie
D) Trillingen en Milieu
E) Beheer en Onderhoud
F) Risico

evaluatie-clusters opgedeeld,

Naast technische deelprojecten kunnen evaluaties plaatsvinden naar planning en kosten en
een evaluatie van de doelstelling van CUR/COB-uitvoeringscommissie K 100.

Planning van het evaluatieproces zal plaatsvinden overeenkomstig de planning van het
boorproces, waarbij evaluaties op verschillende momenten en niveaus uitgevoerd kunnen
worden. De volgende tussen-evaluaties worden onderscheiden:

- 1e orde: totale evaluatie ten behoeve van Evaluatierapport;
- 2e orde: tussen-evaluatie ten behoeve van goede afstelling en eventueel bijstelling van het

instrumentarium;

- 3e orde: snelle evaluatie ten behoeve van noodprocedures.

Tevens wordt een verdeling van het budget, dat beschikbaar is gesteld voor het
Evaluatierapport, weergegeven.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

In het Instrumentatie- en Meetplan [2] en het Predictieplan [3] voor het 'Praktijkonderzoek
Boortunnels' is beschreven op welke wijze voorspellingen van meetuitkomsten worden
verkregen, en hoe de meetwaarden zullen worden verzameld.
De uitwerking hiervan zal resulteren in een Predictierapport en een Meetrapport. Daarbij
wordt er vanuit gegaan dat de in het Meetrapport gepresenteerde metingen primair zijn;
vindt geen interpretatie van de meetwaarden plaats.

am te komen tot analyse van de verkregen resultaten zullen metingen en predicties met
elkaar worden geconfronteerd. Een predictie is in feite niets anders dan het voorspellen van
een meetwaarde.
Het resultaat bestaat uit een toetsing van voorspellingen aan meetwaarden. In dit verband
zijn modellen en parameters de pijlers waarop de voorspellingen schragen.

Het doel van de evaluatie is tweeledig:

1) Door middel van een evaluatie antwoord verkrijgen op de onderzoeksvragenl-doelen in
het Instrumentatie- en Meetplan [2].

2) Door middel van een evaluatie beoordelen van modellen voor ontwerp- en wetenschaps-
doeleinden.

De eerste doelstelling kan worden bereikt door:

- het toetsen van de predicties aan de waarnemingen, op basis van de toegepaste modellen en
de gebruikte parameters;

- het toetsen van de meetinstrumenten en meetprocedures aan de predicties.

De tweede doelstelling door:

- het toetsen van de modellen aan meerdere onderzoeksdoelen (maat vom de voorspellings-
kracht van een model).

Bij de toetsing zullen de in het Instrumentatie- en Meetplan [2] geformuleerde
onderzoeksvragenl-doelen als leidend worden aangemerkt. Bij clustering zal dan ook op
onderzoeksdoel worden geclusterd, in tegenstelling tot de systematiek in het Predictieplan
[3]; daarin heeft een clustering plaatsgevonden rond beschikbare modellen, met daarbij

benoemd de onderzoeksdoelen waartoe met een model predicties worden uitgevoerd. De
evaluatie van iedere evaluatie-cluster als geheel zal ook worden uitgevoerd. Hiermee wordt
bereikt dat niet alleen op het niveau van onderzoeksdoelen een evenwichtige beschouwing
wordt gegenereerd, maar ook op een hoger niveau, waardoor er beter inzicht wordt
verkregen in de consequenties van opgeloste en eventueel overgebleven knelpunten op ont-
werpniveau en wetenschappelijk niveau.

Naast technische voorspellingen, die expliciet onderwerp zijn van het Predictierapport, zijn
ook voorspellingen gemaakt op het terrein van kostprijs en van planning. En wel met name
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de raming van de Bouwdienst, die is aangemerkt als een predictie van de kosten, en de
planning van de aannemer die wordt aangemerkt als een voorspelling van de
uitvoeringsduur. Beide dienen te worden getoetst aan respectievelijk de nacalculatie van de
aannemer en een verslaggeving van de uitvoeringsduur per onderdeel.

De hiervoor genoemde activiteiten zijn onderwerp van de evaluatie die dient uit te monden
in een evaluatierapport. Voor het op evenwichtige wijze maken van de evaluatie is een
evaluatieplan opgesteld, dat in dit rapport wordt beschreven.
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HOOFDSTUK 2

PROBLEEMANAL YSE

2.1 Omschrijving probleem
In de inleiding zijn de doelstellingen van de evaluatie verwoord. Deze doelstellingen kunnen
worden bereikt door het uitvoeren van toetsingen. De basis voor de evaluatie bestaat uit de
volgende informatie:

1) Re1evante informatie die is gebruikt om predicties uit te voeren. Dit zijn zowe1
invoerparameters als uitgangspunten voor kwantitatieve, maar ook kwalitatieve
predicties. Deze parameters of uitgangspunten komen in het Predictierapport.

2) Relevante meetinformatie. Dit kan bestaan uit een distillaat van de meetgegevens uit het
Meetrapport, voorzien van aanvullende gegevens, om een goede interpretatie mogelijk te
maken.

Deze informatie is nodig voor het uitvoeren van de evaluatie, waarbij predicties en meting en
of de modellen en onderzoeksdoelen met elkaar worden geconfronteerd.

Een gevoeligheidsanalyse kan onderdeel uitmaken van de evaluatie van een model. Een
gevoeligheidsanalyse kan uitsluitsel geven over de vraag of het model zelf
(modelnauwkeurigheid) of de parameters in het model bepalend zijn voor een goede/slechte
overeenstemming.
Hiertoe dienen de gebruikte parameters gevarieerd te worden of zal een probabilistische
analyse moeten worden uitgevoerd.

Het vaststellen van discrepanties tussen de waarden van de parameters van de predicties en
de waarden van de parameters na afloop is geen noodzakelijk onderdeel van de evaluatie. In
voorkomende gevallen kan met behulp van post-dicties worden nagerekend welke waarden
van parameters tot een beter resultaat zouden hebben geleid. Hierdoor wordt inzicht
verkregen in de vraag welke inspanning vereist/gewenst is om in een ontwerpsituatie
accurate berekeningen te kunnen maken.

2.2 Beschrijving project aanpak
Bij de evaluatie zal de volgende procedure worden doorlopen:

1) Op basis van de 'doelstellingen' wordt, rekening houdend met de instrumentaties en de
metingen en daarnaast met de predicties, een programma van deelprojecten opgesteld.
Dit programma omvat ten eerste een aantal technische deelprojecten, ten tweede een
deelproject ten aanzien van kostprijs en ten derde een deelproject ten aanzien van
projectuitvoering en planning.
Per deelproject worden de toetspunten benoemd.
Een van de deelprojecten kan zijn: het vaststellen van discrepanties tussen de waarden
van de parameters van de predicties en de waarden van deze parameters na afloop.

2) Per deelproject wordt de relevante informatie verzameld. Zowel invoerparameters als
uitgangspunten voor kwantitatieve, maar ook kwalitatieve analyse.
Informatiebronnen zijn:
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- Rapport aanvullend grondonderzoek;
- Kostprijs raming van de Bouwdienst;
- Planning van de aannemer;
- Predictierapport.

3) Relevante monitoring informatie kan bestaan uit een distillaat van de meetgegevens uit
het Meetrapport, voorzien van aanvullende gegevens, om een goede interpretatie
mogelijk te maken.
Informatiebronnen zijn:

- Monitoring rapportage;
- Meetrapport.

4) Per deelproject worden de toetspunten nagelopen. Discrepanties tussen metingen en
predicties op de toetspunten worden benoemd.

5) In een tweede fase van de evaluatie kan worden besloten om voor een beperkt aantal
toegepaste modellen vast te stellen wat de modelnauwkeurigheid is door de gebruikte
parameters te varieren. Vervolgens kan de variatiecoefficient worden vastgesteld.
Daarnaast kan met varierende parameters een gevoeligheidsanalyse van het model
worden uitgevoerd (eventueel m.b.v. probabilistiek).

6 In derde fase kan voor een beperkt aantal onderzoeksdoelen een post-dictie worden
opgesteld:

- De modellen die gebruikt zijn voor de predicties zo goed als mogelijk ijken met
behulp van de metingen;

- Hierna de modelnauwkeurigheid opnieuw vaststellen.

7 Het formuleren van adviezen ten aanzien van toekomstig onderzoek en kansrijke
ontwikkelingen.
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HOOFDSTUK 3

DEELPROJECTEN

3.1 Algemeen
Om de evaluatie inzichtelijk en beheersbaar te maken en gestructureerd te laten verlopen,
worden evaluatie-clusters opgesteld.

In het Predictieplan [3] zijn de predicties tot predictie-clusters samengevoegd om het
uitbesteden van de predicties gestructureerd te laten verlopen. Vervolgens zijn de predictie-
clusters in hoofdgroepen (Superclusters) ondergebracht ten behoeve van een optimale
afstemming en informatie-uitwisseling van de predicties.

Ten behoeve van de evaluatie is het zinvol de hoofdgroepen (Superclusters) te handhaven en
binnen deze hoofdgroepen evaluatie-clusters te formuleren. Hierbij zijn zoveel als mogelijk
de aanbevelingen van de Programma-adviesraad (PAR) gevolgd.

3.2 Indeling onderzoeksvragen in evaluatie-clusters
De volgende hoofdgroepen zijn onderscheiden:

A) Boortechnologie
B) Geotechniek
C) Tunne1constructie
D) Trillingen en Milieu
E) Beheer en Onderhoud
F) Risico
G) Planning en kostprijs

Binnen deze hoofdgroepen kunnen de onderzoeksvragen worden ingedeeld in evaluatie-
clusters. Deze evaluatie-clusters vormen verschillende 'technische' deelprojecten.

ad A) Binnen de hoofdgroep Boortechnologie worden twee evaluatie-clusters geformuleerd:

1) Stabiliteit boorfront, waarbij de invloed van verschillende aspecten van de TBM

en het boorproces (reactiekrachten snijrad, slurrydruk etc.) op de stabiliteit van het
boorfront als uitgangspunt is genomen. De variabelen van het boorproces, zoals
slurrydruk, vijzeldrukken en voortgang, worden met elkaar in verband gebracht.
Hiertoe behoren de onderzoeksvragen B-Ol, B-04, B-07, B-08, B-lO, B-12, B-13.

2) Effectiviteit, waarbij de nadruk ligt op het effectief laten verlopen van het
ontgravingsproces. Variabelen zijn onder andere de voortgangssnelheid van de
TBM, de rotatiesnelheid, de mengselvorming en het transport van slurry en grond.
Slijtage van de apparatuur en wrijving langs de omtrek van de TBM zijn ook
gerelateerd aan effectiviteit.
Hiertoe behoren de onderzoeksvragen B-02, B-03, B-05, B-06a, B-09.

ad B) Binnen de hoofdgroep Geotechniek worden twee evaluatie-clusters geformuleerd:

1) Deformaties en spanningen, waarbij grondgedrag en waterspanningen in de
omgeving van de tunnel als gevolg van het gehele boorproces (naderen, passeren
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en gepasseerd zijn van het boorschild) als uitgangspunt zijn aangehouden.
Belangrijke aspecten hierbij zijn deformaties en spanningen in de omgeving,
ondersteuning van het boorfront, staarteffect, lekkage en grondwaterpotentiaal.
Hiertoe behoren de onderzoeksvragen V-02, V-09, V-lO, V-ll, V-12, V-18,
V-2l, G-05, G-06, G-07, G-08.

2) Grondparameters, waarbij een evaluatie van de grondtoestand en aanvullende
gegevens over de grond betreffende belastingen, sterkte- en vervormingseigen-
schappen zal plaatsvinden.
Hiertoe behoren de onderzoeksvragen G-Ol, G-02.

Onderzoeksvraag V -13 zal separaat geevalueerd worden.

ad C) Binnen de hoofdgroep Tunne1constructie worden ook twee evaluatie-clusters
geformuleerd:

1) Belastingen, waarbij de belastingen op de tunne1constructie in beschouwing
worden genomen. Variabelen zijn onder andere de vorm van de groutschil,
interactie grond-grout-tunnel, gronddrukken en de afstand tussen de tunnelbuizen.
Hiertoe behoren de onderzoeksvragen V-IS, V-16, V-17, V-22, V-23.

2) Krachtswerking, waarbij de krachtswerking in de tunnel-lining en de interactie
tussen tunnelsegmenten als uitgangspunt dienen. Van belang zijn de ringstijfheid,
tangentiele en axiale interactie tussen de segmenten, ringdeformaties en ligger-
werking.
Hiertoe behoren de onderzoeksvragen V-08, V-14, V-19, V-20, V-24, V-32.

ad D) Overwogen kan worden Trillingen en Milieu in twee separate hoofdgroepen in te
delen.
Tot de cluster Trillingen behoren de onderzoeksvragen V-06 en V-07, tot de cluster
Milieu de onderzoeksvragen G-04b, M-Ol, M-02, M-03.

ad E) De evaluatie Beheer en Onderhoud betreft een toegevoegde onderzoeksvraag 0-06
'Toepassing glasvezeltechnieken ten behoeve van deformatie-metingen in de tunnel-
lining in de Beheer- en Onderhoudsfase'. Hiertoe zal opdracht verleend worden aan
uitvoeringscommissie N 500.

ad F) De cluster Risico zal in een separaat Evaluatierapport aan de orde komen, nadat de
evaluaties zijn afgerond. Hiertoe zal opdracht verleend worden aan uitvoerings-
commissie N 510.

ad G) Naast de technische deelprojecten worden ook evaluaties uitgevoerd op planning en
kosten.
De planning van de aannemer en de kostenraming van de Bouwdienst kunnen worden
aangemerkt als predicties voor de uitvoeringsduur en de kosten. Als deelprojecten
kunnen een vergelijking tussen de planning en de verslaglegging van de uitvoerings-
duur, en een vergelijking tussen de kostenraming en de naca1culatie van de aannemer
plaatsvinden.
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Het vasts tellen van discrepanties tussen de waarden van parameters van de predicties en de
waarden van parameters na afloop kan als een afzonderlijk deelproject worden gezien (zie
evaluatie-c1uster Geotechniekl grondparameters).

De evaluatie van iedere evaluatie-c1uster als geheel zal ook worden uitgevoerd. Hiermee
wordt bereikt dat niet alleen op het niveau van onderzoeksdoelen een evenwichtige
beschouwing wordt gegenereerd, maar ook op een hoger niveau, waardoor er beter inzicht
wordt verkregen in de consequenties van opgeloste en eventueel overgebleven knelpunten op
ontwerpniveau en wetenschappelijk niveau.

De indeling in evaluatie-c1usters is samengevat in tabel 1.

Tabel 1. Indeling van onderzoeksvragen in evaluatie-c1usters.

A) Boortechnologie 1) Stabiliteit boorfront B-Ol, B-04, B-07, B-08,

B-IO, B-12, B-13

2) Effectiviteit B-02, B-03, B-05, B-06a,

B-09

B) Geotechniek 1) Deformaties en spanning en V-02, V-09, V-IO, V-II,
V-I2, V-IS, V-2I, G-05,
G-06, G-07, G-08

2) Grondparameters G-O 1, G-02

V-13 separaat

C) Tunnelconstructie 1) Belastingen V-IS, V-I6, V-I7, V-22,

V-23

2) Krachtswerking V-08, V-I4, V-I9, V-20,
V-24, V-32

D) Trillingen en Milieu 1) Trillingen V-06, V-07

2) Milieu G-04b, M-OI, M-02,

M-03

E) Beheer en Onderhoud Beheer en Onderhoud 0-06 1 opdracht (N 500)

F) Risico Risico 1 opdracht (N 510)

G) Planning en Kostprijs Planning planning - verslaglegging

uitvoeringsduur

Kosten kostenraming - nacalculatie

3.3 Toetspunten
Om vergelijkingen tussen predicties en metingen te kunnen maken, dienen per deelproject
toetspunten opgesteld te worden. Per toetspunt dient een analyse uitgevoerd te worden,
waarbij een verklaring wordt gegeven voor overeenkomsten of verschillen.

Per deelproject worden toetspunten gekozen. Algemene toetspunten voor iedere evaluatie
kunnen zijn:
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- zijn de invoerparameters goed gekozen in vergelijking met de metingen?
- zijn de uitgangspuntenlrandvoorwaarden goed gekozen in vergelijking met de condities,

waaronder metingen zijn uitgevoerd?

- wat is de (on)nauwkeurigheid en frequentie van de meting?
- in hoeverre komt het resultaat van de predictie overeen met hetgeen gemeten is?
- welk model is bij de predictie gehanteerd en wat zijn de resultaten van soortgelijke

predicties met andere modellen?

3.4 Post-dicties
Discrepanties tussen de waarden van parameters van de predicties en de waarden van
parameters na afloop vormen de basis voor het uitvoeren van post-dicties. Met behulp van
post-dicties kan worden nagerekend welke waarden van parameters tot een beter resultaat
zouden hebben geleid. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de vraag welke inspanning
vereist/ gewenst is om in een ontwerp situatie accurate ontwerpberekeningen te kunnen
maken. Naast parameteraanpassingen kunnen ook modelaanpassingen worden uitgevoerd.

3.5 Uitwerking hoofdgroepen
De hoofdgroepen, zoals weergegeven in paragraaf 3.2, zullen uitgewerkt worden op basis
van een enkel predictiemodel met het doel voorafgaand aan de metingen voor een ieder het
inzicht te geven in het geheel te doorlopen traject. De volgende punten komen hierbij
achtereenvolgens aan de orde:

1) Globale beschrijving hoofdgroep met aangegeven kritieke punten.
2) Beschrijving van het gekozen (ontwerp)model, de daarmee uit te voeren predicties en de

noodzakelijke invoerparameters.
3) Beschrijving van het noodzakelijke instrumentarium en meetprocedures.
4) Beschrijving van de uit te voeren evaluatie.

De gehele beschrijving dient consistent te zijn en een garantie te bieden voor een goede
bewijsvoering en eindresultaat.

De keuze in de modellen zal aansluiten op het advies van de Programma-adviesraad (Review
Par-003 d.d 02-01-'95) en betreft in ieder geval de volgende vijf probleemvelden:

1) Het boorproces, dat een onderdeel vormt van evaluatie-cluster A-2;
2) Deformatie van het grondmassief ten gevolge van boorfront-instabiliteit en staartspleet-

effect, dat een onderdeel vormt van de evaluatie-clusters A-I en B-1;
3) Aan- en afvoer van slurry/grond, dat bij evaluatie-cluster A-2 in beschouwing wordt

genomen;
4) Beschikbaarheid van de TBM, buizen en pompen en scheidingsinstallatie, resorterend

onder evaluatie-cluster G;
5) Spanningen en vervormingen in de tunnelring, die in het evaluatie-cluster C worden

geanalyseerd.

Ten behoeve van model 4 worden echter in het kader van K 100 'Praktijkonderzoek
Boortunnels' geen predicties uitgevoerd.
CUR/COB-uitvoeringscommissie K 100 zal zich echter bij de evaluatie niet beperken tot de
vijf genoemde modellen.
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De uitvoering van bovenstaande probleemvelden zal plaatsvinden voordat de metingen
beginnen en zal onderdeel uitmaken van de evaluatie.
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ROOFDSTUK 4

PLANNING EN KOSTEN

4.1 Planning
Planning van het evaluatieproces zal plaatsvinden aan de hand van de planning van het
boorproces. Ret boorproces bepaalt immers wanneer de verschillende metingen uitgevoerd
kunnen worden. De meting en zijn onder te verdelen in drie gebieden:

- meetvelden Noord en Zuid (zie specificatie meetvelden);
- tunnelboormachine (zie specificatie instrumentatie TBM);
- tunnelconstructie (zie specificatie instrumentatie meetringen en specificatie tunnel-

deformatie).

relevant voor K 100,De globale planning van de uitvoeringswerkzaamheden,
weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Globale planning uitvoering.

Werkzaamheden

Start uitvoering

,Prefabricage segmenten

IHerinrichting bouwterrein

TBM werkzaam, eerste (westelijke) tunnelbuis

Doorkruisen meetveld Noord

Doorkruisen meetveld Zuid

Voorbereidende werkzaamheden ontvangstschacht Zuid

TBM werkzaam, tweede (oostelijke) tunnelbuis

Doorkruisen meetveld Zuid

Doorkruisen meetveld Noord

V oorbereidende werkzaamheden ontvangstschacht Noord

Herinrichting bouwterrein

Afbouw gesloten tunnelbuis

Datum oplevering

Lange terrnijn metingen

is

'95 '96 '99'97 '98

Ret boren van de tunnelbuizen (2 keer 19 weken) zal met circa 10 m per dag volgens de
planning plaatsvinden in de peri ode 7 april 1997 tot 22 september 1997 (eerste tunnelbuis)
en 1 december 1997 tot 18 mei 1998 (tweede tunnelbuis). Vit deze planning van het
boorproces kan worden afgeleid wanneer metingen ter plaatse van de meetvelden,
meetringen en de TBM beschikbaar komen. In deze fase is het nog niet mogelijk de
metingen in de tijd nauwkeurig aan te geven. Verdere detaillering van wat, waar, hoeveel,
wanneer en hoelang er gemeten zal worden, voIgt uit de op te stellen specificaties voor de
meetvelden, instrumentatie TBM en meetringen. Ter plaatse van de meetvelden Noord en
Zuid, maar ook met de instrumentatie van de meetringen zal tot circa een jaar na
beeindiging van het boorproces gemeten worden. Met behulp van het meetpuntennet in de
tunnelbuizen zal tot circa twee jaar na beeindiging van het boorproces gemeten worden.
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Samenvattend kunnen de volgende meetperioden worden verwacht bij een volgens planning
verlopend boorproces:

- meting en ter plaatse van meetveld en meetring Noord bij de aanleg van de eerste
(westelijke) tunnelbuis gedurende circa 24 maanden (start omstreeks begin april 1997);

- meting en ter plaatse van meetveld en meetring Zuid bij de aanleg van de eerste (westelijke)
tunnelbuis gedurende circa 20 maanden;

- meten invloed ter plaatse van meetveld en meetring Zuid ten gevolge van de aanleg van de
tweede (oostelijke) tunnelbuis gedurende circa 16 maanden;

- meten invloed ter plaatse van meetveld en meetring Noord ten gevolge van de aanleg van
de tweede (oostelijke) tunnelbuis gedurende circa 12 maanden;

- metingen met behulp van de instrumentatie TBM gedurende de twee perioden van het
boorproces;

- metingen met behulp van het meetpuntennet in de tunnelbuizen gedurende circa
36 maanden (start omstreeks begin aprilI997).

Evaluaties kunnen op verschillende momenten en niveaus worden uitgevoerd.
De volgende tussen-evaluaties worden onderscheiden:

- Ie orde: totale evaluatie ten behoeve van Evaluatierapport;

- 2e orde: tussen-evaluatie voor een goede afstelling en eventueel bijstelling van de

apparatuur ;

- 3e orde: snelle evaluatie voor noodprocedures.

De Ie orde evaluatie zal aan het einde van het boorproces plaatsvinden, waarbij lange
termijn metingen op een later tijdstip separaat geevalueerd zullen worden.
De 2e orde tussen-evaluaties zullen plaatsvinden na passeren van een meetveld of meetring.
De 3e orde tussen-evaluaties worden uitgevoerd na bijvoorbeeld het passeren van de eerste
raai in het meetveld en na bijvoorbeeld twee uur meten aan de TBM. De evaluaties op dit
niveau vallen binnen de opdracht voor het uitvoeren van metingen.

4.2 Kostenraming
In het Basisprojectplan [1] van CUR/COB-uitvoeringscommissie K 100 bedraagt het totale
budget dat beschikbaar is voor het Evaluatierapport kf 2.290,00. Circa 15% van dit budget
wordt gereserveerd voor het uitvoeren van post-dicties. Daarnaast zal een deel van het
budget gereserveerd worden voor de kosten van CUR/COB-uitvoeringscommissie K 100 en
het Projectbureau Boortunnels (begeleiding en redactiekosten Evaluatierapport).
Een resterend budget van maximaal kf 1.150,00 is beschikbaar voor de evaluatie en kan per
hoofdgroep/evaluatie-c1uster op basis van de kostenlomvang van de predicties en
bijbehorende metingen worden onderverdeeld. Het totale budget dat beschikbaar is gesteld
voor de predicties en instrumentaties/experimenten bedraagt kf 7.621,00 excl. het budget
voor aanvullend grondonderzoek a kf 340,00 (zie Predictieplan [3]). De verdeling van het
totale budget is weergegeven in tabel 3.
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Tabel 3. Verdeling beschikbare budget.

Boortechnologie 1.981,50 25 290,00

Geotechniek 2.383,50 30 340,00

Tunnelconstructie 1.828,50 25 290,00

Trillingen en Milieu 527,50 7 80,00

Onvoorzien 900,00 13 150,00

Subtotaal 7.621,00 100 1.150,00

Beheer en Onderhoud 0,00

Risico 100,00

Planning 50,00

Kostprijs 50,00

Post-dicties 350,00

PBBT kosten 400,00

K 100 kosten

Totaal

190,00

2.290,00
i
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HOOFDSTUK 5

KW ALITEIT, INFORMA TIE EN ORGANISATIE

5.1 Informatie
Voor een optimale kennisoverdracht en informatie-uitwisseling zal het platform van
Superclusters in stand blijven. Communicatie tussen het Centrum Ondergronds Bouwen
(COB) en het Bouwteam enerzijds en de Superclusters verlopen via het Projectbureau
Boortunnels (PBBT), dat ter ondersteuning van CUR/COB-uitvoeringscommissie K 100 is
ingericht. Daarnaast heeft de Klankbordgroep invloed op de kwaliteit van de
kennisoverdracht.

5.2 Organisatie
Om het gehele evaluatie-proces gestructureerd te laten verlopen, zijn door het Projectbureau
Boortunnels de uit te voeren predicties uit het Predictieplan [3] in dit Evaluatieplan tot
evaluatie-clusters samengevoegd. Hierbij zijn in grote lijnen de aanbevelingen van de
Programma-adviesraad (PAR) ter verhoging van de coordinatie en de samenhang gevolgd.
De planning en kostenraming voor deze clusters worden ter toetsing aan CUR/COB-
uitvoeringscommissie K 100 voorgelegd. Na goedkeuring door de commissie zal voor
uitbesteding in de offerte-aanvragen een eventueel verdere detaillering plaatsvinden. De
opdrachtverstrekking en financiering verlopen via de procedures van CUR/COB.
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CUR/COB-rapport K 100-03 Bijlage A

BIILAGE A

CODERINGEN

In deze bijlage worden de coderingen van de onderzoeksdoelen en metingen weergegeven.
Voor een uitgebreide omschrijving wordt verwezen naar het Instrumentatie- en Meetplan [2]
en het Werkdocument Instrumentatie- en Meetplan (bijlage B).

Onderzoeksdoelen

Verkenning en monitoring ondergrond (G-OO)
G-O1 Vastleggen van de grondtoestand
G-02 Vastleggen van aanvullende gegevens over de grond
G-04b Verstoring van 'regionaal' stromingsveld
G-05 Vaststellen van de invloed van de grondwaterpotentiaal op deformaties tijdens het

boorproces
G-06 Vaststellen van de invloed van stagnatie op de grondwaterdrukken
G-07 Bepalen van het gedrag van grondwater/lucht tijdens een 'spiegeldaling' van het

bentoniet
G-08 Opsporen van deformaties tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet

Rekenmodellen voor deformatie en trillingen (V-00)
V-02 Detectie van de wijzigingen in de bodemstructuur
V-06 Validatie van het trillingsmodel van trillingsvoortplanting in de tunnel (gebruiksfase)
V-07 Validatie van het trillingsmodel van trillingsvoortplanting in de bodem (gebruiksfase)
V-08 Vaststellen van de deformatie van de tunnel
V-09 Vaststellen van de deformatie in de omgeving
V-10 Bepalen van de invloed van de ondersteuning van het boorfront
V-11 Bepalen van de invloed van het staarteffect
V-12 Vaststellen van de spanningen in de omgeving
V-13 Bepalen van de invloed van het boren op een paalfundering in de omgeving
V-14 Vaststellen van de ringstijfheid van de tunne1constructie (constructieve aspecten)
V-15 Bepalen van de invloed van de vorm van de groutschil rondom de tunne1constructie
V-16 Bepalen van de interactie tussen grond-grout-tunne1constructie
V-17 Bepalen van de gronddrukken op de tunne1constructie
V-18 Vaststellen van de deformaties door lekkage
V-19 Vasts tellen van de tangentiele interactie tussen de segmenten
V-20 Vaststellen van de axiale interactie tussen de segmenten
V-21 Vaststellen van de relatie tussen de verticale ovalisering en het verticaal evenwicht
V-22 Bepalen van de invloed van de afstand tussen de tunnelbuizen
V-23 Vaststellen van de tangentiele wrijving (grond-constructie-interactie)
V-24 Onderzoek naar ringdeformaties in relatie tot tweede orde effecten
V-32 Onderzoek naar de liggerwerking van de tunnelbuis
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B-09
B-lO
B-12

Boor- en tunneltechniek (B-OO)
B-OI Bepalen van de invloed van het ontgravingsproces op de reactiekrachten van het

snijrad op het grondmassief
B-02 Vaststellen van de invloed van het ontgravingsproces op de grootte en

vervormingsgraad van de produktie-eenheden
B-03 Beschrijving van het mengselvormingproces als overdracht tussen ontgraving en

transport
Bepaling van de invloed van de slurrydruk op de stabiliteit van het boorfront
Bepalen van de effectiviteit van de pompen en transportleiding
Bepalen van slijtage aan boorkop
Vaststellen van de stabiliteit van het boorfront bij het tegelijkertijd boren door
gedraineerde en ongedraineerde grondlagen

B-08 Bepalen van de gevolgen van stilstand van de TBM voor de stabiliteit van het
boorfront
Bepalen van axiale en tangentiele wrijving langs de omtrek van de TBM
Bepalen van de volumeverandering van de grond bij het boorfront
Bepalen van de invloed van het boorproces op de mechanische eigenschappen van de
grond

B-13 Bepalen van de invloed van het boorproces op de drukverdeling in het grondwater

B-04
B-05
B-06a
B-07

Milieu (M-OO)
M-Ol Onderzoek naar de verstoring van het 'regionaal' stromingsveld
M-02 Vaststellen van milieu-effecten
M-03 Vaststellen van de effecten van ballasten op de uitvoering van een tunnelboorproces

Integraal beheer en onderhoud (0-00)
0-06 Toepassing glasvezeltechniek ten behoeve van deformatie-metingen in de tunnel-

lining in de Beheer- en Onderhoudsfase

Metingen

Instrumentaties
1-01 Het meten van de deformatie van het maaiveld
1-02 Het meten van de deformatie in de ondergrond
1-03 Het meten van de waterspanningen tijdens het boren
1-04 Het meten van de spanningsveranderingen in de omgeving
1-05a Het meten van de beinvloeding van palen in de omgeving: drukproeven van lange

duur
1-06 Het instrumenteren van de segmentringen
1-07 Het meten van de tunnelvervorming met een meetpuntennet
1-08a Het sonderen vanaf het maaiveld
1-13a Leksimulatie
1-14a Het aanbrengen van instrumentatie voor het bemeten van de mengselvorming
1-15a Het instrumenteren van de gehele boorkop
1-16a Het bemeten van de ingaande stroom boorvloeistof door de aanvoerleiding
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1-17 Het bemeten van het uitgaande mengsel van boorvloeistof en grond

Experimenten
E-O1 Statische belastingproef tunnelring
E-02 Experimentee1 onderzoek naar de schuifspanningsoverdracht tunnel-grout-grond
E-04 Trillingsmetingen bij kunstmatige trillingopwekking in de tunnel
E-05a Proefopstelling tunnelringen
E-06b Dikte en vorm van de groutschil
E-07 Mantelwrijving en frontdruk na passage boorinstallatie
E-08 Vervormingen van de tunnelbuis
E-09 Langeduurspanningen en vervormingen in de meetring
E-ll Milieu-aspecten
E-12a Deformaties in relatie tot de boorsnelheid
E-15a Het nemen van grondmonsters
E-18a Het bepalen van de slijtagegevoeligheid van tanden
E-19a Variatie van operationele snijparameters
E-22 Het meten van de verandering van de verblijftijd, druk en samenstelling van het

mengsel
E-23 Het monitoren van de effecten van een 'spiege1daling' van de boorvloeistof in de

boorkamer
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BIJLAGE B

WERKDOCUMENT INSTRUMENTATIE- EN MEETPLAN

versie 11 maart 1997
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CUR/COB-rapport K 100-03 Bijlage B

1 INLEIDING

In het Instrumentatie- en Meetplan zijn voorstellen gedaan omtrent de onderzoeksdoelen,
zoals die mogelijk in het Praktijkonderzoek Boortunnels onderzocht zullen worden. Tevens
zijn hierin voorstellen gedaan voor de aan te brengen instrumentaties en de uit te voeren
experimenten. In de Commissie Praktijkonderzoek Boortunnels (CUR/COB K 100) is
besloten aan de voorgestelde instrumentaties en experimenten prioriteiten toe te kennen (zie
Instrumentatie- en Meetplan, COB K 100-01).
Een deel van de instrumentaties en experimenten vloeit voort uit het BTL-programma. Dit
betreft de volgende coderingen: 1-14 t/m 1-17 en E-14 t/m E-22. Voor deze nummers is een
aparte prioriteitsstelling gemaakt, uitgaande van de S- en T-nummers van het genoemde
programma (zie COB K 100-01).
Vanwege budgettaire redenen is aan de hand van de toegekende prioriteit een aantal
instrumentaties en experimenten komen te vervallen, andere zijn gewijzigd. De nummers van
gewijzigde instrumentaties en/of experimenten zijn voorzien van een achtervoegsel met een
grote letter. Zonodig is de omschrijving hiervan aangepast.
In de oplegnotitie van het Instrumentatie- en Meetplan zijn de gevolgen van de prioriteits-
stelling verwerkt. Gedurende het project Praktijkonderzoek Boortunnels zullen instrumen-
taties, experimenten en onderzoeksdoelen wijzigen dan wel vervallen als gevolg van nieuwe
inzichten. De laatste stand van zaken ten aanzien van de uit te voeren instrumentaties en
experimenten, en te realiseren onderzoeksdoelen zal in het werkdocument worden gegeven.
Dit document zal dus periodiek herschreven worden.

In hoofdstuk 2 is een nadere toelichting gegeven voor de instrumentaties, experimenten en
onderzoeksdoelen in relatie tot het Instrumentatie- en Meetplan. De concrete metingen,
locatie en aantal, worden in hoofdstuk 3 vermeld. In bijlage B4 zijn de metingen ter plaatse
van de Tweede Heinenoordtunnel grafisch weergegeven.
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2 INSTRUMENT A TIES EN EXPERIMENTEN

2.1 AJgeEneen
In het Instrumentatie- en Meetplan staan de instrumentaties, experimenten en onderzoeks-
doelen aangegeven. De actualiteit van de instrumentaties en experimenten is in de volgende
paragrafen aangegeven (zie voor de gebruikte codering bijlage A). Voor de actualiteit van de
onderzoeksdoelen wordt verwezen naar bijlage B2. In bijlage B3 is een lijst met documenten
vermeld, waarnaar in bijlage A en B wordt verwezen.

2.2 Instrmnentaties
Het meten van de deformatie van het maaiveld (1-01), het meten van de deformatie in de
ondergrond (1-02), het meten van de waterspanningsverandering tijdens het boren (1-03) en
het meten van de spanningsveranderingen in de omgeving (1-04), zuHen ter plaatse van de
Tweede Heinenoordtunnel worden uitgevoerd. Vanwege budgettaire overwegingen zuHen
deze metingen slechts beperkt worden uitgevoerd. Voor nadere informatie wordt verwezen
naar de 'Specificatie en draaiboek meetgebieden 2e Heinenoordtunnel' (K 100-W-029).
Het meten van de bei'nvloeding van palen in de omgeving, drukproeven lange duur (1-05a),
zal bij de Tweede Heinenoordtunnel (proefpalenproject noord/zuidlijn) plaatsvinden en
vanwege budgettaire overwegingen niet meer ter plaatse van de Botlekspoortunnel. De
specificatie van deze meting is door het ontwerpbureau noord/zuidlijn opgesteld (' Specifica-
ties Meet- en instrumentatieplan, Proefpalenproject op locatie Tweede Heinenoordtunnel');
de resultaten van de metingen worden aan K 100 ter beschikking gesteld. Vanwege
budgettaire overwegingen zal het meten van de bei'nvloeding van palen in de omgeving,
drukproeven korte duur (1-05b), trekproeven lange duur (1-05c) en trekproeven korte duur
(1-05d) geen doorgang vinden.
De instrumentatie van de ringen (1-06) en meetpuntennet tunnelvervorming over de langs- en
dwarsvoegen (1-07) zal ter plaatse van de Tweede Heinenoordtunnel worden uitgevoerd.
Vanwege budgettaire overwegingen zal uitvoering beperkt plaatsvinden. Voor nadere
informatie wordt verwezen naar de 'Specificatie van de instrumentatie ten behoeve van de
meetringen in de Tweede Heinenoordtunnel' (K 100-W-025). De instrumentatie van de
dynamische ringen (1-06) en meetpuntennet tunnelvervorming over de langs- en dwarsvoegen
(1-07) zal ter plaatse van de Botlekspoortunnel worden uitgevoerd. Deze instrumentatie dient
nog nader gespecificeerd te worden. Het meetpuntennet voor de globale tunnelvervorming
(1-07) zal in de Tweede Heinenoordtunnel worden ingericht. Vanwege budgettaire
overwegingen zuHen de metingen beperkt plaatsvinden. Voor nadere informatie wordt
verwezen naar de 'Specificatie deformatiemetingen, Deel A: Lange termijn en macro-defor-
matie' (K 100-W-036). Voor de tunnelvervorming direct achter de tunnelboormachine (deel
B) wordt een separate specificatie opgesteld.
Het sonderen vanuit de tunnelwand (1-08) is in eerste instantie gewijzigd in het sonderen
vanaf maaiveld om de spannings- en dichtheidsveranderingen als gevolg van het boren direct
in de omgeving van de tunnelbuizen na te gaan. Vanwege budgettaire overwegingen is
besloten het sonderen vanaf maaiveld te laten vervaHen (zie K 100-W-029).
Instrumentatie boorkop en sonderen door boorfront (1-09) is in eerste instantie gewijzigd in
sonderen door boorfront. Vanwege prioriteitsstelling in het BTL-programma is deze
instrumentatie komen te vervaHen.
Het meten van de deformatie van de Oude Maas-bodem (1-10) is vanwege budgettaire
overwegingen komen te vervaHen.

28



CUR/COB-rapport K 100-03 Bijlage B

De glasvezelkabels in langsrichting (1-11) en in dwarsrichting (1-12) zijn vanwege
budgettaire overwegingen komen te vervallen. Naar verwachting zal een andere commissie
van het COB deze instrumentaties realiseren.
Het lekdetectiesysteem (1-13) is in eerste instantie gewijzigd in leksimulatie door middel van
een opening (kraan) in de lining. Vanwege de verwachte beperkte meetbare effecten en de
praktische uitvoering is besloten de leksimulatie te laten vervallen.
Het aanbrengen van instrumentatie voor het bemeten van de mengselvorming (1-14), het
instrumenteren van de gehele boorkop (1-15), het bemeten van de ingaande stroom
boorvloeistof door de aanvoerleiding (1-16) en het bemeten van het uitgaande mengsel van
boorvloeistof en grond (1-17) worden ter plaatse van de Tweede Heinenoordtunnel
uitgevoerd. Vanwege prioriteitsstelling in het BTL-programma is een deel van de
instrumentatie komen te vervallen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de 'Concept
specificatie instrumentatie TBM Tweede Heinenoordtunnel' (K 100-W-003) en 'TBM
Tweede Heinenoordtunnel; specification and procurement plan for instrumentation and data-
acquisition system' (K 100-W-005).
De detectie van vreemde voorwerpen (1-18) is vanwege budgettaire overwegingen komen te
vervallen.
Het bemeten van trillingen in de boorkop (1-19) is in eerste instantie als nieuwe instru-
mentatie voorgesteld, maar is vanwege de grondgesteldheid ter plaatse van de Tweede
Heinenoordtunnel komen te vervallen.

2.3 Experimenten
Voor de statische belastingproef zal alleen een predictie worden uitgevoerd. Vanwege
budgettaire overwegingen is de statische belastingsproef tunnel ring (E-Ol) komen te
vervallen.
Het experimenteel onderzoek naar maximale schuifspanning (E-02) op de grenslagen tussen
grout en grond en tussen grout en beton (tunnelsegment) wordt in het laboratorium verricht.
De trillingsemissie bij passage van de tunnelboormachnine (E-03) wordt in samenwerking
met de commissie L400 uitgevoerd. Nadere specificatie van dit onderzoek moet nog
plaatsvinden.
De trillingsmetingen bij kunstmatige excitatie in de tunnel (E-04) zullen bij de Botlek-
spoortunnel (beperkt) plaatsvinden. Dit experiment dient nog nader gespecificeerd te
worden.
Bij de proefopstelling tunnelringen (E-05) zal alleen de momentcapaciteit van de verb in-
dingen in tangentiele en axiale richting worden bepaald. Het onderzoek naar het splijtgedrag
van de elementen onder axiale belasting is vanwege budgettaire overwegingen komen te
vervallen. Aanvullend onderzoek zal worden verricht naar de afschuifstijfheid van de
ringvoeg (voorzien van Kaubit).
Bij het doorbreken van de tunnelwand ten behoeve van een dwarsverbinding bij de
Botlekspoortunnel wordt de vorm van de groutschil geinspecteerd en de dikte van de
groutschil gemeten (E-06).
Het meten van de mantelwrijving en frontdruk na passage van de boorinstallatie (E-07), de
meting en van de vervormingen van de ringen en ligging van de buizen (E-08) en de
langeduur metingen van rekken, drukdozen, waterspanningen en vervormingen van de
meetring (E-09) zal ter plaatse van de meetringen bij de Tweede Heinenoordtunnel verricht
worden (zie 1-06 en 1-07). Bij experiment E-07 wordt de frontdruk bij de boor gemeten en
de drukken van de vijzels van het boorsysteem; zie 'Concept specificatie instrumentatie TBM
Tweede Heinenoordtunnel' (K 100-W-003) en 'TBM Tweede Heinenoordtunnel;
specification and procurement plan for instrumentation and data-acquisition system' (K 100-
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W-005). Het meten van de mantelwrijving (E-07), met behulp van rekopnemers en
drukdozen in de meetring, en de meting van de vervormingen van de ringen en ligging van
de buizen (E-08) zijn nader beschreven in 'Specificatie van de instrumentatie ten behoeve
van de meetringen in de Tweede Heinenoordtunnel' (K 100-W-025), waarbij het experiment
E-08 tevens in 'Specificatie deformatiemetingen, Deel A: Lange termijn en macro-defor-
matie' (K 100-W-036) is uitgewerkt.
De meting van trillingen als functie van de afstand tot de tunnelbuis (E-10) is vanwege
budgettaire overwegingen komen te vervallen.
Het rapporteren van de milieu-effecten bij de aanleg van boortunnels (E-ll), zoals het
beschrijven van de samenstelling van de uitkomende grond vermengd met boorvloeistof, zal
plaatsvinden, maar dient nog nader te worden gespecificeerd.
Het meten van de deformatie bij verschillende grondsoorten in relatie tot de boorsnelheid (E-
12), zullen ter plaatse van de Tweede Heinenoordtunnel worden uitgevoerd (zie 1-02).
De variatie van de boorsnelheid beperkt zich tot fluctuatie van de boorsnelheid bij normale
procesvoortgang. Voor nadere informatie betreffende het meten van de deformatie wordt
verwezen naar de ' Specificatie en draaiboek meetgebieden 2e Heinenoordtunnel' (K 100-W-
029).
Het injecteren van een afdichting ter bepaling van mogelijke reparatietechnieken (E-13) is
vanwege budgettaire overwegingen komen te vervallen. Het reparerenlvervangen van een
segment (E-14) is vervallen, daar het niet uitvoerbaar wordt geacht.
Het nemen van grondmonsters uit de mengkamer, transportleiding en aan het einde van het
gehele systeem (E-15) is gewijzigd in het nemen van grondmonsters aan het einde van het
systeem (E-15A), daar het nemen van grondmonsters uit de mengkamer en transportleiding
niet uitvoerbaar worden geacht. Dit experiment zal ter plaatse van de Tweede
Heinenoordtunnel worden uitgevoerd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de
'Concept specificatie instrumentatie TBM Tweede Heinenoordtunnel' (K 100-W-003) en
'TBM Tweede Heinenoordtunnel; specification and procurement plan for instrumentation and
data-acquisition system' (K 100-W-005).
Het uitvoeren van stroomsnelheid meting en op verschillende hoogtes en breedten in de
mengkamer (E-16) is vanwege prioriteitsstelling in het BTL-programma komen te vervallen.
Het meten van de viscositeit en zwichtspanning van het mengsel in de mengkamer tijdens
stilstand van het boorproces (E-17) levert te veel complicaties op en is derhalve komen te
vervallen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de 'Concept specificatie instru-
mentatie TBM Tweede Heinenoordtunnel' (K 100-W-003).
Het bepalen van de slijtagegevoeligheid van tanden en pijpleidingen (E-18) is gewijzigd in
het bepalen van de slijtagegevoeligheid van tanden (E-18A), vanwege prioriteitsstelling in
het BTL-programma. Door het meten van de slijtage van de tanden van het snijrad (massa
en vorm) voor en na het boren van elke tunnelbuis, ter plaatse van de Tweede Heinenoord-
tunnel. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de 'Concept specificatie instrumentatie
TBM Tweede Heinenoordtunnel' (K 100-W-003) en 'TBM Tweede Heinenoordtunnel;
specification and procurement plan for instrumentation and data-acquisition system' (K 100-
W-005).
De variatie van de operationele snij-parameters (E-19) wordt ter plaatse van de Tweede
Heinenoordtunnel uitgevoerd. Vanwege prioriteitsstelling in het BTL-programma is een deel
van de instrumentatie komen te vervallen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de
'Concept specificatie instrumentatie TBM Tweede Heinenoordtunnel' (K 100-W-003) en
'TBM Tweede Heinenoordtunnel; specification and procurement plan for instrumentation and
data-acquisition system' (K 100-W-005).
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maaivelddeformatie (verticaal) I zakbaken ca. 50
extensometers 6

maaivelddeformatie (horizontaal) inclinometers 4

verticale deformatie extensometers 6

horizontale deformatie inclinometers 4

waterspanning (BTL) waterspanningsmeters 3

grond- en waterdruk SMS 4

getijde waterspanningsmeter 1

luchtdruk drukopnemer 1
-

waterspanning I peilbuis I 1
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Variatie van de methode van ontgraving door het toepassen van jets en het bemeten van de
reactie van het grondmassief hierop (E-20) en variatie van de stroomsnelheid in de
transportleiding (E-21) zijn vanwege prioriteitsstelling in het BTL-programma komen te
vervallen.
Het meten van de verandering van de verblijftijd, druk en samenstelling van het mengsel en
het bemeten van de reactie van het grondmassief hierop (E-22) wordt ter plaatse van de
Tweede Heinenoordtunnel uitgevoerd. Vanwege prioriteitsstelling in het BTL-programma is
een deel van de instrumentatie komen te vervallen. Voor nadere informatie wordt verwezen
naar de 'Concept specificatie instrumentatie TBM Tweede Heinenoordtunnel' (K 100-W-003)
en 'TBM Tweede Heinenoordtunnel; specification and procurement plan for instrumentation
and data-acquisition system' (K 100-W-005).
Het monitoren van de effecten van een 'spiegeldaling' van de boorvloeistof in de boorkamer
(E-23) wordt uitgevoerd ter plaatse van de Tweede Heinenoordtunnel, echter of een
spiegeldaling onder een van beide meetvelden zal plaatsvinden is onzeker.

3 METINGEN

3.1 Algemeen
De metingen ter plaatse van de Tweede Heinenoordtunnel zijn reeds gespecificeerd, zodanig
dat het aantal en locatie bekend zijn. In dit hoofdstuk worden deze metingen voor de
aspecten geotechniek, tunne1constructie en boortechnologie nader beschreven. In bijlage B4
zijn de metingen ter plaatse van de Tweede Heinenoordtunnel grafisch weergegeven. De
metingen ter plaatse van de Botlekspoortunnel zijn nog niet nader gespecificeerd en worden
derhalve nu niet vermeld.

3.2 Geotechniek
Ter plaatse van de Tweede Heinenoordtunnel worden ter plaatse van Meetgebied Noord en
Zuid diverse geotechnische metingen verricht. In tabel 1 en 2 staan de meting (in de tijd),
apparatuur en aantal vermeld. In respectievelijk bijlage B4 zijn de meting en ter plaatse van
Meetgebied Noord en Zuid grafisch weergegeven.

Tabel Bl. Geotechnische metingen Meetgebied Noord.
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Tabel B2. Geotechnische metingen Meetgebied Zuid.

maaivelddeformatie (verticaal) zakbaken
extensometers

maaivelddeformatie (horizontaal)

verticale deformatie

inclinometers

ca. 30
5

4

horizontale deformatie inclinometers

5

4

extensometers

waterspanning (BTL) waterspanningsmeters 3

3.3 Tunnelconstructie
Onder zowel Meetgebied Noord als Zuid, ter plaatse van de Tweede Heinenoordtunnel,
wordt een meetring, als onderdeel van de definitieve tunnelconstructie, geplaatst. Deze
meetringen worden voorzien van rek-, gronddruk- en verplaatsingsopnemers. In tabel B3
staan de meting (in de tijd), apparatuur en aantal vermeld. In respectievelijk bijlage B4 zijn
de metingen ter plaatse van Meetgebied Noord en Zuid grafisch weergegeven.

Tabel B3. Meetringen onder Meetgebied Noord en Zuid.

tangentiele en axiale rekken

gronddrukken

rekopnemers

gronddrukdozen

2 * 70

2 * 14

verschilverplaatsingen over de voegen verplaatsingsopnemers 2 * 18

Bij de deformatiemetingen wordt onderscheid gemaakt tussen de zettingsmetingen van de
tunnelbuis, de tunnelvervorming van de ringen (ovalisering) en de deformaties van de eerste
tunnelbuis ten gevolge van de aanleg van de tweede tunnelbuis (horizontale richting). Deze
deformatiemetingen worden uitgevoerd in de eerste tunnelbuis. In tabel B4 staan meting,
apparatuur en aantal vermeld. In bijlage B4 zijn de deformatiemetingen in de eerste
tunnelbuis grafisch weergegeven.

Tabel B4. Deformatiemetingen tunnelbuis 1.

zettingsmetingen tunnelbuis

tunnelvervorming (ovalisering)

waterpasinstrument

tachymeter

36

9

horizontale deformatie tunnelbuis verplaatsingsopnemers 8

3.4 Boortechnologie
Tijdens het boren van de Tweede Heinenoordtunnel zullen diverse metingen in de tijd
worden verricht aan de boorkop en in de transportleidingen. In tabel 5 en 6 staan meting,
apparatuur en aantal vermeld. In bijlage B4 zijn metingen op het gebied van boortechnologie
grafisch weergegeven.
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drukopnemers I 15

drukopnemer I 1

drukopnemers (TCH) 2

temperatuuropnemer 1

discreet (TCH) 1
akoestisch 1

verplaatsingsopnemers (TCH) 3
krachtopnemers (TCH) 3

verplaatsingsopnemers (TCH)
I

7
krachtopnemers (TCH) 7

drukopnemers (TCH)
I~drukopnemers

wegen snijtanden en vorm 16
(vooraf en na afloop
boorproces)

tandrad

~thermometer (TCH)

drukopnemers (TCH)
I

6
verplaatsingsopnemers (TCH) 6
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Tabel B5. Metingen aan de boorkop.

druk snijkop en duikschot (incl. temp.)

luchtdruk luchtkamer (incl. temp.)

zuiger- en slangdruk en positie platformen

druk meng- en werkkamer

temperatuur mengkamer

bentonietniveau

positie en krachten snijrad

positie en krachten vijzels

koppel snijrad

slijtage snijtanden

stand snijrad, rotatiesnelheid en -richting

temperatuur hydrauliektanks, lekolie en
versnellingsbakolie
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mengselsamenstelling:
dichtheid, pH-waarde, filtraat- I monstername bij scheidingsinstallatie (TCH) I 1
waterverlies, vloeispanning
zoutgehalte en viscositeit

dichtheid afvoerleiding radio-actieve dichtheidsmeting I 1

dichtheid toevoerleiding radio-actieve dichtheidsmeting I 1

debiet en toerental afvoerleiding elektromagnetische snelheidsmeting en toeren- 1 1
teller (TCH)

debiet en toerental toevoerleiding I elektromagnetische snelheidsmeting en toeren- I 1
teller (TCH)

debiet luchtdrukleidingen onbekend (TCH) 12

verschildruk afvoerleiding drukopnemer 1 1

luchtdruk bentoniettank drukopnemer (TCH) 1 1

aanzuig- en opvoerdruk aanvoer- I drukopnemers en stroommeters (TCH) 1 8
en afvoerpompen (incl. stroom)

groutdruk en -volume drukopnemers en pompslagentellers (TCH) 16

CUR/COB-rapport K 100-03 Bijlage B

Tabel B6. Metingen in de transportleidingen.
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BIJLAGE Bl

INSTRUMENTA TIES EN EXPERIMENTEN
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1-01 Het meten van de deformatie van het maaiveld Ja Nee

1-02 Het meten van de deformatie in de ondergrond Ja Nee

1-03 Het meten van de waterspanningsverandering tijdens het boren I Ja I Nee

1-04 Het meten van de spanningsveranderingen in de omgeving I Ja I Nee

1-05a Het meten van de be'invloeding van palen in de omgeving; drukproeven lange I Ja I Ja
duur

1-05b Het meten van de be'invloeding van palen in de omgeving; drukproeven korte duur I Nee I Nee

1-05c I Het meten van de be'invloeding van palen in de omgeving; trekproeven lange duur I Nee I Nee

1-05d Het meten van de be'invloeding van palen in de omgeving; trekproeven korte duur Nee Nee

1-06 Instrumentatie ringen Ja Nee

1-07 I Meetpuntennet tunnelvervorming Ja Nee

1-08 Het sonderen vanuit de tunnel wand Nee Nee
I-08A Het sonderen vanaf maaiveld Nee Ja

1-09 Instrumentatie boorkop en sonderen door boorfront Nee Nee

1-10 I Het meten van de deformatie van de Oude Maas-bodem Nee Nee
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1-13
I

Lekdetectiesysteem
I

Nee
I

Nee
I

COB K 100-01
1-13A Leksimulatie Nee Ja K 100/22/03

II

(J
1-14 I Het aanbrengen van instrumentatie voor het bemeten van de mengselvorming I Ja I Nee I K 100-W-003

II
~~K

100- W -005 (J
0

1-15 I Het meten van de waterspanningsverandering tijdens het boren I Ja I Nee I K 100- W -003
II

tC
I

'"1
K 100- W -005

~"1::j

I Het bemeten van de ingaande stroom boorvloeistof door de aanvoerleiding I Ja I Nee I K 100-W-003
1\

0
1-16 ::I-

K 100- W -005 :;0:::

~0

1-17 I Het bemeten van het uitgaande mengsel van boorvloeistof en grond I Ja I Nee I K 100-W-003
1\

0
I

0
K 100- W -005 UJ

tC
1-18 I Detectie van vreemde voorwerpen I Nee I Nee I COB K 100-01 /I

c.::::

ci
('t>

~1-19
I

Bemeten trillingen boorkop
I

Nee
,

Ja
I

K 100-W-003
IJ

tC
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......:J

1-11

1-12

Glasvezelkabels langsrichting

Glasvezelkabels dwarsrichting

Nee Ja

Nee Nee

K 100/15/05

K 100/15/05



E-01 Statische belastingsproef tunnelring I Nee I Ja

E-02 Experimenteel onderzoek tunnel-grout-grond I Ja I Nee

E-03 Trillingsemissie bij passage boormachine I Ja I Ja

E-04 Trillingsmetingenbij kunstmatige excitatie in de tunnel I Ja I Nee

E-05 Proefopstelling tunnelringen I Ja I Ja

E-06 Dikte en vorm van de groutschil I Ja I Ja

E-07 I Mantelwrijving en frontdruk na passage boorinstallatie I Ja I Nee
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c:::
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()

0
OJ
I

"'1

COB K 100-01 II ~'0
0
"'1

COB K 100-01" I"""'t-

~COB K 100-01 II
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I
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K 100/14/05 II
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K 100- W -003
K 100- W -005
K 100-W-025

K 100- W -025
K 100- W -036

K 100-W-025

COB K 100-01

COB K 100-01

K 100-W-029

COB K 100-01

COB K 100-01

E-08 I Meting vervormingen Ja Nee

E-09 I Lange duur metingen rekken, drukdozen, waterspanningen en vervormingen van Ja Nee
de meetring

E-lO Meting van trilling en als functie van de afstand tot de tunnelbuis Nee Nee

E-ll Milieu aspecten Ja Nee

E-12 Deformaties in relatie tot boorsnelheid Ja Nee

E-13 Reparatietechnieken, injectie Nee Nee

E-14 Reparatie van een segment I Nee I Nee
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E-15 I Het nemen van grondmonsters uit de mengkamer, transportleiding en aan het Nee Nee K 100- W -003
einde van het gehele systeem K 100-W-005

E-15A I Het nemen van grondmonsters aan het einde van het systeem Ja Ja K 100- W -003
K 100- W -005

E-16 I Het uitvoeren van stroomsnelheidsmetingen op verschillende hoogtes en breedtes Nee Nee COB K 100-01
in de mengkamer

E-1? I Het meten van de viscositeit en zwichtspanning van het mengsel in de mengka- I Nee I Ja I K 100- W -003
mer tijdens stilstand van het boorproces

E-18 Het bepalen van de slijtagegevoeligheid van tanden en pijpleidingen

I

Nee
I

Nee
I

COB K 100-01
E-18A Het bepalen van de slijtagegevoeligheid van tanden Ja Nee K 100- W -003

II

n
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K 100- W -005

~E-19 I Variatie van operationele snij-parameters I Ja I Nee I K 100-W-003
II
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0

K 100- W -005
t:I:1
I

'"1

E-20 I Variatie van de methode van ontgraving door het toepassen van jets en het Nee Nee COB K 100-01
.§
"0
0

bemeten van de reactie van het grondmassief hierop ::+

~E-21 I Variatie van de stroomsnelheid in de transportleiding Nee Nee COB K 100-01 ~0
0

E-22 I Het meten van de verandering van de verblijftijd, druk en samenstelling van het

I

Ja

I

Ja

I

K 100- W -003

"

I
0v,)

mengsel en het bemeten van de reactie van het grondmassief hierop K 100- W -005 t:I:1
c.!::::
1--8

E-23 I Het monitoren van de effecten een 'spiegeldaling' van de boorvloeistof in de Ja Nee COB K 100-01 II)
(JC;
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('II

t:I:1
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BIILAGE B2

ONDERZOEKSDOELEN
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C
~()
0
OJ
I

~Ja
I Nee I COB K 100-01 II

.§
"0
0
:4

Ja I Nee I COB K 100-01 II
~........

Nee I Nee I COB K 100-01 II
0
0
I

0

Nee I Ja I COB K 100-01 II
w
OJ

t!:::
Ja I Nee I K 100-W-029 II ~(JQ

(l)

Ja Nee K 100-W-029
'I

t:;I:j
tV

Nee Ja COB K 100-01
I

Ja Nee K 100-W-029

~

G-Ol

G-02

G-03

G-04

G-05

G-06

G-07

G-08

Het ontwerp, conventioneel grondonderzoek

Het ontwerp, additioneel grondonderzoek

Detectie vreemde voorwerpen in de bodem

Verstoring van 'regionaal' stromingsveld

Invloed grondwaterpotentiaal op deformaties tijdens boorproces

Invloed grondwater tijdens stagnatie

Gedrag grondwater/lucht tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet

Deformaties tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet



V-01 I Rubber-afdichtingsprofiel I Nee I Nee I COB K 100-01

V-02 De detectie van wijzigingen van de bodemstructuur I Ja I Nee I K 100-W-029

V-03 Dynamische interactie tunnel grond I Nee I Nee I COB K 100-01

V-04 I Validatie trillingsmodel boortrillingen in tunnel I Nee I Nee I COB K 100-01

V-OS I Validatie trillingsmodel boortrillingen in de bodem I Nee I Nee I COB K 100-01

V-06 Validatie trillingsmode1 trillingen in de tunnel in het gebruiksstadium I Ja I Nee I COB K 100-01

V-O? Validatie trillingsmodel trillingsuitbreiding vanuit de tunnel in het gebruiksstadi-
I

Ja
I

Nee
I

COB K 100-01
II

n
urn

~2:

V-08 I Deformatie tunnel I Ja I Nee I K 100- W -025
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n
0

K 100-W-036 t:::O
I
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V-09 I Deformatie in de omgeving I Ja I Nee I K 100-W-029 \I
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V-lO I Invloed ondersteuningboorfront I Ja
I

Nee
I

K 100- W -003

II
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100-W-029 ~a
a

I Nee I K 100- W -025
II

I

V-l1 I Invloed staarteffect I Ja a
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~V-12 I Het vaststellen van spanningen in de omgeving I Ja I Nee I K 100- W -025
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Ja I Nee I COB K 100-01 II
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Ja I Nee I K 100- W -025 II
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Ja I Nee I K 100/14/05 II
0
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Ja Nee K 100- W -025
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COB K 100-01

Ja Nee K 100-W-025
K 100-W-029

Ja Nee K 100-W-025

Ja Nee K 100-W-025

Nee Nee COB K 100-01

Nee Nee COB K 100-01

Nee Nee COB K 100-01

t

V-13

V-14

V-15

V-16

V-17

V-18

V-19

V-20

V-21

V-22

V-23

V-24

V-25

V-26

V-27

De invloed van het boren op een paalfundering in de omgeving

Ringstijtheid van de tunne1constructie (constructieve aspecten)

De invloed van de vorm van de groutschil rondom de tunne1constructie

Interactie tussen grond-grout-tunne1constructie

Gronddrukken op de tunne1constructie

Deformaties door lekkage

Tangentiele interactie tussen segmenten

Axiale interactie tussen segmenten

Relatie verticale ovalisering verticaal evenwicht
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De voorbereiding

Op 5 november om 16.00 uur had de audit-groep bestaande uit ir. P. Verbeek, prof.ir. A.F.
van Tol en prof.ir. J.K. Vrijling op kamer TUD-393 een interessante, vruchtbare en
plezierige discussie met ir. K.J. Bakker en drs. W. van Schelt respectievelijk voorzitter en
secretaris van de CUR/COB-commissie K 100.
Ter voorbereiding van de discussie had de audit-groep eerder de volgende drie vragen
voorgelegd aan K 100:

1 De opzet om in drie stappen te evalueren van grof naar fijn (derde, tweede en eerste
orde evaluatie) lijkt ons goed. De uitwerking in vier stappen, die op pagina 15 is
weergegeven is duidelijk. Mogelijk kan daaraan een vijfde 'Beschrijving van mogelijke
modelaanpassingen' worden toegevoegd. Ten einde evenwel de opzet in een meer
concrete vorm te kunnen bespreken, willen wij u verzoeken de uitwerking ervan voor
de evaluatieclusters Al Boortechnologie Stabiliteit Boorfront en Bl Geotechniek
Deformatie en Spanningen te presenteren. Graag zouden wij daarin duidelijk vermeld
zien wat uw groep precies bedoeld met variabelen, parameters, modeHen en
meetwaarden.

2 Ben bespreking van de organisatie van de evaluatie in relatie tot het in Tabel 1 gegeven
schema lijkt ons vervolgens van belang. Wij zouden daarin willen worden
geinformeerd over de verdeling van het vermelde werk over werkgroepen alsmede over
de planning ervan in relatie met het tijdschema van het boorproject o.a. gezien
eventuele capaciteitsproblemen.

3 Tijdens het project komen een groot aantal gegevensstromen beschikbaar. Hoe denkt u
deze stroom te kunnen beheersen? Vragen als welk opslagmedium, welke codering etc.
kunnen daarbij aan de orde komen.

Oordeel na bespreking met K 100

ad 1 Doordat voor de evaluaties middels offertes de medewerking van marktpartijen wordt
gezocht, is het niet goed mogelijk om op een concreter niveau dan het evaluatieplan
een indruk te geven van de werkelijke gang van de evaluatie. Dit te meer, omdat om
commerciele redenen een ruime omschrijving van de te verrichten evaluatie bij de
aanbieders is neergelegd. Op deze wijze worden offertes voor de eerste drie clusters
Boortechnologie, Geotechniek en Tunne1constructie verwacht. Hoewel de audit-groep
beg rip heeft voor het gevaar van een te concreet omschreven opdracht (opdrachtnemer
kan die naar de letter en niet naar de geest uitvoeren), kan deze werkwijze om een
aantal redenen tot keuze- en aansluitingsproblemen leiden. Ten eerste kan een
keuze-probleem ontstaan, doordat eveneens globaal geformuleerde offertes uiterst
moeilijk te vergelijken zijn. Ten tweede kan het, omdat er slechts sprake is van
offertes, die nog niet in detail gaan, lang duren voordat het exact duidelijk is welke
metingen benut zuHen worden, hoe de evaluatie exact zal verlopen, welke modeHen
getoetst zuHen worden, etc. Ten derde kan een probleem ontstaan wanneer
verschillende aanbieders elk opdracht voor de evaluatie van een cluster ontvangen, met
de afstemming tussen de clusters.
De uitwerking van de evaluatieclusters Al Boortechnologie Stabiliteit Boorfront en
Bl Geotechniek Deformaties en Spanningen moet met elkaar in verb and gebracht
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worden, omdat een gering stabiliteitsverlies aan het boorfront een deformatie in het
grondmassief zal veroorzaken. Deze interactie zal wellicht uit de offertes, maar
misschien pas bij de uitvoering van het werk duidelijk zijn.
Een goede zaak is dat volgens de offerte-aanvraag telkens van een meetveld-passage
een rapport dient te worden gemaakt op een zodanig korte termijn dat een bijstelling
van de meting en en de evaluatie voor de volgende meetveldpassage mogelijk is.
De suggestie om precies vast te leggen wat wordt bedoeld met variabelen, parameters,
modellen en meetwaarden werd door de commissie K 100 in dank aanvaard.

ad 2 De organisatie van de evaluatie in relatie tot het gegeven schema van clusters is in een
aparte notitie uitgewerkt die de auditgroep ter beschikking is gesteld. Daarin wordt de
gezagsverhouding binnen het gehele Tweede Heinenoordproject (opdrachtgever,
aannemer en experimentatoren) geregeld, evenals die tussen de leiding van K 100 en de
uitvoerders van de evaluaties.
In de offertes wordt van de aanbieders de planning van de evaluatie in relatie met het
tijdschema van het boorproject gevraagd. Capaciteitsproblemen worden niet verwacht,
omdat van de aanbieders een 24-uurs aanwezigheid op de bouwplaats wordt gevraagd
tijdens de vier passages van de meetvelden. De audit-groep vraagt zich echter af in
hoeverre en tegen welke prijs de aanbieders dit haalbaar achten.

ad 3 Alle gegevensstromen worden tijdens het project als functie van de tijd in de
civiel-technisch juiste eenheden op CD-ROM vastgelegd. Bovendien wordt gestreefd
naar het doorzenden van deze stromen via speciale lijnverbindingen naar de GTI's. Het
geheellijkt de audit-groep een goede aanpak.

Eindoordeel

Samenvattend is de auditgroep van mening dat de organisatie van de evaluatie en de opslag
van de gegevens goed doordacht lijkt.
De indeling in zeven clusters komt de beheersing en de communicatie zeer ten goede.
Door de algemene bewoordingen van het evaluatieplan is het nu nog niet goed mogelijk de
concrete kwaliteit van de evaluaties te beoordelen. Een kritische beoordeling van de offertes
en de samenhang daartussen is daarvoor noodzakelijk.
Voor een goed verloop van de evaluatie moet het Organisatieplan op het juiste niveau in het
Heinenoordproject worden besproken en worden vastgesteld.
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Brief K.J. Bakker
BST-KJB-CU-97 .018
(108bijgevoegd)
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1 De audit-groep heeft in het auditrapport aangegeven dat in de uitgebrachte offertes
voor de verschillende evaluatie-clusters keuzeproblemen kunnen ontstaan, doordat de
globaal geformuleerde offertes moeilijk te vergelijken zijn en het niet direct duidelijk is
hoe de evaluatie zal verlopen.
De uitgebrachte offertes voor de evaluaties zijn door het Projectbureau Boortunnels
(PBBT) beoordeeld en met de verschillende marktpartijen besproken. Hierbij zijn de
offertes toegelicht en zoveel mogelijk naar hetzelfde niveau gebracht, waardoor een
vergelijking goed mogelijk was.
Aan de uitvoerende partijen is gevraagd de afstemming tussen de evaluatie-clusters
inzichtelijk te maken; de interactie tussen de clusters is met behulp van zogenaamde
kruisverbanden duidelijk gemaakt. Daarnaast is op basis van de onderzoeksdoelen en
predicties door elke evaluatiepartij aangegeven op welke wijze de meetresultaten
gepresenteerd zuHen worden (evaluatiegrafieken). Hiermee is antwoord verkregen op
de vraag welke fysische grootheden tegen elkaar worden uitgezet, met welke eenheden
en bereik. Tevens zijn de relaties tussen de ruwe meetdata en de fysische grootheden
omschreven.
Door het PBBT is getoetst of op basis van deze informatie de cyclus predictie-meting-
evaluatie naar tevredenheid kan worden uitgevoerd.
Na passage van een meettraject zal rapport worden opgemaakt, waardoor een eventuele
bijstelling van de metingen en/of de evaluatie voor het volgende meettraject mogelijk
IS.

Het PBBT is van mening dat voldoende inzicht in de uitvoering en inhoud van de
evaluatie is verkregen, zodat met zekerheid kan worden gesteld dat de doelstellingen
van de evaluatie worden bereikt.

2 Ten behoeve van de uitvoering van het meet- en evaluatie programma is een draaiboek
opgesteld ('Totaal Draaiboek', document K 100-W-050). Hierin zijn de ge-
zagsverhoudingen binnen het Praktijkonderzoek Boortunnels, de planning van en
onderlinge relaties binnen het meetprogranuna, het actualiseren van de voortgang van
het boorproces, de handelswijze bij calamiteiten en het informeren en controleren van
de verschillende marktpartijen weergegeven. Alle voor het onderzoekprogramma
relevante informatie is opgenomen in het draaiboek, waardoor het draaiboek kan
worden beschouwd als een handleiding voor het meet- en evaluatieprogranuna.
Tijdens de passages van de vier meettrajecten zullen de meet- en evaluatiepartijen en
vertegenwoordigers van het PBBT 24 uur per etmaal op locatie aanwezig zijn. Binnen
iedere meet- en evaluatiepartij zijn contactpersonen aangewezen, die telefonisch
bereikbaar zijn, indien zij niet op locatie aanwezig zijn.
Dagelijks zal een meetoverleg worden gehouden, waarbij de actuele stand van zaken
met betrekking tot het boorproces en de planning worden besproken. Tevens zullen de
meetpartijen de meest recente meetgegevens presenteren.

3 Alle gegevensstromen (ruwe meetdata) worden als functie van de tijd door de
meetpartijen binnengehaald en gearchiveerd. Van de meetdata worden door de
meetpartijen back-ups gemaakt op diskette of CD-ROM.
Bij elk meetsysteem is de tijd gekoppeld aan de atoomklok door middel van een DCF-
kaart, waardoor een eenduidige tijdregistratie wordt gerealiseerd.
Communicatie tussen meet- en evaluatiecomputers wordt gerealiseerd door middel van
een server: de ruwe meetdata komen in bekende formats via de server in verschillende
sub-directories beschikbaar voor de verschillende evaluatiepartijen en het PBBT. Van
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de meetdata op de server worden back-ups gemaakt (op tape) en elders in bewaring
gegeven.
Zowel de evaluatiepartijen als het PBBT converteren de ruwe meetdata met behulp van
beschikbaar gestelde conversie-routines naar bruikbare fysische grootheden. Het PBBT
zal de gegevens op de COB-computer dagelijks opslaan op CD-ROM.
Via een speciale, nog aan te leggen, lijnverbinding kan de werking van de
meetsystemen op afstand worden gecontroleerd en kunnen de meetdata van de lange
duur metingen worden doorgezonden.
Bovenstaande werkwijze leidt tot gegevensstromen die beheersbaar en inzichtelijk zijn.
De gegevens worden eenduidig geregistreerd en gearchiveerd en regelmatig opgeslagen
en bewaard.
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VOORWOORD

Kennis en ervaring op het gebied van ondergronds bouwen in zachte grand is belangrijk als
Nederland de actualiteit wi! volgen en de (inter)nationale positie van de Nederlandse ont-
werpers en bouwers wi! handhaven.
Door een breed forum van partijen uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten is in 1994
het Irnpulsprogramma Kennisinfrastructuur Ondergronds Bouwen opgesteld.

Het doe I van dit Irnpulsprogramma is te komen tot een duurzame versterking van de kennis-
infrastructuur. De kern van deze kennisinfrastructuur vonnt het Centrum Ondergronds
Bouwen (COB), dat onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van ondergronds bouwen
initieert en c06rdineert. 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, onderzoeksin-
stellingen, wetenschappelijke instituten en overheden.
Via een bijdrage van de Interdepartementale Commissie voor het Econornisch Structuurbe-
leid (ICES) in het Irnpulsprogramma stimuleert de overheid de totstandkorning van deze
kennisinfrastructuur.

Het onderzoek en ontwikkelingswerk 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.
Een belangrijk project binnen het eerste thema is het 'Praktijkonderzoek Boortunnels'
(CUR/COB-uitvoeringscommissie K 100). De kern van dit project bestaat uit een intensieve
monitoring van de twee Praktijkprojecten Boortunnels, de Tweede Heinenoordtunnel en de
Botlekspoortunnel. Door middel van deze monitoring worden bestaand instrumentarium voor
verkenning van de ondergrond en voorspellingsmodellen voor het gedrag van constructie en
grond getoetst.

Voorliggend rapport 'Evaluatieplan - Praktijkonderzoek Boortunnels' is onder verantwoorde-
lijkheid van deze commissie tot stand gekomen en moet gezien worden als uitvoerings-
onderdeel van het evaluatieplan.
Het rapport beschrijft op welke wijze het evaluatieproces tussen de resultaten van predicties
en metingen tot stand zal komen en welke aandachtpunten daarbij in beschouwing moeten
worden genomen. De evaluatie diem uiteindelijk uit te monden in een Evaluatierapport.
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SAMENV ATTING

Om de verkregen resultaten van voorspellingen en meetwaarden te analyseren, zullen me-
tingen en predicties met elkaar worden geconfronteerd. Het resultaat bestaat uit een toetsing
van voorspellingen aan meetwaarden.

Het doeI van de evaluatie is tweeledig:

1) Door middel van een evaluatie antwoord verkrijgen op de onderzoeksvragenl-doelen in

het Instrumentatie- en Meetplan [2].
2) Door middel van een evaluatie beoordelen van modellen voor ontwerp- en

wetenschapsdoeleinden.

De doelstellingen kunnen worden bereikt door:

- het toetsen van de predicties aan de waarnemingen, op basis van de toegepaste modellen en
de gebruikte parameters;

- het toetsen van de meetinstrumenten en meetprocedures aan de predicties;
- het toetsen van de modellen aan meerdere onderzoeksdoelen (maat voor de voorspellings-

kracht van een model).

Ten behoeve van de evaluatie zijn de onderzoeksdoelen in
waarbij de volgende hoofdgroepen worden onderscheiden:

A) Boortechnologie
B) Geotechniek
C) Tunnelconstructie
D) Trillingen en Milieu
E) Beheer en Onderhoud
F) Risico

evaluatie-clusters opgedeeld,

Naast technische deelprojecten kunnen evaluaties plaatsvinden naar planning en kosten en
een evaluatie van de doelstelling van CUR/COB-uitvoeringscommissie K 100.

Planning van het evaluatieproces zal plaatsvinden overeenkomstig de planning van het
boorproces, waarbij evaluaties op verschillende momenten en niveaus uitgevoerd kunnen
worden. De volgende tussen-evaluaties worden onderscheiden:

- 1" orde: totale evaluatie ten behoeve van Evaluatierapport;
- 2" orde: tussen-evaluatie ten behoeve van goede afstelling en eventueel bijstelling van het

instrumentarium;

- 3" orde: snelle evaluatie ten behoeve van noodprocedures.

Tevens wordt een verdeling van het budget, dat beschikbaar is gesteld voor het
Evaluatierapport, weergegeven.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

In het Instrumentatie- en Meetplan [2] en het Predictieplan [3] voor het 'Praktijkonderzoek
Boortunnels' is beschreven op welke wijze voorspellingen van meetuitkomsten worden
verkregen, en hoe de meetwaarden zullen worden verzameld.
De uitwerking hiervan zal resulteren in een Predictierapport en een Meetrapport. Daarbij
wordt er vanuit gegaan dat de in het Meetrapport gepresenteerde metingen primair zijn;
vindt geen interpretatie van de meetwaarden plaats.

Om te komen tot analyse van de verkregen resultaten zullen metingen en predicties met
elkaar worden geconfronteerd. Een predictie is in feite niets anders dan het voorspellen van
een meetwaarde.
Het resultaat bestaat uit een toetsing van voorspellingen aan meetwaarden. In dit verband
zijn modellen en parameters de pijlers waarop de voorspellingen schragen.

Het doel van de evaluatie is tweeledig:

1) Door middel van een evaluatie antwoord verkrijgen op de onderzoeksvragenl-doelen in
het Instrumentatie- en Meetplan [2].

2) Door middel van een evaluatie beoordelen van modellen voor ontwerp- en wetenschaps-
doeleinden.

De eerste doelstelling kan worden bereikt door:

- het toetsen van de predicties aan de waamemingen, op basis van de toegepaste modellen en
de gebruikte parameters;

- het toetsen van de meetinstrumenten en meetprocedures aan de predicties.

De tweede doelstelling door:

- het toetsen van de modellen aan meerdere onderzoeksdoelen (maat voor de voorspellings-
kracht van een model).

Bij de toetsing zullen de in het Instrumentatie- en Meetplan [2] geformuleerde
onderzoeksvragenl-doelen als leidend worden aangemerkt. Bij clustering zal dan ook op
onderzoeksdoel worden geclusterd, in tegenstelling tot de systematiek in het Predictieplan
[3]; daarin heeft een clustering plaatsgevonden rond beschikbare modellen, met daarbij
benoemd de onderzoeksdoelen waartoe met een model predicties worden uitgevoerd. De
evaluatie van iedere evaluatie-cluster als geheel zal ook worden uitgevoerd. Hiermee wordt
bereikt dat niet alleen op het niveau van onderzoeksdoelen een evenwichtige beschouwing
wordt gegenereerd, maar ook op een hoger niveau, waardoor er beter inzicht wordt
verkregen in de consequenties van opgeloste en eventueel overgebleven knelpunten op ont-
werpniveau en wetenschappelijk niveau.

Naast technische voorspellingen, die expliciet onderwerp zijn van het Predictierapport, zijn
ook voorspellingen gemaakt op het terrein van kostprijs en van planning. En wel met name
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de raming van de Bouwdienst, die is aangemerkt als een predictie van de kosten, en de
planning van de aannemer die wordt aangemerkt als een voorspelling van de
uitvoeringsduur. Beide dienen te worden getoetst aan respectievelijk de nacalculatie van de
aannemer en een verslaggeving van de uitvoeringsduur per onderdeel.

De hiervoor genoemde activiteiten zijn onderwerp van de evaluatie die dient uit te monden
in een evaluatierapport. Voor het op evenwichtige wijze maken van de evaluatie is een
evaluatieplan opgesteld, dat in dit rapport wordt beschreven.
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HOOFDSTUK 2

PROBLEEMANAL YSE

2.1 Omschrijving probleem
In de inleiding zijn de doelstellingen van de evaluatie verwoord. Deze doelstellingen kunnen
worden bereikt door het uitvoeren van toetsingen. De basis voor de evaluatie bestaat uit de
volgende informatie:

1) Relevante informatie die is gebruikt om predicties uit te voeren. Dit zijn zowel
invoerparameters als uitgangspunten voor kwantitatieve, maar ook kwalitatieve
predicties. Deze parameters of uitgangspunten komen in het Predictierapport.

2) Relevante meetinformatie. Dit kan bestaan uit een distillaat van de meetgegevens uit het
Meetrapport, voorzien van aanvullende gegevens, om een goede interpretatie mogelijk te
maken.

Deze informatie is nodig voor het uitvoeren van de evaluatie, waarbij predicties en meting en
of de modellen en onderzoeksdoelen met elkaar worden geconfronteerd.

Een gevoeligheidsanalyse kan onderdeel uitmaken van de evaluatie van een model. Een
gevoeligheidsanalyse kan uitsluitsel geven over de vraag of het model zelf
(modelnauwkeurigheid) of de parameters in het model bepalend zijn voor een goede/slechte
overeenstemming.
Hiertoe dienen de gebruikte parameters gevarieerd te worden of zal een probabilistische
analyse moeten worden uitgevoerd.

Het vasts tellen van discrepanties tussen de waarden van de parameters van de predicties en
de waarden van de parameters na afloop is geen noodzakelijk onderdeel van de evaluatie. In
voorkomende gevallen kan met behulp van post-dicties worden nagerekend welke waarden
van parameters tot een beter resultaat zouden hebben geleid. Hierdoor wordt inzicht
verkregen in de vraag welke inspanning vereist/gewenst is om in een ontwerpsituatie
accurate berekeningen te kunnen maken.

2.2 Beschrijving project aanpak
Bij de evaluatie zal de volgende procedure worden doorlopen:

1) Op basis van de 'doelstellingen' wordt, rekening houdend met de instrumentaties en de
metingen en daarnaast met de predicties, een programma van deelprojecten opgesteld.
Dit programma omvat ten eerste een aantal technische deelprojecten, ten tweede een
deelproject ten aanzien van kostprijs en ten derde een deelproject ten aanzien van
projectuitvoering en planning.
Per deelproject worden de toetspunten benoemd.
Een van de deelprojecten kan zijn: het vaststellen van discrepanties tussen de waarden
van de parameters van de predicties en de waarden van deze parameters na afloop.

2) Per deelproject wordt de relevante informatie verzameld. Zowel invoerparameters als
uitgangspunten voor kwantitatieve, maar ook kwalitatieve analyse.
Informatiebronnen zijn:
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- Rapport aanvullend grondonderzoek;
- Kostprijs raming van de Bouwdienst;
- Planning van de aannemer;
- Predictierapport.

3) Relevante monitoring informatie kan bestaan uit een distillaat van de meetgegevens uit

het Meetrapport, voorzien van aanvullende gegevens, om een goede interpretatie
mogelijk te maken.
Informatiebronnen zijn:

- Monitoring rapportage;
- Meetrapport.

4) Per deelproject worden de toetspunten nagelopen. Discrepanties tussen meting en en
predicties op de toetspunten worden benoemd.

5) In een tweede fase van de evaluatie kan worden besloten om voor een beperkt aantal
toegepaste modellen vast te stellen wat de modelnauwkeurigheid is door de gebruikte
parameters te varieren. Vervolgens kan de variatiecoefficient worden vastgesteld.
Daarnaast kan met varierende parameters een gevoeligheidsanalyse van het model
worden uitgevoerd (eventueel m.b.v. probabilistiek).

6 In derde fase kan voor een beperkt aantal onderzoeksdoelen een post-dictie worden
opgesteld:

- De modellen die gebruikt zijn voor de predicties zo goed als mogelijk ijken met
behulp van de metingen;

- Hierna de modelnauwkeurigheid opnieuw vaststellen.

7 Het formuleren van adviezen ten aanzien van toekomstig onderzoek en kansrijke
ontwikkelingen.
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HOOFDSTUK 3

DEELPROJECTEN

3.1 Algemeen
Om de evaluatie inzichtelijk en beheersbaar te maken en gestructureerd te laten verlopen,
worden evaluatie-clusters opgesteld.

In het Predictieplan [3] zijn de predicties tot predictie-clusters samengevoegd om het
uitbesteden van de predicties gestructureerd te laten verlopen. Vervolgens zijn de predictie-
clusters in hoofdgroepen (Superclusters) ondergebracht ten behoeve van een optimale
afstemrning en informatie-uitwisseling van de predicties.

Ten behoeve van de evaluatie is het zinvol de hoofdgroepen (Superclusters) te handhaven en
binnen deze hoofdgroepen evaluatie-clusters te formuleren. Hierbij zijn zoveel als mogelijk
de aanbevelingen van de Programma-adviesraad (PAR) gevolgd.

3.2 Indeling onderzoeksvragen in evaluatie-clusters
De volgende hoofdgroepen zijn onderscheiden:

A) Boortechnologie
B) Geotechniek
C) Tunne1constructie
D) Trillingen en Milieu
E) Beheer en Onderhoud
F) Risico
G) Planning en kostprijs

Binnen deze hoofdgroepen kunnen de onderzoeksvragen worden ingedeeld in evaluatie-
clusters. Deze evaluatie-clusters vormen verschillende 'technische' deelprojecten.

ad A) Binnen de hoofdgroep Boortechnologie worden twee evaluatie-clusters geformuleerd:

1) Stabiliteit boorfront, waarbij de invloed van verschillende aspecten van de TBM

en het boorproces (reactiekrachten snijrad, slurrydruk etc.) op de stabiliteit van het
boorfront als uitgangspunt is genomen. De variabelen van het boorproces, zoals
slurrydruk, vijzeldrukken en voortgang, worden met elkaar in verband gebracht.
Hiertoe behoren de onderzoeksvragen B-01, B-04, B-07, B-08, B-lO, B-12, B-13.

2) Effectiviteit, waarbij de nadruk ligt op het effectief laten verlopen van het
ontgravingsproces. Variabelen zijn onder andere de voortgangssnelheid van de
TBM, de rotatiesnelheid, de mengselvorming en het transport van slurry en grond.
Slijtage van de apparatuur en wrijving langs de omtrek van de TBM zijn ook
gerelateerd aan effectiviteit.
Hiertoe behoren de onderzoeksvragen B-02, B-03, B-05, B-06a, B-09.

ad B) Binnen de hoofdgroep Geotechniek worden twee evaluatie-clusters geformuleerd:

1) Deformaties en spanningen, waarbij grondgedrag en waterspanningen in de
omgeving van de tunnel als gevolg van het gehele boorproces (naderen, passeren
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en gepasseerd zijn van het boorschild) als uitgangspunt zijn aangehouden.
Belangrijke aspecten hierbij zijn deformaties en spanningen in de omgeving,
ondersteuning van het boorfront, staarteffect, lekkage en grondwaterpotentiaal.
Hiertoe behoren de onderzoeksvragen V-02, V-09, V-10, V-ll, V-12, V-18,
V-21, G-05, G-06, G-07, G-08.

2) Grondparameters, waarbij een evaluatie van de grondtoestand en aanvullende
gegevens over de grond betreffende belastingen, sterkte- en vervormingseigen-
schappen zal plaatsvinden.
Hiertoe behoren de onderzoeksvragen G-01, G-02.

Onderzoeksvraag V-13 zal separaat geevalueerd worden.

ad C) Binnen de hoofdgroep Tunnelconstructie worden ook twee evaluatie-clusters
geformuleerd:

1) Belastingen, waarbij de belastingen op de tunnelconstructie in beschouwing

worden genomen. Variabelen zijn onder andere de vorm van de groutschil,
interactie grond-grout-tunnel, gronddrukken en de afstand tussen de tunnelbuizen.
Hiertoe behoren de onderzoeksvragen V-IS, V-16, V-17, V-22, V-23.

2) Krachtswerking, waarbij de krachtswerking in de tunnel-lining en de interactie
tussen tunnelsegmenten als uitgangspunt dienen. Van belang zijn de ringstijtheid,
tangentiele en axiale interactie tussen de segmenten, ringdeformaties en ligger-
werking.
Hiertoe behoren de onderzoeksvragen V-08, V-14, V-19, V-20, V-24, V-32.

ad D) Overwogen kan worden Trillingen en Milieu in twee separate hoofdgroepen in te
delen.
Tot de cluster Trillingen behoren de onderzoeksvragen V-06 en V-07, tot de cluster
Milieu de onderzoeksvragen G-04b, M-01, M-02, M-03.

ad E) De evaluatie Beheer en Onderhoud betreft een toegevoegde onderzoeksvraag 0-06
'Toepassing glasvezeltechnieken ten behoeve van deformatie-metingen in de tunnel-
lining in de Beheer- en Onderhoudsfase'. Hiertoe zal opdracht verleend worden aan
uitvoeringscommissie N 500.

ad F) De cluster Risico zal in een separaat Evaluatierapport aan de orde komen, nadat de
evaluaties zijn afgerond. Hiertoe zal opdracht verleend worden aan uitvoerings-
commissie N 510.

ad G) Naast de technische deelprojecten worden ook evaluaties uitgevoerd op planning en
kosten.
De planning van de aannemer en de kostenraming van de Bouwdienst kunnen worden
aangemerkt als predicties voor de uitvoeringsduur en de kosten. Als deelprojecten
kunnen een vergelijking tussen de planning en de verslaglegging van de uitvoerings-
duur, en een vergelijking tussen de kostenraming en de nacalculatie van de aannemer
plaatsvinden.
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Hoofdgroepen Evaluatie-clusters Onderzoeksvragen Opmerkingen

A) Boonechnologie 1) Stabiliteit boorfront B-{)I, B-04, B-{)7, B-{)8,

B-IO, B-12, B-13

2) Effectiviteit B-{)2, B-{)3, B-{)5, B-06a,

B-09

B) Geotechniek 1) Deformaties en spanningen V-{)2, V-09, V-I0, V-ll,

V-12, V-18, V-21, G-{)5,
G-{)6, G-{)7, G-{)8

2) Grondparameters G-{)1, G-{)2

V-13 separaat

C) Tunnelconstructie 1) Belastingen V-I5, V-I6, V-I7, V-22,

V-23

2) Krachtswerking V-{)8, V-I4, V-I9, V-20,

V-24, V-32

D) Trillingen en Milieu I) Trillingen V-06, V-{)7

2) Milieu G-Q4b, M-{)I, M-{)2,

M-{)3

E) Beheer en Onderhoud Beheer en Onderhoud 0-06 1 opdracht (N 500)

F) Risico Risico 1 opdracht (N 510)

G) Planning en Kostprijs Planning planning - verslaglegging

uitVoeringsduur

Kosten kostenraming - nacalculatie

Het vasts tell en van discrepanties tussen de waarden van parameters van de predicties en de
waarden van parameters na afloop kan als een afzonderlijk deelproject worden gezien (zie
evaluatie-cluster Geotechniekl grondparameters).

De evaluatie van iedere evaluatie-cluster als geheel zal ook worden uitgevoerd. Hiermee
wordt bereikt dat niet alleen op het niveau van onderzoeksdoelen een evenwichtige
beschouwing wordt gegenereerd, maar ook op een hoger niveau, waardoor er beter inzicht
wordt verkregen in de consequenties van opgeloste en eventueel overgebleven knelpunten op
ontwerpniveau en wetenschappelijk niveau.

De indeling in evaluatie-clusters is samengevat in tabel 1.

Tabel 1. Indeling van onderzoeksvragen in evaluatie-clusters.

3.3 Toetspunten
Om vergelijkingen tussen predicties en metingen te kunnen maken, dienen per deelproject
toetspunten opgesteld te worden. Per toetspunt dient een analyse uitgevoerd te worden,
waarbij een verklaring wordt gegeven voor overeenkomsten of verschillen.

Per deelproject worden toetspunten gekozen. Algemene toetspunten voor iedere evaluatie
kunnen zijn:
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- zijn de invoerparameters goed gekozen in vergelijking met de metingen?
- zijn de uitgangspuntenlrandvoorwaarden goed gekozen in vergelijking met de condities,

waaronder metingen zijn uitgevoerd?

- wat is de (on)nauwkeurigheid en frequentie van de meting?
- in hoeverre komt het resultaat van de predictie overeen met hetgeen gemeten is?
- welk model is bij de predictie gehanteerd en wat zijn de resultaten van soortgelijke

predicties met andere modellen?

3.4 Post-dicties
Discrepanties tussen de waarden van parameters van de predicties en de waarden van
parameters na afloop vonnen de basis voor het uitvoeren van post-dicties. Met behulp van
post-dicties kan worden nagerekend welke waarden van parameters tot een beter resultaat
zouden hebben geleid. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de vraag welke inspanning
vereist/gewenst is om in een ontwerp situatie accurate ontwerpberekeningen te kunnen
maken. Naast parameteraanpassingen kunnen ook modelaanpassingen worden uitgevoerd.

3.5 Uitwerking hoofdgroepen
De hoofdgroepen, zoals weergegeven in paragraaf 3.2, zullen uitgewerkt worden op basis
van een enkel predictiemodel met het doel voorafgaand aan de metingen voor een ieder het
inzicht te geven in het geheel te doorlopen traject. De volgende punt en komen hierbij
achtereenvolgens aan de orde:

1) Globale beschrijving hoofdgroep met aangegeven kritieke punten.
2) Beschrijving van het gekozen (ontwerp)model, de daannee uit te voeren predicties en de

noodzakelijke invoerparameters.
3) Beschrijving van het noodzakelijke instrumentarium en meetprocedures.
4) Beschrijving van de uit te voeren evaluatie.

De gehele beschrijving dient consistent te zijn en een garantie te bieden voor een goede
bewijsvoering en eindresultaat.

De keuze in de modellen zal aansluiten op het advies van de Programma-adviesraad (Review
Par-003 d.d 02-01-'95) en betreft in ieder geval de volgende vijf probleemvelden:

1) Het boorproces, dat een onderdeel vormt van evaluatie-cluster A-2;
2) Deformatie van het grondmassief ten gevolge van boorfront-instabiliteit en staartspleet-

effect, dat een onderdeel vormt van de evaluatie-clusters A-I en B-1;
3) Aan- en afvoer van slurry/grond, dat bij evaluatie-cluster A-2 in beschouwing wordt

genomen;
4) Beschikbaarheid van de TBM, buizen en pompen en scheidingsinstallatie, resorterend

onder evaluatie-cluster G;
5) Spanningen en vervormingen in de tunnelring, die in het evaluatie-cluster C worden

geanalyseerd.

Ten behoeve van model 4 worden echter in het kader van K 100 'Praktijkonderzoek
Boortunnels' geen predicties uitgevoerd.
CUR/COB-uitvoeringscommissie K 100 zal zich echter bij de evaluatie niet beperken tot de
vijf genoemde modellen.
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De uitvoering van bovenstaande probleemvelden zal plaatsvinden voordat de metingen
beginnen en zal onderdeel uitmaken van de evaluatie.
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Doorkruisen meetveld Zuid

V oorbereidende werkzaamheden ontvangstschacht Zuid

TBM werkzaam, tweede (oostelijke) tunnelbuis

Doorkruisen meetveld Zuid

Doorkruisen meetveld Noord

Voorbereidende werkzaamheden ontvangstschacht Noord

Herinrichting bouwterrein

Afbouw gesloten tunnelbuis

Datum oplevering

Lange termijn metingen III

HOOFDSTUK 4

PLANNING EN KOSTEN

4.1 PJanning
Planning van het evaluatieproces zal plaatsvinden aan de hand van de planning va:
boorproces. Het boorproces bepaalt immers wanneer de verschillende metingen uitge'
kunnen worden. De meting en zijn onder te verdelen in drie gebieden:

- meetVelden Noord en Zuid (zie specificatie meetVeIden);
- tunnelboormachine (zie specificatie instrumentatie TBM);
- tunnelconstructie (zie specificatie instrumentatie meetringen en specificatie t1

deformatie) .

De globale planning van de uitvoeringswerkzaamheden,
weergegeven in tabel 2.

relevant voor K 10

Tabel 2. Globale planning uitvoering.

Het boren van de tunnelbuizen (2 keer 19 weken) zal met circa 10 m per dag vol
planning plaatsvinden in de periode 7 april 1997 tot 22 september 1997 (eerste tun
en 1 december 1997 tot 18 mei 1998 (tweede tunnelbuis). Vit deze planning
boorproces kan worden afgeleid wanneer metingen ter plaatse van de mee
meetringen en de TBM beschikbaar komen. In deze fase is het nog niet mog
metingen in de tijd nauwkeurig aan te geven. Verdere detaillering van wat, waar,
wanneer en hoelang er gemeten zal worden, voIgt uit de op te stellen specificaties
meetvelden, instrumentatie TBM en meetringen. Ter plaatse van de meetVeiden ti
Zuid, maar ook met de instrumentatie van de meetringen zal tot circa een
beeindiging van het boorproces gemeten worden. Met behulp van het meetpuntem
tunnelbuizen zal tot circa twee jaar na beeindiging van het boorproces gemeten
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Samenvattend kunnen de volgende meetperioden worden verwacht bij een volgens planning
verlopend boorproces:

- metingen ter plaatse van meetveld en meetring Noord bij de aanleg van de eerste
(westelijke) tunnelbuis gedurende circa 24 maanden (start omstreeks begin apri11997);

- meting en ter plaatse van meetveld en meetring Zuid bij de aanleg van de eerste (westelijke)
tunnelbuis gedurende circa 20 maanden;

- meten invloed ter plaatse van meetveld en meetring Zuid ten gevolge van de aanleg van de
tweede (oostelijke) tunnelbuis gedurende circa 16 maanden;

- meten invloed ter plaatse van meetveld en meetring Noord ten gevolge van de aanleg van
de tweede (oostelijke) tunnelbuis gedurende circa 12 maanden;

- metingen met behulp van de instrumentatie TBM gedurende de twee perioden van het
boorproces;

- metingen met behulp van het meetpuntennet in de tunnelbuizen gedurende circa
36 maanden (start omstreeks begin april 1997).

Evaluaties kunnen op verschillende momenten en niveaus worden uitgevoerd.
De volgende tussen-evaluaties worden onderscheiden:

- Ie orde: totale evaluatie ten behoeve van Evaluatierapport;

- 2e orde: tussen-evaluatie voor een goede afstelling en eventuee1 bijstelling van de

apparatuur;

- 3e orde: snelle evaluatie voor noodprocedures.

De 1e orde evaluatie zal aan het einde van het boorproces plaatsvinden, waarbij lange
termijn metingen op een later tijdstip separaat geevalueerd zullen worden.
De 2e orde tussen-evaluaties zullen plaatsvinden na passeren van een meetveld of meetring.
De 3e orde tussen-evaluaties worden uitgevoerd na bijvoorbeeld het passeren van de eerste
raai in het meetveld en na bijvoorbeeld twee uur meten aan de TBM. De evaluaties op dit
niveau vall en binnen de opdracht voor het uitvoeren van metingen.

4.2 Kostenraming
In het Basisprojectplan [1] van CUR/COB-uitvoeringscommissie K 100 bedraagt het totale
budget dat beschikbaar is voor het Evaluatierapport kf 2.290,00. Circa 15% van dit budget
wordt gereserveerd voor het uitvoeren van post-dicties. Daarnaast zal een deel van het
budget gereserveerd worden voor de kosten van CUR/COB-uitvoeringscommissie K 100 en
het Projectbureau Boortunnels (begeleiding en redactiekosten Evaluatierapport).
Een resterend budget van maximaal kf 1.150,00 is beschikbaar voor de evaluatie en kan per
hoofdgroep/evaluatie-cluster op basis van de kostenlomvang van de predicties en
bijbehorende metingen worden onderverdeeld. Het totale budget dat beschikbaar is gesteld
voor de predicties en instrumentatiesl experimenten bedraagt kf 7.621,00 excl. het budget
voor aanvullend grondonderzoek a kf 340,00 (zie Predictieplan [3]). De verdeling van het
totale budget is weergegeven in tabel 3.
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Hoofdgroepen Toegekend budget Percentage van Verdeling
voor predicties en towe budget beschikbare budget
insbUmJexperim. voor evaluatie

[kf] [%] [kf]

Boonechnologie 1.981,50 25 290,00

Geotechniek 2.383,50 30 340,00

Tunnelconstructie 1.828,50 25 290,00

Trillingen en Milieu 527,50 7 80,00

Onvoorzien 900,00 13 150,00

Subtotaal 7.621,00 100 1.150,00

Beheer en Onderhoud - - 0,00

Risico - - 100,00

Planning - - 50,00

Kostprijs - - 50,00

Post-dicties - - 350,00

PBBT kosten - - 400,00

K 100 kosten - - 190,00

I
Totaal

I
-

I
-

I

2.290,00
I

Tabel 3. Verdeling beschikbare budget.
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HOOFDSTUK 5

KWALITEIT, INFORMATIE EN ORGANISATIE

5.1 Informatie
Voor een optimale kennisoverdracht en informatie-uitwisseling zal het platform van
Superclusters in stand blijven. Cornmunicatie tussen het Centrum Ondergronds Bouwen
(COB) en het Bouwteam enerzijds en de Superclusters verlopen via het Projectbureau
Boortunnels (PBBT), dat ter ondersteuning van CUR/COB-uitvoeringscornmissie K 100 is
ingericht. Daarnaast heeft de Klankbordgroep invloed op de kwaliteit van de
kennisoverdracht.

5.20rganisatie
am het gehele evaluatie-proces gestructureerd te laten verlopen, zijn door het Projectbureau
Boortunnels de uit te voeren predicties uit het Predictieplan [3] in dit Evaluatieplan tot
evaluatie-clusters samengevoegd. Hierbij zijn in grote lijnen de aanbevelingen van de
Prograrnma-adviesraad (PAR) ter verhoging van de coordinatie en de samenhang gevolgd.
De planning en kostenraming voor deze clusters worden ter toetsing aan CUR/COB-
uitvoeringscornmissie K 100 voorgelegd. Na goedkeuring door de cornmissie zal voor
uitbesteding in de offerte-aanvragen een eventueel verdere detaillering plaatsvinden. De
opdrachtverstrekking en financiering verlopen via de procedures van CUR/COB.
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CUR/COB-rapport K 100-03 Bijlage A

BULAGE A

CODERINGEN

In deze bijlage worden de coderingen van de onderzoeksdoelen en metingen weergegeven.
Voor een uitgebreide omschrijving wordt verwezen naar het Instrumentatie- en Meetplan [2]
en het Werkdocument Instrumentatie- en Meetplan (bijlage B).

Onderzoeksdoelen

Verkenning en monitoring ondergrond (G-OO)
G-O1 Vastleggen van de grondtoestand
G-02 Vastleggen van aanvullende gegevens over de grond
G-04b Verstoring van 'regionaal' stromingsveld
G-05 Vaststellen van de invloed van de grondwaterpotentiaal op deformaties tijdens het

boorproces
G-06 Vaststellen van de invloed van stagnatie op de grondwaterdrukken
G-07 Bepalen van het gedrag van grondwater/lucht tijdens een 'spiegeldaling' van het

bentoniet
G-08 Opsporen van deformaties tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet

Rekenmodellen voor deformatie en trillingen (V-00)
V-02 Detectie van de wijzigingen in de bodemstructuur
V-06 Validatie van het trillingsmodel van trillingsvoortplanting in de tunnel (gebruiksfase)
V-07 Validatie van het trillingsmodel van trillingsvoortplanting in de bodem (gebruiksfase)
V-08 Vaststellen van de deformatie van de tunnel
V-09 Vaststellen van de deformatie in de omgeving
V-lO Bepalen van de invloed van de ondersteuning van het boorfront
V-II Bepalen van de invloed van het staarteffect
V-12 Vaststellen van de spanningen in de omgeving
V-13 Bepalen van de invloed van het boren op een paalfundering in de omgeving
V-14 Vaststellen van de ringstij theid van de tunnelconstructie (constructieve aspecten)
V-IS Bepalen van de invloed van de vorm van de groutschil rondom de tunnelconstructie
V-16 Bepalen van de interactie tussen grond-grout -tunnelconstructie
V-17 Bepalen van de gronddrukken op de tunnelconstructie
V-18 Vaststellen van de deformaties door lekkage
V-19 Vaststellen van de tangentiele interactie tussen de segmenten
V-20 Vaststellen van de axiale interactie tussen de segmenten
V-21 Vaststellen van de relatie tussen de verticale ovalisering en het verticaal evenwicht
V-22 Bepalen van de invloed van de afstand tussen de tunnelbuizen
V-23 Vaststellen van de tangentiele wrijving (grond-constructie-interactie)
V-24 Onderzoek naar ringdeformaties in relatie tot tweede orde effecten
V-32 Onderzoek naar de liggerwerking van de tunnelbuis
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Boor- en tunneltechniek (B-OO)
B-OI Bepalen van de invloed van het ontgravingsproces op de reactiekrachten van het

snijrad op het grondmassief
B-02 Vaststellen van de invloed van het ontgravingsproces op de grootte en

vervonningsgraad van de produktie-eenheden
B-03 Beschrijving van het mengselvonningproces als overdracht tussen ontgraving en

transport
Bepaling van de invloed van de slurrydruk op de stabiliteit van het boorfront
Bepalen van de effectiviteit van de pompen en transportleiding
Bepalen van slijtage aan boorkop
Vaststellen van de stabiliteit van het boorfront bij het tegelijkertijd boren door
gedraineerde en ongedraineerde grondlagen

B-08 Bepalen van de gevolgen van stilstand van de TBM voor de stabiliteit van het
boorfront
Bepalen van axiale en tangentiele wrijving langs de omtrek van de TBM
Bepalen van de volumeverandering van de grond bij het boorfront
Bepalen van de invloed van het boorproces op de mechanische eigenschappen van de
grond

B-13 Bepalen van de invloed van het boorproces op de drukverdeling in het grondwater

B-04
B-05
B-06a
B-07

B-09
B-lO
B-12

Milieu (M-OO)
M-OI Onderzoek naar de verstoring van het 'regionaal' stromingsveld
M-02 Vaststellen van milieu-effecten
M-03 Vaststellen van de effecten van ballasten op de uitvoering van een tunnelboorproces

Integraal beheer en onderhoud (0-00)
0-06 Toepassing glasvezeltechniek ten behoeve van deformatie-metingen in de tunnel-

lining in de Beheer- en Onderhoudsfase

Metingen

Instrumentaties
1-01 Het meten van de deformatie van het maaiveld
1-02 Het meten van de deformatie in de ondergrond
1-03 Het meten van de waterspanningen tijdens het boren
1-04 Het meten van de spanningsveranderingen in de omgeving
1-05a Het meten van de beinvloeding van palen in de orngeving: drukproeven van lange

duur
1-06 Het instrumenteren van de segmentringen
1-07 Het meten van de tunnelvervorming met een meetpuntennet
1-08a Het sonderen vanaf het maaiveld
1-13a Leksimulatie
1-14a Het aanbrengen van instrumentatie voor het bemeten van de mengselvonning
1-15a Het instrumenteren van de gehele boorkop
1-16a Het bemeten van de ingaande stroom boorvloeistof door de aanvoerleiding
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1-17 Het bemeten van het uitgaande mengsel van boorvloeistof en grond

Experimenten
E-O1 Statische belastingproef tunnel ring
E-02 Experimenteel onderzoek naar de schuifspanningsoverdracht tunne1-grout-grond
E-04 Trillingsmetingen bij kunstmatige trillingopwekking in de tunnel
E-05a Proefopstelling tunnelringen
E-06b Dikte en vorm van de groutschil
E-07 Mantelwrijving en frontdruk na passage boorinstallatie
E-08 Vervormingen van de tunnelbuis
E-09 Langeduurspanningen en vervormingen in de meetring
E-11 Milieu-aspecten
E-12a Deformaties in relatie tot de boorsnelheid
E-15a Het nemen van grondmonsters
E-18a Het bepalen van de slijtagegevoeligheid van tanden
E-19a Variatie van operationele snijparameters
E-22 Het meten van de verandering van de verblijftijd, druk en samenstelling van het

mengsel
E-23 Het monitoren van de effecten van een 'spiegeldaling' van de boorvloeistof in de

boorkamer
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BULAGE B

WERKDOCUMENT INSTRUMENTATIE- EN MEETPLAN

versie 11 maart 1997
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1 IN LEIDING

In het Instrumentatie- en Meetplan zijn voorstellen gedaan omtrent de onderzoeksdoelen,
zoals die mogelijk in het Praktijkonderzoek Boortunnels onderzocht zullen worden. Tevens
zijn hierin voorstellen gedaan voor de aan te brengen instrumentaties en de uit te voeren
experimenten. In de Commissie Praktijkonderzoek Boortunnels (CUR/COB K 100) is
besloten aan de voorgestelde instrumentaties en experimenten prioriteiten toe te kennen (zie
Instrumentatie- en Meetplan, COB K 100-01).
Een deel van de instrumentaties en experimenten vloeit voort uit het BTL-programma. Dit
betreft de volgende coderingen: 1-14 t/m 1-17 en E-14 t/m E-22. Voor deze nummers is een
aparte prioriteitsstelling gemaakt, uitgaande van de S- en T-nummers van het genoemde
programma (zie COB K 100-01).
Vanwege budgettaire redenen is aan de hand van de toegekende prioriteit een aantal
instrumentaties en experimenten komen te vervallen, andere zijn gewijzigd. De nummers van
gewijzigde instrumentaties en/of experimenten zijn voorzien van een achtervoegsel met een
grote letter. Zonodig is de omschrijving hiervan aangepast.
In de oplegnotitie van het Instrumentatie- en Meetplan zijn de gevolgen van de prioriteits-
stelling verwerkt. Gedurende het project Praktijkonderzoek Boortunnels zullen instrumen-
taties, experimenten en onderzoeksdoelen wijzigen dan wel vervallen als gevolg van nieuwe
inzichten. De laatste stand van zaken ten aanzien van de uit te voeren instrumentaties en
experimenten, en te realiseren onderzoeksdoelen zal in het werkdocument worden gegeven.
Dit document zal dus periodiek herschreven worden.

In hoofdstuk 2 is een nadere toelichting gegeven voor de instrumentaties, experimenten en
onderzoeksdoelen in relatie tot het Instrumentatie- en Meetplan. De concrete metingen,
locatie en aantal, worden in hoofdstuk 3 vermeld. In bijlage B4 zijn de meting en ter plaatse
van de Tweede Heinenoordtunnel grafisch weergegeven.
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2 INSTRUMENT ATIES EN EXPERIMENTEN

2.1 Algemeen
In het Instrumentatie- en Meetplan staan de instrumentaties, experimenten en onderzoeks-
doelen aangegeven. De actualiteit van de instrumentaties en experimenten is in de volgende
paragrafen aangegeven (zie voor de gebruikte codering bijlage A). Voor de actualiteit van de
onderzoeksdoelen wordt verwezen naar bijlage B2. In bijlage B3 is een lijst met documenten
vermeld, waamaar in bijlage A en B wordt verwezen.

2.2 Instrumentaties
Het meten van de deformatie van het maaiveld (1-01), het meten van de deformatie in de
ondergrond (1-02), het meten van de waterspanningsverandering tijdens het boren (1-03) en
het meten van de spanningsveranderingen in de omgeving (1-04), zullen ter plaatse van de
Tweede Heinenoordtunnel worden uitgevoerd. Vanwege budgettaire overwegingen zullen
deze metingen slechts beperkt worden uitgevoerd. Voor nadere informatie wordt verwezen
naar de 'Specificatie en draaiboek meetgebieden 2" Heinenoordtunnel' (K 100-W-029).
Het meten van de bei'nvloeding van palen in de omgeving, drukproeven lange duur (1-05a),
zal bij de Tweede Heinenoordtunnel (proefpalenproject noord/zuidlijn) plaatsvinden en
vanwege budgettaire overwegingen niet meer ter plaatse van de Botlekspoortunnel. De
specificatie van deze meting is door het ontwerpbureau noord/zuidlijn opgesteld (' Specifica-
ties Meet- en instrumentatieplan, Proefpalenproject op locatie Tweede Heinenoordtunnel');
de resultaten van de metingen worden aan K 100 ter beschikking gesteld. Vanwege
budgettaire overwegingen zal het meten van de bei'nvloeding van palen in de omgeving,
drukproeven korte duur (I-05b), trekproeven lange duur (1-05c) en trekproeven korte duur
(1-05d) geen doorgang vinden.
De instrumentatie van de ring en (1-06) en meetpuntennet tunnelvervorming over de langs- en
dwarsvoegen (1-07) zal ter plaatse van de Tweede Heinenoordtunnel worden uitgevoerd.
Vanwege budgettaire overwegingen zal uitvoering beperkt plaatsvinden. Voor nadere
informatie wordt verwezen naar de ' Specificatie van de instrumentatie ten behoeve van de
meetringen in de Tweede Heinenoordtunnel' (K 1OO-W-025). De instrumentatie van de
dynamische ringen (1-06) en meetpuntennet tunnelvervorming over de langs- en dwarsvoegen
(1-07) zal ter plaatse van de Botlekspoortunnel worden uitgevoerd. Deze instrumentatie dient
nog nader gespecificeerd te worden. Het meetpuntennet voor de globale tunnelvervorming
(1-07) zal in de Tweede Heinenoordtunnel worden ingericht. Vanwege budgettaire
overwegingen zullen de metingen beperkt plaatsvinden. Voor nadere informatie wordt
verwezen naar de 'Specificatie deformatiemetingen, Deel A: Lange termijn en macro-defor-
matie' (K 100-W-036). Voor de tunnelvervorming direct achter de tunnelboormachine (deel
B) wordt een separate specificatie opgesteld.
Het sonderen vanuit de tunnelwand (1-08) is in eerste instantie gewijzigd in het sonderen
vanaf maaiveld om de spannings- en dichtheidsveranderingen als gevolg van het boren direct
in de omgeving van de tunnelbuizen na te gaan. Vanwege budgettaire overwegingen is
besloten het sonderen vanaf maaiveld te laten vervallen (zie K loo-W-029).
Instrumentatie boorkop en sonderen door boorfront (1-09) is in eerste instantie gewijzigd in
sonderen door boorfront. Vanwege prioriteitsstelling in het BTL-programma is deze
instrumentatie komen te vervallen.
Het meten van de deformatie van de Oude Maas-bodem (1-10) is vanwege budgettaire
overwegingen komen te vervallen.
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De glasvezelkabels in langsrichting (1-11) en in dwarsrichting (1-12) zijn vanwege
budgettaire overwegingen komen te vervallen. Naar verwachting zal een andere commissie
van het COB deze instrumentaties realiseren.
Het lekdetectiesysteem (1-13) is in eerste instantie gewijzigd in leksimulatie door middel van
een opening (kraan) in de lining. Vanwege de verwachte beperkte meetbare effecten en de
praktische uitvoering is besloten de leksimulatie te laten vervallen.
Het aanbrengen van instrumentatie voor het bemeten van de mengselvorming (1-14), het
instrumenteren van de gehele boorkop (1-15), het bemeten van de ingaande stroom
boorvloeistof door de aanvoerleiding (1-16) en het bemeten van het uitgaande mengsel van
boorvloeistof en grond (1-17) worden ter plaatse van de Tweede Heinenoordtunnel
uitgevoerd. Vanwege prioriteitsstelling in het BTL-programma is een deel van de
instrumentatie komen te vervallen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de 'Concept
specificatie instrumentatie TBM Tweede Heinenoordtunnel' (K 100-W-003) en 'TBM
Tweede Heinenoordtunnel; specification and procurement plan for instrumentation and data-
acquisition system' (K lOO-W-005).
De detectie van vreemde voorwerpen (1-18) is vanwege budgettaire overwegingen komen te
vervallen.
Het bemeten van trillingen in de boorkop (1-19) is in eerste instantie als nieuwe instru-
mentatie voorgesteld, maar is vanwege de grondgesteldheid ter plaatse van de Tweede
Heinenoordtunnel komen te vervallen.

2.3 Experimenten
Voor de statische belastingproef zal alleen een predictie worden uitgevoerd. Vanwege
budgettaire overwegingen is de statische belastingsproef tunnel ring (E-Ol) komen te
vervallen.
Het experimenteel onderzoek naar maximale schuifspanning (E-02) op de grenslagen tussen
grout en grond en tussen grout en beton (tunnel segment) wordt in het laboratorium verricht.
De trillingsemissie bij passage van de tunnelboormachnine (E-03) wordt in samenwerking
met de commissie L400 uitgevoerd. Nadere specificatie van dit onderzoek moet nog
plaatsvinden.
De trillingsmetingen bij kunstmatige excitatie in de tunnel (E-04) zullen bij de Botlek-
spoortunnel (beperkt) plaatsvinden. Dit experiment dient nog nader gespecificeerd te
worden.
Bij de proefopstelling tunnelringen (E-05) zal alleen de momentcapaciteit van de verb in-
dingen in tangentiele en axiale richting worden bepaald. Het onderzoek naar het splijtgedrag
van de elementen onder axiale belasting is vanwege budgettaire overwegingen komen te
vervallen. Aanvullend onderzoek zal worden verricht naar de afschuifstijfheid van de
ringvoeg (voorzien van Kaubit).
Bij het doorbreken van de tunnel wand ten behoeve van een dwarsverbinding bij de
Botlekspoortunnel wordt de vorm van de groutschil geinspecteerd en de dikte van de
groutschil gemeten (E-06).
Het meten van de mantelwrijving en frontdruk na passage van de boorinstallatie (E-07), de
metingen van de vervormingen van de ringen en ligging van de buizen (E-08) en de
langeduur metingen van rekken, drukdozen, waterspanningen en vervormingen van de
meetring (E-09) zal ter plaatse van de meetringen bij de Tweede Heinenoordtunnel verricht
worden (zie 1-06 en 1-07). Bij experiment E-07 wordt de frontdruk bij de boor gemeten en
de drukken van de vijzels van het boorsysteem; zie 'Concept specificatie instrumentatie TBM
Tweede Heinenoordtunnel' (K lOO-W-003) en 'TBM Tweede Heinenoordtunnel;
specification and procurement plan for instrumentation and data-acquisition system' (K 100-
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W-005). Het meten van de mantelwrijving (E-07) , met behulp van rekopnemers en
drukdozen in de meetring, en de meting van de vervormingen van de ringen en ligging van
de buizen (E-08) zijn nader beschreven in 'Specificatie van de instrumentatie ten behoeve
van de meetringen in de Tweede Heinenoordtunnel' (K l00-W-025), waarbij het experiment
E-08 tevens in 'Specificatie defonnatiemetingen, Deel A: Lange termijn en macro-defor-
matie' (K l00-W-036) is uitgewerkt.
De meting van trillingen als functie van de afstand tot de tunnelbuis (E-10) is vanwege
budgettaire overwegingen komen te vervallen.
Het rapporteren van de milieu-effecten bij de aanleg van boortunnels (E-ll), zoals het
beschrijven van de samenstelling van de uitkomende grond vermengd met boorvloeistof, zal
plaatsvinden, maar dient nog nader te worden gespecificeerd.
Het meten van de deformatie bij verschillende grondsoorten in relatie tot de boorsnelheid (E-
12), zullen ter plaatse van de Tweede Heinenoordtunnel worden uitgevoerd (zie 1-02).
De variatie van de boorsnelheid beperkt zich tot fluctuatie van de boorsnelheid bij nonnale
procesvoortgang. Voor nadere informatie betreffende het meten van de deformatie wordt
verwezen naar de 'Specificatie en draaiboek meetgebieden 2. Heinenoordtunnel' (K 100-W-
029).
Het injecteren van een afdichting ter bepaling van mogelijke reparatietechnieken (E-13) is
vanwege budgettaire overwegingen komen te vervallen. Het reparerenlvervangen van een
segment (E-14) is vervallen, daar het niet uitvoerbaar wordt geacht.
Het nemen van grondmonsters uit de mengkamer, transportleiding en aan het einde van het
gehele systeem (E-15) is gewijzigd in het nemen van grondmonsters aan het einde van het
systeem (E-15A), daar het nemen van grondmonsters uit de mengkamer en transportleiding
niet uitvoerbaar worden geacht. Dit experiment zal ter plaatse van de Tweede
Heinenoordtunnel worden uitgevoerd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de
'Concept specificatie instrumentatie TBM Tweede Heinenoordtunnel' (K l00-W-003) en
'TBM Tweede Heinenoordtunnel; specification and procurement plan for instrumentation and
data-acquisition system' (K l00-W-005).
Het uitvoeren van stroornsnelheid metingen op verschillende hoogtes en breedten in de
mengkamer (E-16) is vanwege prioriteitsstelling in het BTL-programma komen te vervallen.
Het meten van de viscositeit en zwichtspanning van het mengsel in de mengkamer tijdens
stilstand van het boorproces (E-17) levert te veel complicaties op en is derhalve komen te
vervallen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de 'Concept specificatie instru-
mentatie TBM Tweede Heinenoordtunnel' (K l00-W-003).
Het bepalen van de slijtagegevoeligheid van tanden en pijpleidingen (E-18) is gewijzigd in
het bepalen van de slijtagegevoeligheid van tanden (E-18A), vanwege prioriteitsstelling in
het BTL-programma. Door het meten van de slijtage van de tanden van het snijrad (massa
en vorm) voor en na het boren van elke tunnelbuis, ter plaatse van de Tweede Heinenoord-
tunnel. Voor nadere infonnatie wordt verwezen naar de 'Concept specificatie instrumentatie
TBM Tweede Heinenoordtunnel' (K 100-W-003) en 'TBM Tweede Heinenoordtunnel;
specification and procurement plan for instrumentation and data-acquisition system' (K 100-
W-005).
De variatie van de operationele snij-parameters (E-19) wordt ter plaatse van de Tweede
Heinenoordtunnel uitgevoerd. Vanwege prioriteitsstelling in het BTL-programma is een deel
van de instrumentatie komen te vervallen. Voor nadere infonnatie wordt verwezen naar de
'Concept specificatie instrumentatie TBM Tweede Heinenoordtunnel' (K lOO-W-003) en
'TBM Tweede Heinenoordtunnel; specification and procurement plan for instrumentation and
data-acquisition system' (K l00-W-005).
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Meting Apparatuur Aantal

maaivelddeformatie (verticaal) zakbaken ca. 50
extensometers 6

maaivelddeformatie (horizontaal) inclinometers 4

verticale deformatie extensometers 6

horizontale deformatie inclinometers 4

waterspanning (BTL) waterspanningsmeters 3

grond- en waterdruk SMS 4

getijde waterspanningsmeter 1

luchtdruk drukopnemer 1

waterspanning peilbuis 1

CUR/COB-rapport K 100-03 Bijlage B

Variatie van de methode van ontgraving door het toepassen van jets en het bemeten van de
reactie van het grondmassief hierop (E-20) en variatie van de stroomsnelheid in de
transportleiding (E-21) zijn vanwege prioriteitsstelling in het BTL-programma komen te
vervallen.
Het meten van de verandering van de verblijftijd, druk en samenstelling van het mengsel en
het bemeten van de reactie van het grondmassief hierop (E-22) wordt ter plaatse van de
Tweede Heinenoordtunnel uitgevoerd. Vanwege prioriteitsstelling in het BTL-programma is
een deel van de instrumentatie komen te vervallen. Voor nadere informatie wordt verwezen
naar de 'Concept specificatie instrumentatie TBM Tweede Heinenoordtunnel' (K 100-W-003)
en 'TBM Tweede Heinenoordtunnel; specification and procurement plan for instrumentation
and data-acquisition system' (K 100-W-005).
Het monitoren van de effecten van een 'spiegeldaling' van de boorvloeistof in de boorkamer
(E-23) wordt uitgevoerd ter plaatse van de Tweede Heinenoordtunnel, echter of een
spiegeldaling onder een van beide meetvelden zal plaatsvinden is onzeker.

3 METINGEN

3.1 Algemeen
De meting en ter plaatse van de Tweede Heinenoordtunnel zijn reeds gespecificeerd, zodanig
dat het aantal en locatie bekend zijn. In dit hoofdstuk worden deze metingen voor de
aspecten geotechniek, tunnelconstructie en boortechnologie nader beschreven. In bijlage B4
zijn de metingen ter plaatse van de Tweede Heinenoordtunnel grafisch weergegeven. De
meting en ter plaatse van de Botlekspoortunnel zijn nog niet nader gespecificeerd en worden
derhalve nu niet vermeld.

3.2 Geotecbniek
Ter plaatse van de Tweede Heinenoordtunnel worden ter plaatse van Meetgebied Noord en
Zuid diverse geotechnische metingen verricht. In tabel 1 en 2 staan de meting (in de tijd),
apparatuur en aantal vermeld. In respectievelijk bijlage B4 zijn de metingen ter plaatse van
Meetgebied Noord en Zuid grafisch weergegeven.

Tabel B 1. Geotechnische metingen Meetgebied Noord.
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Meting Apparatuur Aantal

maaivelddeformatie (verticaal) zakbaken ca. 30
extensometers 5

maaivelddeformatie (horizontaal) inclinometers 4

verticale deforrnatie extensometers 5

horizontale deformatie inclinometers 4

waterspanning (BTL) waterspanningsmeters 3

Meting Apparatuur Aantal

tangentiele en axiale rekken rekopnemers 2 * 70

gronddrukken gronddrukdozen 2 * 14

verschilverplaatsingen over de voegen verplaatsingsopnemers 2 * 18

Meting Apparatuur Aantal

zettingsmetingen tunnelbuis waterpasinstrument 36

tunnelvervorming (ovalisering) tachymeter 9

horizontale deforrnatie tunnelbuis verplaatsingsopnemers 8

CUR/COB-rapport K 100-03 Bijlage B

Tabel B2. Geotechnische metingen Meetgebied Zuid.

3.3 Tunnelconstructie
Onder zowel Meetgebied Noord als Zuid, ter plaatse van de Tweede Heinenoordtunnel,
wordt een meetring, als onderdeel van de definitieve tunnelconstructie, geplaatst. Deze
meetringen worden voorzien van rek-, gronddruk- en verplaatsingsopnemers. In tabel B3
staan de meting (in de tijd), apparatuur en aantal vermeld. In respectievelijk bijlage B4 zijn
de meting en ter plaatse van Meetgebied Noord en Zuid grafisch weergegeven.

Tabel B3. Meetringen onder Meetgebied Noord en Zuid.

Bij de deforrnatiemetingen wordt onderscheid gemaakt tussen de zettingsmetingen van de
tunnelbuis, de tunnelvervorming van de ringen (ovalisering) en de deformaties van de eerste
tunnelbuis ten gevolge van de aanleg van de tweede tunnelbuis (horizontale richting). Deze
deformatiemetingen worden uitgevoerd in de eerste tunnelbuis. In tabel B4 staan meting,
apparatuur en aantal vermeld. In bijlage B4 zijn de deformatiemetingen in de eerste
tunnelbuis grafisch weergegeven.

Tabel B4. Deformatiemetingen tunnelbuis 1.

3.4 Boortechnologie
Tijdens het boren van de Tweede Heinenoordtunnel zuHen diverse metingen in de tijd
worden verricht aan de boorkop en in de transportleidingen. In tabel 5 en 6 staan meting,
apparatuur en aantal vermeld. In bijlage B4 zijn metingen op het gebied van boortechnologie
grafisch weergegeven.
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Meting Apparatuur Aantal

druk snijkop en duikschot (incl. temp.) drukopnemers 15

luchtdruk luchtkamer (incl. temp.) drukopnemer 1

druk meng- en werkkamer drukopnemers (TCH) 2

temperatuur mengkamer temperatuuropnemer 1

bentonietniveau discreet (TCH) 1
akoestisch 1

positie en krachten snijrad verplaatsingsopnemers (TCH) 3
krachtopnemers (TCH) 3

positie en krachten vijzels verplaatsingsopnemers (TCH) 7
krachtopnemers (TCH) 7

koppel snijrad drukopnemers (TCH) 1
drukopnemers 1

slijtage snijtanden wegen snijtanden en vorm 6
(vooraf en na afloop
boorproces)

stand snijrad, rotatiesnelheid en -richting tandrad 1

temperatuur hydrauliektanks, lekolie en thermometer (TCH) 4
versnellingsbakolie

zuiger- en slangdruk en positie platformen drukopnemers (TCH) 6
verplaatsingsopnemers (TCH) 6

CUR/COB-rapport K 100-03 Bijlage B

Tabel B5. Metingen aan de boorkop.
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Meting Apparatuur Aantal

mengselsamenstelling:
dichtheid, pH-waarde, filtraat- monstername bij scheidingsinstallatie (TCH) 1
waterverlies, vloeispanning
zoutgehalte en viscositeit

dichtheid afvoerleiding radio-actieve dichtheidsmeting 1

dichtheid toevoerleiding radio-actieve dichtheidsmeting 1

debiet en toerental afvoerleiding elektromagnetische snelheidsmeting en toeren- 1
teller (TCH)

debiet en toerental toevoerleiding elektromagnetische snelheidsmeting en toeren- 1
teller (TCH)

debiet luchtdrukleidingen onbekend (TCH) 2

verschildruk afvoerleiding drukopnemer 1

luchtdruk bentoniettank drukopnemer (TCH) 1

aanzuig- en opvoerdruk aanvoer- drukopnemers en stroommeters (TCH) 8
en afvoerpompen (incl. stroom)

groutdruk en -volume drukopnemers en pompslagentellers (TCH) 6

CUR/COB-rapport K 100-03 Bijlage B

Tabel B6. Metingen in de transportleidingen.
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INSTRUMENT ATIES EN EXPERIMENTEN
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Instrumentaties en experimenten (1-01 tlm 1-12)

Code Omschrijving Uitvoering Gewijzigd t.o.v. Nadere infor-
versie d.d. 18-01-'95 matie

1-01 Het meten van de deformatie van het maaiveld Ja Nee K 100-W-029

1-02 Het meten van de deformatie in de ondergrond Ja Nee K 100-W-029

1-03 Het meten van de waterspanningsverandering tijdens het boren Ja Nee K 100-W-029

1-04 Het meten van de spanningsveranderingen in de omgeving Ja Nee K 100-W-029

I-05a Het meten van de belnvloeding van palen in de omgeving; drukproeven lange Ja Ja COB K 100-01
duur PBBT/96.562

R963160

1-05b Het meten van de bei"nvloeding van palen in de omgeving; drukproeven korte duur Nee Nee COB K 100-01

1-05c Het meten van de belnvloeding van palen iRde omgeving; trekproeven lange duur Nee Nee COB K 100-01

1-05d Het meten van de belnvloeding van palen in de omgeving; trekproeven korte duur Nee Nee COB K 100-01

1-06 Instrumentatie ringen Ja Nee K 100-W-025

1-07 Meetpuntennet tunnelvervorming Ja Nee K 100-W-025
K 100-W-036

1-08 Het sonderen vanuit de tunnel wand Nee Nee COB K 100-01
1-08A Het sonderen vanaf maaiveld Nee Ja K 100-W-029

1-09 Instrumentatie boorkop en sonderen door boorfront Nee Nee COB K 100-01

1-10 Het meten van de deformatie van de Oude Maas-bodem Nee Nee COB K 100-01
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Instrumentaties en experimenten (1..01 t/m 1-12)

Code Omschrijving Uitvoering Gewijzigd t.o.v. Nadere infor-
versie d.d. 18-01-'95 matie

1-11 Glasvezelkabels langsrichting Nee Ja K 100/15/05

1-12 Glasvezelkabels dwarsrichting Nee Nee K 100/15/05

Instrumentaties en experimenten (1-13 t/m 1-19)

Code Omschrijving Uitvoering Gewijzigd t.o.v. Nadere infor-
versie d.d. 18-01-'95 matie

1-13 Lekdetectiesysteem Nee Nee COB K 100-01
1-13A Leksimulatie Nee Ja K 100/22/03

1-14 Het aanbrengen van instrumentatie voor het bemeten van de mengselvorming Ja Nee K loo-W-003
K loo-W-005

1-15 Het meten van de waterspanningsverandering tijdens het boren Ja Nee K lOO-W-003
K loo-W-005

1-16 Het bemeten van de ingaande stroom boorvloeistof door de aanvoerleiding Ja Nee K loo-W-003
K loo-W-005

1-17 Het bemeten van het uitgaande mengsel van boorvloeistof en grond Ja Nee K lOO-W-003
K lOO-W-005

1-18 Detectie van vreemde voorwerpen Nee Nee COB K 100-01

1-19 Bemeten trillingen boorkop Nee Ja K loo-W-003
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Instrwnentaties en experimenten (E-Ol t/m E-14)

Code Omschrijving Uitvoering Gewijzigd Lo.v. Nadere infor-
versie d.d. 18-01-'95 matie

E-Ol Statische belastingsproef tunnel ring Nee Ja COB K 100-01

E-02 Experimenteel onderzoek tunnel-grout-grond Ja Nee COB K 100-01

E-03 Trillingsemissie bij passage boormachine Ja Ja COB K 100-01

E-04 Trillingsmetingen bij kunstmatige excitatie in de tunnel Ja Nee COB K 100-01

E-05 Proefopstelling tunnelringen Ja Ja COB K 100-01

E-06 Dikte en vorm van de groutschil Ja Ja K 100/14/05

E-07 Mantelwrijving en frontdruk na passage boorinstallatie Ja Nee K 1OO-W-003
K 1OO-W-005
K 1OO-W-025

E-08 Meting vervormingen Ja Nee K 1oo-W-025
K 1OO-W-036

E-09 Lange duur metingen rekken, drukdozen, waterspanningen en vervormingen van Ja Nee K loo-W-025
de meetring

E-lO Meting van trillingen als functie van de afstand tot de tunnelbuis Nee Nee COB K 100-01

E-ll Milieu aspecten Ja Nee COB K 100-01

E-12 Deformaties in relatie tot boorsnelheid Ja Nee K 1oo-W-029

E-13 Reparatietechnieken, injectie Nee Nee COB K 100-01

E-14 Reparatie van een segment Nee Nee COB K 100-01
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Instrumentaties en experimenten (E-15 t/m E-23)

Code Omschrijving Uitvoering Gewijzigd t.o. v. Nadere infor-
vorige versie d.d. matie
18 jan. 1995

E-15 Het nemen van grondmonsters uit de mengkamer, transportleiding en aan het Nee Nee K l00-W-003
einde van het gehele systeem K l00-W-005

E-15A Het nemen van grondmonsters aan het einde van het systeem Ja Ja K l00-W-003
K l00-W-005

E-16 Het uitvoeren van stroomsnelheidsmetingen op verschillende hoogtes en breedtes Nee Nee COB K 100-01
in de mengkamer

E-17 Het meten van de viscositeit en zwichtspanning van het mengsel in de mengka- Nee Ja K l00-W-003
mer tijdens stilstand van het boorproces

E-18 Het bepalen van de slijtagegevoeligheid van tanden en pijpleidingen Nee Nee COB K 100-01
E-18A Het bepalen van de slijtagegevoeligheid van tanden Ja Nee K l00-W-003

K l00-W-005

E-19 Variatie van operationele snij-parameters Ja Nee K l00-W-003
K l00-W-005

E-20 Variatie van de methode van ontgraving door het toepassen van jets en het Nee Nee COB K 100-01
bemeten van de reactie van het grondmassief hierop

E-21 Variatie van de stroomsnelheid in de transportleiding Nee Nee COB K 100-01

E-22 Het meten van de verandering van de verblijftijd, druk en samenstelling van het Ja Ja K 100-W-003
mengsel en het bemeten van de reactie van het grondmassief hierop K lOO-W-005

E-23 Het monitoren van de effecten een 'spiegeldaling' van de boorvloeistof in de Ja Nee COB K 100-01
boorkamer
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BIJLAGE B2

ONDERZOEKSDOELEN
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Onderzoeksdoelen verkenning en monitoring ondergrond (G-Ol t/m G-08)

Code Omschrijving Uitvoering Gewijzigd t.o.v. Nadere infor-
versie d.d. 18-01-'95 matie

G-Ol Het ontwerp, conventioneel grondonderzoek Ja Nee COB K 100-01

G-02 Het ontwerp, additioneel grondonderzoek Ja Nee COB K 100-01

G-03 Detectie vreemde voorwerpen in de bodem Nee Nee COB K 100-01

G-04 Verstoring van 'regionaal' stromingsveld Nee Ja COB K 100-01

G-05 Invloed grondwaterpotentiaal op deformaties tijdens boorproces Ja Nee K l00-W-029

G-06 Invloed grondwater tijdens stagnatie Ja Nee K l00-W-029

G-07 Gedrag grondwater/lucht tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet Nee Ja COB K 100-01

G-08 Deformaties tijdens een 'spiegeldaling' van het bentoniet Ja Nee K l00-W-029
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Onderzoeksdoelen rekenmodellen voor defonnatie/triUingen (V-ol t/m V-12)

Code Ornschrijving Uitvoering Gewijzigd t.O.V. Nadere infor-
versie d.d. 18-01-'95 rnatie

V-Ol Rubber-afdichtingsprofiel Nee Nee COB K 100-01

V-02 De detectie van wijzigingen van de bodernstructuur Ja Nee K loo-W-029

V-03 Dynamische interactie tunnel grond Nee Nee COB K 100-01

V-04 Validatie trillingsrnodel boortrillingen in tunnel Nee Nee COB K 100-01

V-05 Validatie trillingsrnodel boortrillingen in de bodern Nee Nee COB K 100-01

V-06 Validatie trillingsrnodel trillingen in de tunnel in het gebruiksstadiurn Ja Nee COB K 100-01

V-07 Validatie trillingsrnodel trillingsuitbreiding vanuit de tunnel in het gebruiksstadi- Ja Nee COB K 100-01
urn

V-08 Deformatie tunnel Ja Nee K l00-W-025
K lOO-W-036

V-09 Deforrnatie in de orngeving Ja Nee K loo-W-029

v-tO Invloed ondersteuning boorfront Ja Nee K loo-W-003
K l00-W-029

V-ll Invloed staarteffect Ja Nee K lOO-W-025
K l00-W-029

V-12 Het vaststellen van spanningen in de orngeving Ja Nee K loo-W-025
K loo-W-029
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Onderzoeksdoelen rekenmodellen voor defonnatie/trillingen (V-13 t/m V-27)

Code Omschrijving Uitvoering Gewijzigd t.o.v. Nadere infor-
versie d.d. 18-01-'95 matie

V-13 De invloed van het boren op een paalfundering in de omgeving Ja Nee COB K 100-01

V-14 Ringstijtheid van de tunnelconstructie (constructieve aspecten) Ja Nee K loo-W-025

V-15 De invloed van de vorm van de groutschil rondom de tunnelconstructie Ja Nee K 100/14/05

V-16 Interactie tussen grond-grout-tunnelconstructie Ja Nee COB K 100-01

V-I? Gronddrukken op de tunnelconstructie Ja Nee K loo-W-025

V-18 Deformaties door lekkage Nee Ja COB K 100-01

V-19 Tangentiele interactie tussen segmenten Ja Nee K loo-W-025

V-20 Axiale interactie tussen segmenten Ja Nee K lOO-W-025

V-21 Relatie verticale ovalisering verticaal evenwicht Nee Ja COB K 100-01

V-22 Tussenafstand tunnelbuizen Ja Nee K loo-W-025
K lOO-W-029

V-23 Tangentiele wrijving (grond-constructie-interactie) Ja Nee K loo-W-025

V-24 Ringdeformaties in relatie tot tweede orde effecten Ja Nee K lOO-W-025

V-25 Excentriciteiten Nee Nee COB K 100-01

V-26 Invloed temperatuur op segmenten Nee Nee COB K 100-01

V-2? Invloed dwarsverbindingen Nee Nee COB K 100-01
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Onderzoeksdoelen rekenmodellen voor defonnatie/trillingen (V-28 t/m V-34)

Code Omschrijving Uitvoering Gewijzigd t.o.v. Nadere infor-
versie d.d. 18-01-'95 matie

V-28 Aantal segmenten in eeo ring Nee Nee COB K tOO-OI

V-29 Toe te passen betonkwaliteit en wapening Nee Nee COB K tOO-OI

V-30 Segmenttypen Nee Nee COB K tOO-OI

V-31 Voegvormeo Nee Nee COB K tOO-Ol

V-32 Liggerwerking tunnelbuis Ja Nee K l00-W-025
K l00-W-036

V-33 Nieuwe ontwikkelingen Nee Nee COB K 100-01

V-34 Belastingen Nee Nee COB K 100-01
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Onderzoeksdoelen risico en veiligheid (R-Ol t/m R-lS)

Code Omschrijving Uitvoering Gewijzigd t.O.V. Nadere infor-
versie d.d. 18-01-'95 matie

R-Ol Falen van de boorkop Nee Nee COB K 100-01

R-02 Falen van het hoofdlager Nee Nee COB K 100-01

R-03 Onvoorziene obstakels Nee Nee COB K 100-01

R-04 Instabiliteit boorfront Nee Nee COB K 100-01

R-05 Benodigde reactiekracht op tunnel wand te groot Nee Nee COB K 100-01

R-06 Bezwijken nabij gelegen objecten Nee Nee COB K 100-01

R-07 Bezwijken betonstempel Nee Nee COB K 100-01

R-08 Opbarsten van de onderwater betonvloer (opritten en startschacht) Nee Nee COB K 100-01

R-09 Opdrijven deel van de tunnel Nee Nee COB K 100-01

R-lO Bezwijken tunnel Nee Nee COB K 100-01

R-ll Extreem hoog water Nee Nee COB K 100-01

R-12 Beschadiging infrastructuur Nee Nee COB K 100-01

R-13 Vervuilde grond Nee Nee COB K 100-01

R-14 Zinken TBM bij transport Nee Nee COB K 100-01

R-15 Verkeerde voortgangsprognose Nee Nee COB K 100-01
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Onderzoeksdoelen risico en veiligheid (R-16 t/m R-18)

Code Omschrijving Uitvoering Gewijzigd t.O.V. Nadere infor-
versie d.d. 18-01-'95 matie

R-16 Extreme axiale vervorming Nee Nee COB K 100-01

R-17 Extreme radiale vervorming Nee Nee COB K 100-01

R-18 Extreme zettingen Nee Nee COB K 100-01
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Onderzoeksdoelen boor- en tunneltechniek (D-01 t/m B-13)

Code Omschrijving Uitvoering Gewijzigd t.o.v. Nadere infor-
versie d.d. 18-01-'95 matie

B-Ol Invloed van het ontgravingsproces op de reactiekrachten van het snijrad op het Ja Nee K loo-W-003
grondmassief

B-02 Invloed van het ontgravihsproces op de grootte en vervormingsgraad van de Ja Nee K 100- W -003
produktie-eenheden

B-03 Beschrijving mengselvormingproces als overdracht tussen ontgraving en transport Ja Nee K 100- W -003

B-Q4 Bepaling van de invloed van de slurry-druk op de stabiliteit van het boorfront Ja Nee K 100- W -003

B-05 Effectiviteit van de pompen en transportleiding Ja Nee K loo-W-003

B-06 Slijtage boorkop, pompen en pijpleidingen Nee Nee COB K 100-01
B-06A Slijtage boorkop Ja Ja K 100- W -003

B-07 Stabiliteit boorfront bij het tegelijkertijd boren door gedraineerde en ongedrai- Ja Nee K lOO-W-029
neerde grondlagen

B-08 Stilstand TBM Nee Ja COB K 100-01

B-09 Axiale en tangentiele wrijving langs de omtrek van de TBM Ja Nee COB K 100-01

B-lO Bepaling van de volumeverandering van de grond bij boorfront Ja Nee K loo-W-029

B-ll Het bepalen van het cyclisch gedrag van de grond in verband met trillingen Nee Ja COB K 100-01

B-12 Bepaling van de beinvloeding van de mechanische eigenschappen van de grond Ja Nee K 100- W -003
door het boorproces

B-13 Grondwater Ja Nee K loo-W-029
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Onderzoeksdoelen integraal beheer en onderhoud (0-01 t/m 0-05)

Code Omschrijving Uitvoering Gewijzigd t.o.v. Nadere infor-
versie d.d. 18-01-'95 matie

0-01 Lekkage langrichting Nee Ja COB K 100-01

0-02 Lekkage dwarsrichting Nee Ja COB K 100-01

0-03 De detectie van lekkages Nee Nee COB K 100-01

0-04 Reparatietechnieken tunnelsegment Nee Nee COB K 100-01

0-05 Reparatietechnieken afdichting Nee Nee COB K 100-01
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Onderzoeksdoelen milieu (M-Ol t/m M-03)

Code Omschrijving Uitvoering Gewijzigd t.o.v. Nadere infor-
versie d.d. 18-01-'95 matie

M-Ol Verstoring van 'regionaal' stromingsveld Nee Ja COB K 100-01

M-02 Milieu-effecten Ja Nee COB K 100-01

M-03 Het beschrijven van de effecten van ballasten op de uitvoering van een tunnel- Nee Ja COB K 100-01
boorproces
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COB K 100-01:

K 100-W-003:

K loo-W-005:

K loo-W-025:

K 100-W-029:

K 100-W-036:

K loo-W-049:

K 100/14/05:

K 100/22/03:

PBBT/96.562:

R963160
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BULAGE B3

TOELICHTING DOCUMENTEN

Instrumentatie- en Meetplan Pralctijkonderzoek Boortunnels, d.d. maart
1995.

Concept Specificatie Instrumentatie TBM Tweede Heinenoordtunnel, d.d.
maart 1995 (plus inlegvel).

TBM Tweede Heinenoordtunnel; Specification and Procurement Plan for
Instrumentation and Data-acquisition System, d.d. augustus 1995.

Specificatie van de instrumentatie ten behoeve van de meetringen in de
Tweede Heinenoordtunnel, d.d. 9 mei 1996.

Specificatie en draaiboek meetgebieden 2e Heinenoordtunnel, d.d.
december 1996.

Specificatie deformatiemetingen, Deel A: Lange termijn en macro-
deformatie, juni 1996.

(concept-)Projectvoorstel statische belastingsproef, december 1996.

Brief aan Kl00-leden, betreffende groutschilmeting en leksimulatie, d.d.
24 januari 1995.

Brief aan Kl00-leden, betreffende leksimulatie, d.d. 4 juni 1996.

Brief aan CUR/COB, betreffende monitoringsplan Botlekspoortunnel,
aanvullend budget, d.d. 25 september 1996.

Specificaties Meet- en instrumentatieplan, Proefpalenproject op locatie
Tweede Heinenoordtunnel, d.d. 25 mei 1996.
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BULAGE B4

GRAFISCHE WEERGA VE METINGEN TWEEDE HEINENOORDTUNNEL
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BULAGE C

KW ALITEITSTOETSING
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ir. P. Verbeek
prof.iT. A.F. van Tol
prof.iT. J.K. Vrijling

Delft, 13 november 1996
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Audit Evaluatieplan
'Praktijkonderzoek Boortunnels'

K 100
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De voorbereiding

Op 5 november om 16.00 uur had de audit-groep bestaande uit ir. P. Verbeek, prof.ir. A.F.
van Tol en prof.ir. J.K. Vrijling op kamer TUD-393 een interessante, vruchtbare en
plezierige discussie met ir. K.J. Bakker en drs. W. van Schelt respectievelijk voorzitter en
secretaris van de CUR/COB-commissie K 100.
Ter voorbereiding van de discussie had de audit-groep eerder de volgende drie vragen
voorgelegd aan K 100:

1 De opzet om in drie stappen te evalueren van grof naar fijn (derde, tweede en eerste
orde evaluatie) lijkt ons goed. De uitwerking in vier stappen, die op pagina 15 is
weergegeven is duidelijk. Mogelijk kan daaraan een vijfde 'Beschrijving van mogelijke
modelaanpassingen' worden toegevoegd. Ten einde evenwel 'de opzet in een meer
concrete vorm te kunnen bespreken, willen wij u verzoeken de uitwerking ervan voor
de evaluatieclusters Al Boortechnologie Stabiliteit Boorfront en Bl Geotechniek
Deformatie en Spanningen te presenteren. Graag zouden wij daarin duidelijk vermeld
zien wat uw groep precies bedoeld met variabelen, parameters, modellen en
meetwaarden.

2 Een bespreking van de organisatie van de evaluatie in relatie tot het in Tabel 1 gegeven
schema lijkt ons vervolgens van belang. Wij zouden daarin willen worden
ge'informeerd over de verdeling van het vermelde werk over werkgroepen alsmede over
de planning ervan in relatie met het tijdschema van het boorproject o.a. gezien
eventuele capaciteitsproblemen.

3 Tijdens het project komen een groot aantal gegevensstromen beschikbaar. Hoe denkt u
deze stroom te kunnen beheersen? Vragen als welk opslagmedium, welke codering etc.
kunnen daarbij aan de orde komen.

Oordeel na bespreking met K 100

ad 1 Doordat voor de evaluaties middels offertes de medewerking van marktpartijen wordt
gezocht, is het niet goed mogelijk om op een concreter niveau dan het evaluatieplan
een indruk te geven van de werkelijke gang van de evaluatie. Dit te meer, omdat om
commerciele redenen een ruime ornschrijving van de te verrichten evaluatie bij de
aanbieders is neergelegd. Op deze wijze worden offertes voor de eerste drie clusters
Boortechnologie, Geotechniek en Tunnelconstructie verwacht. Hoewel de audit-groep
begrip heeft voor het gevaar van een te concreet ornschreven opdracht (opdrachtnemer
kan die naar de letter en niet naar de geest uitvoeren), kan deze werkwijze om een
aantal redenen tot keuze- en aansluitingsproblemen leiden. Ten eerste kan een
keuze-probleem ontstaan, doordat eveneens globaal geformuleerde offertes uiterst
moeilijk te vergelijken zijn. Ten tweede kan het, omdat er slechts sprake is van
offertes, die nog niet in detail gaan, lang duren voordat het exact duidelijk is welke
metingen benut zullen worden, hoe de evaluatie exact zal verlopen, welke modellen
getoetst zullen worden, etc. Ten derde kan een probleem ontstaan wanneer
verschillende aanbieders elk opdracht voor de evaluatie van een cluster ontvangen, met
de afstemming tussen de clusters.
De uitwerking van de evaluatieclusters Al Boortechnologie Stabiliteit Boorfront en
Bl Geotechniek Deformaties en Spanningen moet met elkaar in verband gebracht
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worden, omdat een gering stabiliteitsverlies aan het boorfront een deformatie in het
grondmassief zal veroorzaken. Deze interactie zal wellicht uit de offertes, maar
misschien pas bij de uitvoering van het werk duidelijk zijn.
Een goede zaak is dat volgens de offerte-aanvraag telkens van een meetveld-passage
een rapport dient te worden gemaakt op een zodanig korte termijn dat een bijsteIling
van de metingen en de evaluatie voor de volgende meetveldpassage mogelijk is.
De suggestie om precies vast te leggen wat wordt bedoeld met variabelen, parameters,
modeIlen en meetwaarden werd door de commissie K 100 in dank aanvaard.

ad 2 De organisatie van de evaluatie in relatie tot het gegeven schema van clusters is in een
aparte notitie uitgewerkt die de auditgroep ter beschikking is gesteld. Daarin wordt de
gezagsverhouding binnen het gehele Tweede Heinenoordproject (opdrachtgever ,
aannemer en experimentatoren) geregeld, evenals die tussen de leiding van K 100 en de
uitvoerders van de evaluaties.
In de offertes wordt van de aanbieders de planning van de evaluatie in relatie met het
tijdschema van het boorproject gevraagd. Capaciteitsproblemen worden niet verwacht,
omdat van de aanbieders een 24-uurs aanwezigheid op de bouwplaats wordt gevraagd
tijdens de vier passages van de meetvelden. De audit-groep vraagt zich echter af in
hoeverre en tegen welke prijs de aanbieders dit haalbaar achten.

ad 3 AIle gegevensstromen worden tijdens het project als functie van de tijd in de
civiel-technisch juiste eenheden op CD-ROM vastgelegd. Bovendien wordt gestreefd
naar het doorzenden van deze stromen via speciale lijnverbindingen naar de GTI's. Het
geheellijkt de audit-groep een goede aanpak.

Eindoordeel

Samenvattend is de auditgroep van mening dat de organisatie van de evaluatie en de opslag
van de gegevens goed doordacht lijkt.
De indeling in zeven clusters komt de beheersing en de communicatie zeer ten goede.
Door de algemene bewoordingen van het evaluatieplan is het nu nog niet goed mogelijk de
concrete kwaliteit van de evaluaties te beoordelen. Een kritische beoordeling van de offertes
en de samenhang daartussen is daarvoor noodzakelijk.
Voor een goed verloop van de evaluatie moet het Organisatieplan op het juiste niveau in het
Heinenoordproject worden besproken en worden vastgesteld.
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Brief K.J. Bakker
BST-KJB-CU-97 .018
(IDSbijgevoegd)
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1 De audit-groep heeft in het auditrapport aangegeven dat in de uitgebrachte offertes
voor de verschillende evaluatie-clusters keuzeproblemen kunnen ontstaan, doordat de
globaal geformuleerde offertes moeilijk te vergelijken zijn en het niet direct duidelijk is
hoe de evaluatie zal verlopen.
De uitgebrachte offertes voor de evaluaties zijn door het Projectbureau Boortunnels
(PBBT) beoordeeld en met de verschillende marktpartijen besproken. Hierbij zijn de
offertes toegelicht en zoveel mogelijk naar hetzelfde niveau gebracht, waardoor een
vergelijking goed mogelijk was.
Aan de uitvoerende partijen is gevraagd de afstemming tussen de evaluatie-clusters
inzichtelijk te maken; de interactie tussen de clusters is met behulp van zogenaamde
kruisverbanden duidelijk gemaakt. Daarnaast is op basis van de onderzoeksdoelen en
predicties door elke evaluatiepartij aangegeven op welke wijze de meetresultaten
gepresenteerd zullen worden (evaluatiegrafieken). Hiermee is antwoord verkregen op
de vraag welke fysische grootheden tegen elkaar worden uitgezet, met welke eenheden
en bereik. Tevens zijn de relaties tussen de ruwe meetdata en de fysische grootheden
ornschreven.
Door het PBBT is getoetst of op basis van deze informatie de cyc1us predictie-meting-
evaluatie naar tevredenheid kan worden uitgevoerd.
Na passage van een meettraject zal rapport worden opgemaakt, waardoor een eventuele
bijstelling van de metingen en/of de evaluatie voor het volgende meettraject mogelijk
is.
Het PBBT is van mening dat voldoende inzicht in de uitvoering en inhoud van de
evaluatie is verkregen, zodat met zekerheid kan worden gesteld dat de doelstellingen
van de evaluatie worden bereikt.

2 Ten behoeve van de uitvoering van het meet- en evaluatie programma is een draaiboek
opgesteld ('Totaal Draaiboek', document K l00-W-050). Hierin zijn de ge-
zagsverhoudingen binnen het Praktijkonderzoek Boortunnels, de planning van en
onderlinge relaties binnen het meetprogramma, het actualiseren van de voortgang van
het boorproces, de handelswijze bij calamiteiten en het informeren en controleren van
de verschillende marktpartijen weergegeven. Alle voor het onderzoekprogramrna
relevante informatie is opgenomen in het draaiboek, waardoor het draaiboek kan
worden beschouwd als een handleiding voor het meet- en evaluatieprograrnma.
Tijdens de passages van de vier meettrajecten zullen de meet- en evaluatiepartijen en
vertegenwoordigers van het PBBT 24 uur per etmaal op locatie aanwezig zijn. Binnen
iedere meet- en evaluatiepartij zijn contactpersonen aangewezen, die telefonisch
bereikbaar zijn, indien zij niet op locatie aanwezig zijn.
Dagelijks zal een meetoverleg worden gehouden, waarbij de actuele stand van zaken
met betrekking tot het boorproces en de planning worden besproken. Tevens zullen de
meetpartijen de meest recente meetgegevens presenteren.

3 Alle gegevensstromen (ruwe meetdata) worden als functie van de tijd door de
meetpartijen binnengehaald en gearchiveerd. Van de meetdata worden door de
meetpartijen back-ups gemaakt op diskette of CD-ROM.
Bij elk meetsysteem is de tijd gekoppeld aan de atoomklok door rniddel van een DCF-
kaart, waardoor een eenduidige tijdregistratie wordt gerea1iseerd.
Cornmunicatie tussen meet- en evaluatiecomputers wordt gerealiseerd door rniddel van
een server: de ruwe meetdata komen in bekende formats via de server in verschillende
sub-directories beschikbaar voor de verschillende evaluatiepartijen en het PBBT . Van
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de meetdata op de server worden back-ups gemaakt (op tape) en elders in bewaring
gegeven.
Zowel de evaluatiepartijen als het PBBT converteren de ruwe meetdata met behulp van
beschikbaar gestelde conversie-routines naar bruikbare fysische grootheden. Het PBBT
zal de gegevens op de COB-computer dagelijks opslaan op CD-ROM.
Via een speciale, nog aan te leggen, lijnverbinding kan de werking van de
meetsystemen op afstand worden gecontroleerd en kunnen de meetdata van de lange
duur metingen worden doorgezonden.
Bovenstaandewerkwijze leidt tot gegevensstromen die beheersbaar en inzichtelijk zijn.
De gegevens worden eenduidig geregistreerd en gearchiveerd en regelmatig opgeslagen
en bewaard.
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