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VOORWOORD

Kennis en ervaring op het gebied van ondergronds bouwen in zachte grond is belangrijk als
Nederland de actualiteit wil volgen en de (inter)nationale positie van de Nederlandse ontwerpers
en bouwers wil handhaven. Door een breed forum van partijen uit bedrijfsleven, overheid en
kennisinstituten is in 1994 het Impulsprogramma Kennisinfrastructuur Ondergronds Bouwen
opgesteld.

Het doel van dit Impulsprogramma is te komen tot een duurzame versterking van de kennis-
infrastructuur. De kern van deze kennisinfrastructuur vormt het Centrum Ondergronds Bouwen
(COB), dat onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van ondergronds bouwen initieert en
coördineert. COB maakt gebruik van de werkwijze en infrastructuur van het Civieltechnisch
Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) te Gouda. De activiteiten van het COB
worden uitgevoerd onder de noemer CUR/COB. Een leerstoel "Ondergronds Bouwen" aan de
TU Delft is nauw gelieerd aan het COB. In CUR/COB participeert een breed scala aan
bedrijven, branche-organisaties, onderzoeksinstellingen, wetenschappelijke instituten en
overheden. Via een bijdrage van de Interdepartementale Commissie voor het Economisch
Structuurbeleid (ICES) in het Impulsprogramma stimuleert de overheid de totstandkoming van
deze kennisinfrastructuur .

Het onderzoek en 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.

Voorliggend werkdocument "Presentatie TBM Metingen, Tweede Passage Meetveld Zuid" is
onder verantwoordelijkheid van de commissie Kl00 "Praktijkonderzoek boortunnels" tot stand
gekomen.



SAMENV ATTING

Dit rapport beschrijft de verwerking van de metingen aan de Tunnel Boormachine (TBM) bij
het boren van de Tweede Heinenoordtunnel. Dit vijfde rapport in een serie van zes beschrijft
de verwerking van de metingen tijdens de tweede passage van het meetveld aan de Zuidoever
van de Oude Maas.

Twee automatisch ingewonnen gegevensstromen worden verwerkt tot een dagelijkse sene
grafieken, volgens een vooraf vastgesteld format.

Één gegevensstroom bevat gegevens uit de TBM, die door de aannemer worden gemeten. Uit
de totale hoeveelheid meetgegevens wordt een, vooraf vastgestelde, selectie gemaakt die
vervolgens via het netwerk naar de verwerkingscomputer wordt getransporteerd. Metingen
worden, in tegenstelling tot de vorige passages, continu doorgestuurd en opgeslagen.

De tweede gegevensstroom komt van, in opdracht van COB, speciaal aangebrachte opnemers
aan en nabij het boor front. Deze opnemers worden continu uitgelezen en per half uur in een
bestand gezet.

Metingen worden gedurende het gehele boorproces van beide tunnelbuizen verricht.
Verwerking van de gegevens heeft plaatsgevonden van 18 maart 1998 tot en met 27 maart
1998. Per dag zijn in totaal 23 grafieken geproduceerd. De inhoud van de grafieken bestaat
o.a. uit direct gemeten vloeistofdrukken, krachten, posities, dichtheden, debieten en
temperaturen. Hieruit zijn tevens gemiddelde waarden en afgeleide parameters zoals snelheid
en snijdiepte berekend.

Op basis van de geproduceerde grafieken wordt er geconcludeerd dat de op basis van
voorgaande conclusies verbeterde verwerkingsmethodiek in het algemeen goed heeft gewerkt.
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SUMMARY

This report describes the processing of the data collected from the Tunnel Boring Machine
(TBM), while boring the "Tweede Heinenoordtunnel". This fifth report in a series of six
describes the processing of the data collected during the second crossing of the South
Measurement section.

Two automatical!y collected data arrays are processed into a daily series of graphs, according
to a pre-set format.

One data array consists of data from the TBM, collected by the contractor . From the total
amount of available data a fixed selection is transferred to the data processing computer, via
the network. Data is continuously col!ected and stored.

The second data array consists of data col!ected from the dedicated transducers at and near the
cutter wheel, placed by order of eOB. The data from these transducers is recorded
continuously and is grouped into one file for each half hour.

Data are collected throughout the process of boring of both tubes of the tunnel. The whole
crossing lasted from March 18 until March 27, 1998. Each day a set of 23 graphs has been
produced. The contents of the graphs included directly measured data, such as fluid pressures,
forces, positions, densities, discharges and temperatures. From these directly measured data
average values and derived parameters, such as speed and cutting depth, have been
calculated.

Based on the presented graphs it is stated that the selected data processing methodology has,
in general, performed wel!. Further adjustments have made the processing of the measured
data even more efficient, for future data presentation, compared with this section.
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HOOFDSTUK 1.

INLEIDING

1.1 Algemeen

De uitvoering van de werkzaamheden, bestaande uit de presentatie van metingen aan de
tunnelboormachine bij de Tweede Heinenoordtunnel, zijn op 13 december 1996 door
CUR/COB onder nummer C283 opgedragen aan Fugro Ingenieursbureau b.v. De begeleiding
van de werkzaamheden is in handen van de coördinator van de uitvoeringscommissie KlOO,
ing. M. Sanders. De dagelijkse begeleiding is in handen van het Projectbureau Boortunnels
(PBBT). Deze rapportage is, onder verantwoordelijkheid van ir. M.L. Post van Fugro
Ingenieursbureau b. v., uitgevoerd door ir. M. Grootenboer van TEC v.o. f.

De uitvoering van de evaluatie van de gepresenteerde gegevens is apart opgedragen aan
TEC/Fugro en wordt apart van dit rapport gepresenteerd onder rapportnummer. KlOO-W-
080.

In dit rapport worden alleen de automatisch ingewonnen datastromen beschreven. Andere
gegevens, zoals de procesgegevens die door TCH aan het PBBT zijn geleverd, worden hierin
niet gerapporteerd.

1.2 Strekking van dit rapport

Dit rapport omvat de algemene beschrijving van het meetsysteem, de procesbeschrijving van
het verwerken van de meetgegevens en de presentatie van de meetgegevens.

De tweede passage van Meetveld Zuid is het vijfde presentatietraject. Vanwege de
leesbaarheid is de opzet zoveel mogelijk gelijk gehouden aan de opzet van de voorgaande
rapportage van passage van de meetvelden. Overlapping met deze rapporten is hierdoor niet
uit te sluiten. De aanbevelingen uit de voorgaande rapporten zijn gedeeltelijk uitgevoerd en in
dit rapport verwerkt. De overige aanbevelingen, ter verbetering van de efficiëntie, worden
waar nodig hier herhaald en aangevuld.

Waar mogelijk, is geprobeerd om overlapping met het evaluatierapport te vermijden. Omdat
deze opdracht zich beperkt tot het uitvoeren en verwerken van metingen, wordt in dit rapport
slechts beperkt ingegaan op het meetsysteem zelf.
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HOOFDSTUK 2.

MEETSYSTEEM

2.1 Algemenesysteembeschrijving

Het meetsysteem van de tunnelboormachine (TBM) bestaat, in hoofdlijnen, uit twee delen:

1. de TBM is standaard voorzien van een groot aantal opnemers, die voor een groot deel
gebruikt worden om de procesgang te controleren. Deze gegevens worden opgeslagen in
het systeem van de aannemer. Een overzicht van geselecteerde parameters is weergegeven
in KlOO-W-057, bijlage lIl. In de vorige fasen werden gegevens alleen verstuurd wanneer
de TBM in " vortrieb " stond. Om echter een beter (continu- )beeld te krijgen van wat zich
tussen het boren van de ringen afspeelt, is het systeem nu zo ingesteld dat er ieder half uur
een bestand, met daarin de procesparameters, naar het netwerk wordt gekopieerd.

De meetfrequentie hangt af van de belasting van de verwerkings-PC. In de praktijk komt
dit neer op een meetfrequentie tussen 0,5 Hz en 1 Hz. De gegevens worden doorgegeven
in fysische grootheden. Drukmetingen worden gepresenteerd als relatieve waarden,
waarbij de gemeten absolute druk direct wordt gecompenseerd met een vaste waarde, om
tot een relatieve druk (t.o.v.omgevingsdruk) te komen.

Dit deel van het meetsysteem wordt in dit rapport het HK (Herrenknecht) systeem
genoemd. De gegevens uit dit deel van het meetsysteem worden in dit rapport HK-data
genoemd.

2. Ten behoeve van dit praktijkproject zijn een aantal extra opnemers in het
tunnelboorsysteem opgenomen (drukopnemers, temperatuur, dichtheid, verschildruk,
hoek). Details over deze extra geplaatste opnemers zijn terug te vinden in
opleveringsrapporten van het meetsysteem (KlOO-W-003, 005, 046, 055). Een overzicht
van alle opnemers is weergegeven in KlOO-W-057, Bijlage lIl. De meetfrequentie is 1 Hz.
De metingen worden continu uitgevoerd. Gepresenteerde drukken zijn absolute drukken.

Dit deel van het meetsysteem wordt in dit rapport het WL (Waterloopkundig
Laboratorium) systeem genoemd. De gegevens uit dit deel van het meetsysteem worden in
dit rapport WL-data genoemd.

Een uitzondering op bovengenoemde algemene indeling is de dichtheidsmeting op de
bentonietspoeling in de aanvoerleiding en de drukverschilmeter op de afvoerleiding, die door
het WL geplaatst zijn, maar worden uitgelezen via het HK-systeem.

De bouw, de oplevering en het onderhoud van het meetsysteem zijn 10 opdracht van
CUR/COB door het Waterloopkundig Laboratorium (WL) uitgevoerd.
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Alle metingen worden volautomatisch uitgevoerd. De vooraf ontworpen, geïnstalleerde en
geteste sturingsprogramma's zorgen ervoor dat alle gegevensbestanden zonder enige
handmatige handeling aan het netwerk worden doorgegeven.

Door de HK- en WL-computers wordt per half uur een bestand aangemaakt dat de
meetgegevens van het beide systemen bevat. Deze bestanden worden naar het netwerk
gekopieerd.

Vanaf het netwerk worden de benodigde bestanden handmatig naar de Fugro-
verwerkingscomputer gekopieerd.

Op de Fugro-computer worden de individuele bestanden aaneengekoppeld met het programma
HEIFILE, dat speciaal voor dit doel door Fugro Ingenieursbureau is ontworpen.

De zgn. 24-uursbestanden worden vervolgens in het technisch data-analyse en presentatie-
programma ORIGIN<\'(4.l) geladen, om tot grafieken verwerkt te worden. In ORIGIN zijn
door Fugro Ingenieursbureau standaard grafieken en verwerkingsalgoritmes geprogrammeerd
(zie KlOO-W-057), waarmee volgens een vaste procedure de diverse gewenste berekeningen
worden uitgevoerd.

Voor de WL-bestanden betreft dit een omrekening van de ruwe data naar fysische
grootheden, op basis van de door WL aangeleverde omrekeningsgegevens (zie KlOO-W-057)

Voor de HK-bestanden betreft de omrekening het omzetten naar de gewenste fysische
grootheden (zie KlOü-W-057).

Na omrekening kunnen m.b.v. ORIGIN de grafieken worden gemaakt, volgens een vooraf, in
overleg met het PBBT, vastgestelde lay-out,

2.2 Verklaring van veel gebruikte termen

PBBT (COB) Projectbureau Boortunnels, belast met de dagelijkse begeleiding van
het praktijkproject.

WL-bestand Bestand dat door de Wl.-cornputer wordt samengesteld. Dit bestand bevat de
gegevens die worden gegenereerd door de extra geplaatste opnemers. Data-
acquisitie en verwerking worden dus volledig gecontroleerd door de door WL
geleverde software.

HK-bestand Bestand dat de door TCH verstuurde dataregels bevat. Dataregels worden
alleen tijdens "vortrieb" verstuurd. De verstuurde data-regels worden door de
WL-computer in een bestand gezet. Er wordt geen inhoudelijke controle van
de data uitgevoerd.

WL-computer Verbinding tussen WL-data-acquisitiesysteem en netwerk.
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HK-computer Verbinding tussen TBM-computer en netwerk. Op deze computer worden de
HK-bestanden samengesteld.

TBM-computer De computer (in de TBM) die de signalen van de opnemers ontvangt en
omrekent naar fysische grootheden. Deze computer verstuurt de dataregels
naar de HK-computer.

Fugro-computer De computer (TEC/Fugro) waarop de verwerkings- en presentatie-software
draait.

Netwerk Local Area Network (LAN) dat onder beheer van de Bouwdienst RWS is
aangelegd.

2.3 Bestandsnamen

Per opnamedag wordt een serie bestanden aangemaakt, met als naam een code+datum,
gevolgd door een volgnummer. Volgnummer .000 is het eerste bestand van een dag, waarbij
het einde van een bestand maatgevend is voor toewijzing aan een bepaalde dag. Dit geldt voor
de bestanden op het netwerk.

Voorbeelden:
WL980318.047 is het achtenveertigste (= laatste) WL-bestand dat op 18 maart 1998 is

aangemaakt. Dit bestand bevat gegevens van 23:30:00 tot 23:59:59 uur.
is het eerste Wl.-bestand dat op 19 maart 1998 is aangemaakt, en sluit dus
aan op het bovenstaande bestand. Dit bestand bevat gegevens van 00:00:00
tot 00:29:59 uur.
is het laatste bestand dat op 19 maart 1998 is afgesloten, en bevat gegevens
van 23:30:00 tot 23:59:59 uur.!
is het eerste HK-bestand dat op 20 maart 1998 is afgesloten, en bevat
gegevens van 00:00:00 tot 00:29:59 uur.

WL980319.000

HK980319.047

HK980320.000

Op de Fugro-computer blijven uiteindelijk vier bestanden over, die de samengevoegde
meetgegevens voor een dag bevatten en de verwerkte meetgegevens. Naamgeving is wederom
een code+datum, gevolgd door een nummer. De code is Hl voor het samengevoegde HK-
bestand en W1 voor het samengevoegde WL-bestand. Het bijbehorende nummer is T47 voor
het samengevoegde WL-bestand alsook T47 voor het samengevoegde HK-bestand (de T staat
voor Totaal.

I Dit is dus wezenlijk veranderd ten opzichte van de vorige meetcampagnes. Overigens is door een
onregelmatigheid in het systeem alle data op 18 maart tot 9:00 uur niet weggeschreven. Het eerste
bestand van 18 maart 1998 heet dan ook HK980318.000, maar bevat de data van 9:00 tot 9:30 uur.
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De bestanden met de door ORIGIN© verwerkte meetgegevens hebben dezelfde naam als de
oorspronkelijke bestanden met meetgegevens, gevolgd door de extensie .OPJ.

Zo ontstaan, voor bijvoorbeeld 18 maart 1998, de volgende vier bestanden:

WL980318.T47 is het samengestelde WL-bestand dat alle meetgegevens van 18 maart 1998
bevat.

WL980318.0PJ is het (ORIGIN©-)bestand dat de verwerkte WL-meetgegevens van 18
maart 1998 bevat.

H 1980318. T29 is het samengestelde HK -bestand dat alle meetgegevens van 18 maart 1998
bevat (zie voetnoot hiervoor).

HK980318.0PJ is het (ORIGIN©-)bestand dat de verwerkte HK-meetgegevens van 18
maart 1998 bevat.

2.4 Bestandstransport

De bestanden die door de WL-computer en de HK-computer worden geproduceerd, worden
aansluitend aan het afsluiten van het bestand (automatisch) gekopieerd naar een vaste plaats in
het netwerk.

De benodigde bestanden worden' handmatig vanaf het netwerk naar de Fugro-computer
gekopieerd.

Op de Fugro computer worden alle benodigde bewerkingen uitgevoerd en worden de
grafieken geproduceerd.

Mocht het netwerk uitvallen, dan zullen de bestanden direct vanaf de WL-computer via floppy
disk naar de Fugro computer worden gekopieerd.

2.5 Archivering meetgegevens

De bestanden op het netwerk zijn de werkkopieën van de actuele meetgegevens. De bestanden
op de WL-computer vormen de back -up.

Op regelmatige tijden worden de oudere bestanden van de WL-computer naar CD-rom
verplaatst. Deze CD's vormen het archief met meetgegevens.

De bestanden op de Fugro-computer zijn de werkkopieën van de actuele verwerkte
meetgegevens.

Dagelijks worden alle veranderde bestanden met verwerkte meetgegevens naar een ZIP-disk
gekopieerd. Deze ZIP-disks vormen de back-up.

Per presentatie-traject worden de bestanden met verwerkte meetgegevens naar CD-rom
verplaatst. Deze CD's vormen het archief met verwerkte meetgegevens.
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De gepresenteerde grafieken worden tijdens de presentatieperiode in een map in de bouwkeet
bewaard. Deze map is voor PBBT-medewerkers vrij in te zien en te kopiëren. In bijlage I zijn
de grafieken van een representatieve dag, 25 maart 1998, opgenomen. Ter illustratie zijn in
hoofdstuk 3 een drietal kenmerkende grafieken, van Meetveld Zuid, gereproduceerd en
voorzien van enig commentaar. De totale inhoud van deze map met meetgegevens is apart
beschikbaar, inclusief de eventueel aangebrachte aantekeningen.

2.6 Documentverwijzingen

Details over het meetsysteem zijn terug te vinden in het opleveringsrapport van het
meetsysteem door WL (code KlOO-W-003, 005, 046, 055).

Het rapport Evaluatie Boortechnologie Traject I, meetveld Noord (KI00-W-058) bevat een
overzicht van de evaluaties zoals zijn uitgevoerd tijdens de eerste passage van Meetveld
Noord. Het rapport Evaluatie Boortechnologie Traject IV - Meetveld Zuid bevat de evaluaties
van de eerste passage van Meetveld Zuid. Het rapport Evaluatie Boortechnologie Traject V -
Tweede Passage Meetveld Zuid bevat de evaluaties van de tweede passage van Meetveld
Zuid.

Het rapport Metingen Snijtanden (Kl00-W-053) bevat een verslag van de slijtagemetingen aan
een geselecteerd aantal snijtanden.

Het voorliggende rapport vormt samen met genoemde evaluatierapporten, de meetrapportages
en het snijtandenrapport het verslag van de werkzaamheden zoals door TEe en Fugro in het
kader van deze opdracht zijn uitgevoerd.

Het predictierapport Tweede Heinenoordtunnel (Kl00-04) geeft een overzicht van de
predicties die voor het verloop van het boorproces zijn gedaan. In de evaluatierapporten
worden deze predicties vergeleken met de metingen.

Een nadere analyse van het meetproces van de dichtheden van de bentonietaanvoer en de
slurry-afvoer door PBBT is verwoord in een brief door drs. W. van Schelt, dd. 30 juni 1997.
In deze brief wordt o.a. ingegaan op de werking en nauwkeurigheid van de radio-actieve
dichtheidsmeters en de toegepaste omrekeningen. Deze brief is opgenomen in bijlage lIl.

Een uitgebreid overzicht van de diverse documenten die in het kader van dit praktijkproject
tot nu toe zijn geschreven, is gegeven in Bijlage IV.

9



2.7 Uitgevoerde testen en controles

Het testen van de verwerkings- en presentatiemethodiek is uitgevoerd tijdens de periode
voorafgaand aan de eerste passage van het Meetveld Noord. Voorafgaand aan de passage van
Meetveld Zuid zijn geen aanvullende testen uitgevoerd.

Omdat bij de eerste passage van Meetveld Noord de definitieve samenstelling van de HK-
bestanden laat beschikbaar was, zijn de testen voornamelijk is uitgevoerd met handmatig
aangemaakte bestanden. Op basis van deze testen is geconcludeerd dat alle componenten van
de verwerkingsmethodiek werken.

Het testen van de verwerkings- en presentatiemethodiek heeft onder andere bestaan uit testen
van de volgende onderdelen:
• Omrekening van ruwe data (Millivolt) naar fysische grootheden (WL-data).
• Aanbrengen van scheiding steken in HK-bestanden, via het Fugro Ingenieursbureau

programma HEIFILE.
• Omrekening van tijdcode (hhmmssd) naar een tijd als dagdeel.
• Werking van de gestandaardiseerde omrekeningen (HK-data), zoals de omrekening van

drukken naar krachten. Deze berekeningen zijn getest op basis van het
Herrenknechtrapport 597.

• Berekening van afgeleide waarden, op basis van formules zoals gegeven in het
predictierapport en in de concept-opzet van het evaluatierapport.

• Geprogrammeerde verwerkingsroutines in ORIGIN©.
• Werking computer en printer, met name in relatie tot de zeer grote bestanden.
• Werking computers, in relatie met mogelijke uitval van netwerk.
• Inhoud van de grafieken in relatie met oorspronkelijke gegevens.
• Communicatie met het netwerk.
• Controle of de aangeboden dataformaten overeenkwamen met afgesproken dataformaten.
• Kopiëren van bestanden vanaf het netwerk.

Het testen van het totale meetsysteem bij oplevering maakt geen deel uit van deze opdracht.
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HOOFDSTUK 3.

PRESENTATIE METINGEN

3.1 Algemeen

De metingen worden gedurende het gehele boortraject uitgevoerd. Gedurende passage van
een aantal vooraf vastgestelde meetgebieden, worden de resultaten van de metingen
gepresenteerd en geëvalueerd. De tot nu toe gedefinieerde presentatietrajecten zijn:

1- Meetgebied Noord (eerste passage, Noord naar Zuid): ringen 40 t/rn 99.
2- Ringen 210 t/rn 260 (meetgebied zand).
3- Ringen 311 t/m 365 (meetgebied klei).
4- Meetveld Zuid (eerste passage, Noord naar Zuid): ringen 520 t/rn 570.
5- Meetveld Zuid (tweede passage, Zuid naar Noord): ringen 60 t/rn 109.
6- Meetgebied Noord (tweede passage, Zuid naar Noord)

Voor de tweede passage van Meetgebied Zuid is besloten te presenteren, archiveren en
evalueren van ringnummers 42 tot en met 109. Deze passage heeft geduurd van woensdag 18
maart 1998 tot en met vrijdag 27 maart 1998. Een overzicht van de voortgang per dag is
gegeven in tabel 1.

. .
Tabel}: overzicht vijfde meetcampagne

HK systeem werkte niet tot 9:00 uur

WL systeem werkte niet tot 16:00 uur

WL systeem miste twee halve uren

woe 18 maart 1998 ring 42 Urn 45 4

do 19 maart 1998 ring 46 Urn 57 12

vrij 20 maart 1998 ring 58 tlm 67 10

za 21 maart 1998 weekeinde ; niet geboord

zo 22 maart 1998 weekeinde ; niet geboord

ma 23 maart 1998 ring 68 t/m 69 2

di 24 maart 1998 ring 70 tlm 77 8

woe 25 maart 1998 ring 78 Urn 88 11

do 26 maart 1998 ring 89 Urn 99 11

vrij 27 maart 1998 ring 100 tlm 108 9

HK systeem door netwerk malfunctioneren down

(van 8:30 uur - 10:30 uur)

Hl( systeem tweemaal down; data ontbreekt

(8:00-10:30 uur en 16:00-18:00 uur)

HK systeem down; data ontbreekt

(10:00 - 14:00 uur)

Hl( systeem down; data ontbreekt

(9:30 - 10:00 uur)

Metingen na 16:00 uur niet meer verwerkt; einde campagne

(in opdracht van PBBT)
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3.2 Aanpassingen software

De verwerking en omrekening van de ruwe data van millivolts in de gewenste formaten
gebeurt in ORIGIN e met behulp van zogenaamde scripts.

In de aanbevelingen van het meetrapport van de eerste passage van Meetveld Zuid werd
onder andere het volgende gesteld:

• controle eerste 6-7 regels WL-bestanden
• beperking rekentijd
• controle berekening leidingverlies

Aangezien het totale dagbestand van de HK-data nu vele malen groter was dan voorheen
(omdat nu ook de HK-data continu wordt doorgegeven, in plaats van alleen tijdens boren) liep
de rekentijd op. Om die reden is allereerst de rekentijd aangepast, zonder data kwijt te raken.
Ook de overige aanbevelingen zijn verwerkt. Daarnaast zijn nieuwe ijkgegevens voor
drukopnemers en temperatuur opnemers verwerkt. Resultaten hiervan zijn terug te vinden in
bijlage I.

3.3 Dagelijksewerkzaamheden

Controle
Gedurende de gehele passage van Meetveld Zuid, zijn diverse controles uitgevoerd om het
correct functioneren van de meetsystemen te bevestigen. Waar onvolkomenheden zijn
geconstateerd, is dit terstond gemeld aan het PBBT.

De uitgevoerde controles bestonden o.m. uit:
• Bijhouden of de juiste hoeveelheid bestanden van de juiste grootte geproduceerd werd.
• Controle of de in de bestanden opgenomen tijden klopten met de atoomkloktijd. Deze

controle is slechts globaal uitgevoerd.
• Samenvoegen HK-bestanden tot 24-uursbestand, via het Fugro Ingenieursbureau

programma HEIFILE.
• Controle van verband tussen procesgang en produktie HK-bestanden.
• Controle of de omgerekende parameters logische waarden hadden.
• Controle of de omgerekende parameters onderling logische verhoudingen hadden. Hierbij

moet gedacht worden aan de drukverdeling in de mengkamer en aan de volume- en
massabalans van de bentonietspoeling.

Op een aantal van de hier genoemde controles wordt nader ingegaan in Hoofdstuk 4.

Bestandsverwerking en - archivering
Per dag zijn de volgende bestanden binnengehaald en aangemaakt:

18 maart 1998 Ruwe data HK980318.000 - HK980318.029 (vanaf 9:00 uur)
WL980318.000 - WL980318.047 (vanaf 0:00 uur)
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ORIGIN © HK980318.0PJ WL980318.0PJ

19 maart 1998 Ruwe data HK980319.000 - HK980319.047
WL980319.000 - WL98ü319.047

ORIGIN © HK980319.0PJ WL980319.0PJ

20 maart 1998 Ruwe data HK980320.000 - HK980320.046 (017 - 019 ontbreken)
WL980320.000 - WL98ü320.047

ORIGIN © HK980320.0PJ WL980320.0PJ

21 maart 1998 Ruwe data HK980321.000 - HK980321.005 (tot 3:00 uur)
WL980321.000 - WL980321.005 (tot 3:00 uur)

ORIGIN © HK980321. OPJ WL980321.0PJ

23 maart 1998 Ruwe data HK980323.000 - HK980323. 047
WL980323.000 - WL980323.047

ORIGIN © HK980323.0PJ WL980323.0PJ

24 maart 1998 Ruwe data HK980324.000 - HK980324.039 (10-14 uur ontbreekt)
WL980324.000 - WL980324.047

ORIGIN © HK980324.0PJ WL980324.0PJ

25 maart 1998 Ruwe data HK980325.000 - HK980325.047
WL980325.000 - WL98ü325.047

ORIGIN © HK980325.0PJ WL980325.0PJ

26 maart 1998 Ruwe data HK980326.000 - HK980326.047
WL980326.000 - WL98ü326.047

ORIGIN © HK980326.0PJ WL980326.0PJ

27 maart 1998 Ruwe data HK980327.000 - HK980327.ü31 (tot 16:00 uur)
WL980327.000 - WL980327.031 (tot 16:00 uur)

ORIGIN © HK980327.0PJ WL980327.0PJ
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3.4 Beschrijving grafieken

De grafieken, die dagelijks zijn gepresenteerd, worden geïdentificeerd met een uniek nummer
(rechtsonder op een pagina) en de opnamedatum, direct daarboven.

Een overzicht van de inhoud van de grafieken wordt gegeven in Tabel 2.

Tabel 2: overzicht grafieken
DAGELUKSE GRAFIEKEN

ID TITEL INHOUD OPMERKINGEN

1 Positie TBM • x-positie • De positie van een vast punt op de TBM wordt hier

• y-positie weergegeven op basis van de verkregen meetgegevens uit

• z-positie het Herrenknecht systeem. Het vaste punt op de TBM is hel

• afgelegde weg voorste punt van het snij rad. waarbij er van uitgegaan wordt

dat de stuurcylinders niet verschoven worden.

• De positie wordt weergegeven binnen het lokale assenstelsel.

dat gekoppeld is aan het RD-stelsel. De gepresenteerde

coördinaten zijn gelijk aan de RD coördinaten. waarbij de

eerste drie getallen zijn weggelaten.

• Diepte (z-positie) wordt weergegeven ten opzichte van NAP.

• De afgelegde weg is berekend uit de verkregen XYZ

posities. 0 m is start boorproces.

2 Dichtheid • dichtheid bentonietaanvoer • berekend volgens laatst verkregen omrekeningsformule

boorspoeling • dichtheid bentonietafvoer (4-20 mA = 1000 - 1500kg/m\

• de calibratiewaarden zijn op 29-okt-97 voor het laatst

aangepast

• De nauwkeurigheid waarmee de meting wordt doorgegeven

is tijdens passage van het meetveld aangepast.

3 Pompdrukken • opvoerdruk aanvoerpomp • De aanzuigdrukken en de opvoerdrukken van alle
Pl.l boorvloeistofpompen worden weergegeven. Wanneer slechts

• opvoerdruk aanvoerpomp één aanvoer- of afvoerpomp werkt, kan de gemeten druk
P1.2 t.p.v, de andere pomp genegeerd worden. Wanneer twee

• zuigdruk aanvoerpomp P 1.1 pompen parallel werken, kan de gemiddelde druk als

• zuigdruk aanvoerpomp P1.2 representatief worden beschouwd. Wanneer twee pompen in

• opvoerdruk afvoerpomp P2.1 serie werken, kan de aanzuigdruk van de lage pomp en de

• opvoerdruk afvoerpomp P2.2 opvoerdruk van de hoge pomp als representatief worden

• zuigdruk afvoerpomp P2.! beschouwd.

• zuigdruk afvoerpomp P2.2 • Gedurende de in dit rapport gepresenteerde vierde

meetcampagne hebben alleen pompen PI.l en P2.1

gefunctioneerd.

3a Bentonietniveau • bentonietniveau • Niveau van de bentoniet t.o. v. de as van de TBM

4 Debielen • debiet bentonietaanvoer

boorspoeling • debiet slurry-afvoer

5 Leidingverlies • verschildruk • Het drukverschil gemeten over een leidinglengte van 10 m.

6 Drukken boorfront • individuele drukken voorzijde • Een aantal van de gemeten drukken t.p.v. het boorfront zijn

boorkop (POl tJm P04) weergegeven. Omdat een aantal opnemers zich op het

• individuele drukken ronddraaiende rad bevinden. fluctueren deze drukken met de

achterzijde boorkop (P05 t/m rotatie van het rad.

P08) .19 maart 1998 is een ijking uitgevoerd op de drukopnemers.

• individuele drukken voorzijde De waarden van PO1 - P08 zijn op basis hiervan

drukschot (P12 - P13) gecorrigeerd.
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DAGELIJKSE GRAFIEKEN

ID TITEL INHOUD OPMERKINGEN

üT Temperaturen • temperatuur in individuele • De (inwendige) temperaturen van de drukopnemers, die in

drukopnemers drukopnemers voorzijde grafiek 6 zijn gepresenteerd. zijn weergegeven.

boorfront boorkop (PTOI t/rn PT04) • Tijdens de in dit rapport gepresenteerde vierde

• temperatuur in individuele meetcampagne heeft PT 12 niet gewerkt.

drukopnemers achterzijde

boorkop (PT05 Urn PT08)

• temperaturen individuele

drukopnemers voorzijde

drukschot (PT 12 - PT 13)

6a Druk werk- en • druk mengkamer • Beide meters bevinden zich aan de bovenzijde van de TBM.

mengkamer [relatief] • druk werkkamer • De meter in de werkkamer bevindt zich in het luchtkussen.

7 krachten TBM • individuele krachten boorkop • De afzetkrachten op het schild en op hetsnijrad zijn

• individuele krachten schild berekend als som van de individuele vijzelkrachten.

• totaal kracht boorkop • Eventuele excentriciteit kan geconstateerd worden uit de

• totaalkracht schild weergave van de individuele krachten.

7a Indiv. Krachten • individuele krachten schild • Uitvergroting van de individuele vijzel krachten van het

hoofdvijzelgroepen schild. De inhoud van deze grafiek is gelijk aan de inhoud

van de middelste grafiek van 7.

8 Voortgangssnelheid • snelheid boorkop • De voortgangssnelheid van de boorkop en van het schild is

• snelheid schild berekend uit de relatieve gemiddelde posities van de boorkop

en het schild.

• Vanwege de lagere resolutie in positiebepaling, resulteert de

direct berekende snelheid (per meetgegeven) in een vrij

chaotisch beeld (de snelheid valt steeds terug naar nul).

Daarom wordt de snelheid gepresenteerd als een

voortschrijdend gemiddelde over 25 aaneengesloten

meetgegevens.

9 Relatieve positie • relatieve positie boorkop • De relatieve positie t.o.v. het laatste ringsegment wordt

• relatieve positie schild weergegeven. De positie van het schild is berekend als de

gemiddelde verplaatsing van de individuele sruurcylinders

van het schild. De positie van de boorkop is berekend als de

som van de gemiddelde verplaatsing van het schild plus de

gemiddelde verplaatsing van de boorkop t.o.v. het schild.

• Eventuele scheefgang/sturing kan geconstateerd worden uit

de weergave van de individuele verplaatsingen.

• Het nulpunt van de vijzels is gebruikt als nulpunt voor

verplaatsingen. Omdat de vijzels nooit geheel teruggetrokken

worden, is het beginpunt van een "vortrieb" niet gelijk aan
nul.

10 Aandrijfkoppel • aandrijfkoppel snijrad • Het aandrijfkoppel is berekend en weergegeven voor beide

snijrad versnellingen. Omdat er slechts één versnelling werkzaam

is, is slechts één van beide lijnen geldig. Indien van te voren

bekend is welke versnelling gebruikt is, kan voor één van

beide lijnen gekozen worden.

• In dit meerveld is alleen "Stufe I" gebruikt. Vanaf 23 maart

1997 wordt alleen "Stufe I" gepresenteerd

• De berekening van het aandrijfkoppel is aangepast aan de

laatst gekregen omrekenformule (okt 97) en wordt daarmee

berekend uit het verschil van aan- en afvoerdruk van het

hydraulisch systeem.
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D:\B_:"IliMMER\b446\DOC\Mtmo 980219.doc

B446
Aan
Van
Betreft
Datum
Kopie
Afhandeling:

: Peter Borsje
: Verslag drukmeting op rad THT dd. 18.02.98
19 februari 1998

Om 14.50u vertrokken uit Delft.
Aankomst om 15.25 u op THT Locatie Noord. Ik ben eerst in de PC-ruimte wezen kijken of alles
werkte zoals het behoort. De COB-PC was gestopt op de foutmelding: Reading drive X error. Abort,
Retry, Fail. Na enkele keren op fail te hebben gedrukt, ging het tbm-rnain programma gewoon door.
Het tbm-main programma ging direct hierna het cabinet offloaden. Offloaden mislukte omdat tbrn-
dump geen toegang tot coml kon krijgen (tijd: 15.28u radio verbinding).
Cabinet op com2 werd wel goed geoffload, filenaam CB021815.LBN. Tbm-dump was daarna een
tijd bezig met offloaden, er moet nog gecontroleerd worden of er data gemist wordt als gevolg van
deze programma stilstand.
Om l6.lOu met Frank Westerveld naar locatie Zuid gereden.
Aansluiten van de druksensor ging eenvoudig. Bij de eerste keer open zetten van de afsluiter kwam er
geen water uit, er stond geen druk op de leiding, hierna is er water op gezet. De betoniet leiding moest
eerst een tijd worden opengezet om alle lucht afte blazen voordat er pas water uit kwam.
Het was niet mogelijk om gelijk te gaan meten omdat ze nog met Ringbau bezig waren. Om 17.25u
stond het rad pas in de juiste positie. De juiste stand van het rad had Frank Westerveld uitgezocht. Bij
de tanden voor de hoekmeting staat ergens 90 graden bij geschreven. Deze 90 moest precies gelijk
worden gezet met de naderingsschakelaars die links bovenin zitten. De hoekuitlezing werkte niet in de
besturingskamer zodat steeds mondeling moest worden doorgegeven hoever het rad nog gedraaid
moest worden. (Volgende keer portofoons meenemen).
Het rad stond na positioneren nog een 1 graad mis. (90 graden tand stond 1 graad links van de
naderingsschakelaar) .
De langsneiging van de boormachine was 3.43%.

Gebruikte apparatuuur:
Voltmeter: Fluke 8060A , sn 5915211, 06.00.202, gebruikt meetbereik: 2VDC
Drukmeter: DIÜck PTX 1400 sn. 00512/14 voorzien van meetkastje met serie weerstand van 100
ohm. Deze combinatie is op 18.02.98 geijkt.
Temperatuur meter: Keithley 866 thermometer, sn T-118472, 84.01.012 met probe 84.01.014
Voedingsspanning voor druksensor: 15V

Metingen:
17.00 uur: drukmeting buitenlucht:
Watertemperatuur waarin de druksensor was gedompeld:

1041.4 mBar
16.9°C

17.29 uur: waterdruk meting ter hoogte van hartlijn sleepring : 1820.6 mBar
1790.3 mBar
1895.9 mBar
15.4 °C

17:31 uur: waterdruk meting ter hoogte van hartlijn sleepring :
Watertemperatuur waarin de druksensor was gedompeld:

Om 18.05 uur weer terug op locatie Noord. Datafile WL970218.34 gecopieerd en meegenomen.

Bij nadere controle van de meetgegevens is gebleken dat ten tijde van de meting de druk op het rad
niet stabiel was en fluctuaties vertoonden van 80 mBar. Hierdoor worden de metingen niet geschikt
geacht voor calibratie van de druksensoren op het rad.
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Achterzeedijk 83
2992 SB Barendrecht

Aan
Ter attentie van
Afdeling
Telefaxnummer

Telefoonnummer
Faxnummer
Kenmerk
Datum
Onderwerp
Aantal pagina's

Van
e.c.

TELEFAXBERICH T

PBBT
W. van Schelt

030-28&+328 28894/j

(0180) 623644
(0180) 623882
98/F/081
03-03-98
Status instrumentatie T8M en ccntinuë dataoverdracht
1 (incl. voorblad)

F. Westerveld
G. Brokking (SD)

Geachte heer Van Schelt,

Hierbij kan ik u mededelen dat de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

1. Drukopnemer P14 vervangen;
2. Kabelbescherming van Drukopnemer P14 volgens afspraak aangebracht;
3. Drukopnemers P4 en P6 verwisseld door WL, met assistentie van TCH;
4. Kabel van temperatuuropnemer Tl in instrument cabinet aangebracht, echter niet

aangesloten;
5. Gemodificeerde versie van Herrenknecht programma t.b.v. continuë dataoverdracht

geïnstalleerd en getest per 03-03-98, 09.35 uur.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geln1ormeerd.

Met vriendelijke groet,

T:l)~vJJ
Frank Westerveld
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Bouwdienst, Projectbureau Boortunnels
t.a.v. drs. W. van SChelt
Postbus 20000
3502 LA lITRECHT

uw briefltelefax

uwkenmerl<

te/e(Gxnummer

0302888419
In behondelin: bij
W.J. Taal
oncletwetp

Werkzaamheden

doorldesnummer

015·285 8772
ons kefl(Tlerl<;

vm7l.981B406
datum

12maart 1998

Beste Wouter,
Maandag 10-03-1998 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Delta P-opnemer
De drukleidingen zijn schoongespoeld en de opnemer is in bedrijf gesteld.

TemperatuuroppeDlcr Tl
De door fIK aangebrachte kabel van de temperatuuropnemer is aangesloten op de klemmenstrook
in het cabinet. Bij controle op de PC bleek 0 mA ingelezen te worden i.p.v. 4-20mA. Dit is
doorgegeven aan Frank Westerveld met de vraag of de kabel aan de opnemerzijde aangesloten. is,

SDijrad pq!itie
De hoekaanwijzing van het rad op de PC is nul. Bij controle blijken geen pulsen op het cabinet
binnen te komen. Ook nu de vraag zijn de kabel en de voeding voor de opnemers wel aangesloten?
Dit is doorgeven aan Frank Westerveld.

Controle meetn!teem drukopnemers
Het signaal verwerkingsgedeelte voor de drukopnemers is gecontroleerd m.b.v. dummy opnemers.
Deze dummies gebruiken de voeding voor de opnemer om een dummy druk en temperatuur signaal
te genereren. De volgende dummy opnemers zijn gebruikt:
• Een nul-dummy geeft een druksignaal van 0 mV (0 bar) en een temperatuur signaal van

ongeveer 1 mV (2 graden) .
• Een span-dummy die een druksignaal maakt van 19.80 mV (bijna 5 bar) en een temperatuur

signaal V8Il 10 mV hoger dan bij de nul-dummy (20 graden hoger).

De temperatuursignalen met een dummy zijn ongeveer, omdat die voedingsspanning afhankelijk
zijn.
In de volgende tabel staan de meetwaarden zoals die uit de files van de COB-PC zijn afgelezen. De
filenaam en meettijd staan vermeld.

toeC/a/aanral pggina's

3
GespcGio/iseerd advies: van be/eidsondersteuning lot lIntwerp c" tedlnische ossistenrie

De Algemene Voorwaard., voor opdrachten .un de Stichtina Warcrloopkundig Laboratorium. )':oa1s8I!dl!lponeérd bij de Griffio v;U\de
Arroodlssem..nrsred1tbarlk te 'rG~hage en de Kamer van Koopl1andBl en Fabrieken te Delft, Zijn van toepassing op alle opdradlten
aan de StietmngW~kundig lIIborarorium.
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Opnemer + dummy file tijd druk (mV) temperatuur (rnV)
PI + nul WL970309.022 1104220 0.003 0.81
PI + span WL970309.022 1105210 19.74 ]0.98
P2 + nul WL970309.022 1106120 0.007 0.83
P2 + span WL970309.022 1106490 19.75 11.00
P3 +nul WL970309.022 Il07340 0.000 0.84
P3 + span WL970309.022 1108070 19.74 11.01
P4 + nul WL970309.022 1109010 0.000 0.89
P4 + span WL970309.022 1109290 19.73 Il.O?
PS + nul WL970309.022 1113130 0.003 0.96
PS + span WL970309.022 11/3450 19.74 11.13
P6 + nul
P6 + span
P7 + nu) WL970309.022 1111440 0.000 0.94
P7 + span WL970309.022 1112300 19.73 11.12
P8 + nul WL970309.022 1110210 0.000 0.93
PS + span WL970309.022 1110530 19.73 n.u
P9 + nul WL970309.023 1134530 0.007 0.93
P9+ span WL970309.023 1135350 19.82 11.14
PlO + nul WL970309.0~3 1136000 0.008 0.93
PlO + span WL970309.023 1136200 19.83 11.14
P1l + nul WL970309.023 1136350 0.007 0.92
PIl + span WL970309.02J 1136520 ]9.90 11.13
P12 + nul WL970309.023 1137160 0.007 0.93
Pl2 + span WL970309.023 1137380 19.80 ] 1.14
P13 + nul WL970309.023 1137590 0.005 0.97
P13+span
PI4 + nul
P14 + span
PIS + nul WL970309.023 1138290 0.003 0.93
PIS + span WL970309.023 1138540 19.82 n.n
Pl6 + nul WL970309.023 1139220 0.000 0.90
P16 +_span WL970309.023 1139390 19.82 11.11

P6 is overgeslagen, omdat de aangesloten opnemer defect is. P 13+span en P 14 is per vergissing
overgeslagen.
Het nulpuntverloop van de elektronica en acquisitie systeem is voor alle ingangskanalen kleiner dan
7 iJ.V (2 mbar) en de span voor de container is nu ongeveer 0.3 % te laag en voor het cabinet 0.3 %
te hoog. Een grote spreiding tussen de kanalen is niet aanwezig.

PlO, PH en P12
Op de COB-PC worden voor PlO, Pl l en P12 drukken van 0 mV gemeten. Dit is het gevolg van
een te hoge ingangsspanning voor hel meetsysteem. (In file WL970309.022 is te zien dat wanneer
deze drukopnemers worden losgenomen het systeem 26 mV meet (maximale waarde) en langzaam
afneemt met open ingang.) Toen de opnemers nog in de buitenlucht stonden. waren de opnemers 11
en 12 al verdacht hoog (fax van 9 februari 1998). Wanneer nu de druk wordt opgevoerd. komt deze
buiten het meetbereik.
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Uit metingen aan de opnemer blijkt dat de brugweerstanden van PlO veel te hoog zijn,
waarschijnlijk is de kabel of de opnemer beschadigd. Verder is de isolatieweerstand van P12 naar
de afscherming nul, dus ook hier is de kabel waarschijnlijk beschadigd of ingewaterd.

Radiovcmindi1l2
De radioverbinding tussen container en cabinet bleek niet goed te functioneren. Bij een volgende
bentonietdrukmeting zal met een reserve radio opgespoord worden wat de oorzaak van de storing
IS.

Filenamen COB-PC
De software op de COB-PC is aangepast, zodat de WL files nu beginnen met \'lL98 in plaats van
WL97.

BK-PC
Op de HK-PC komen nu continue data binnen en worden opgeslagen in files van een halfuur. Zo'n
file is ongeveer O.SMbytes. Dus wordt ongeveer 25 Mb per dag opgeslagen op de D· en LAN
schijf. De D-schijf is 51 \ Mb en kan dus 20 dagen data bevatten. zodat deze regelmatig gewist
moet worden (bijvoorbeeld als de data van het LAN naar CD geschreven is).
Alle data ouder dan maart 98 zijn gezipt en naar de C~schijf verplaatst in de directory
C:\zip_data\HK_[maand][jaar].zip. (Door het zippen worden deze files een faktor 20 kleiner).
Wanneer deze files reeds op CD staan kunnen ze gewist worden.

SneDe inwinning TIJD
De software voor snelle data-inwinning van Pi is opnieuw geladen in de loggers. Vervolgens zijn
drie metingen van 15 seconden uitgevoerd en is de data naar de PC gehaald. Deze data stemde
overeen met de eerder gemeten waarden. Tenslotte is de originele software weer in de loggers
teruggezet ert op werking getest. Vanaf dan worden weer de gewone data ingewonnen en naar file
geschreven. Na opnieuw opstarten duurt het enige uren voordat de radioverbinding naar de
container wordt ingeschakeld. zolang wordt (automatisch) alleen de sleepring verbinding gebruikt.

Met vriendelijke groet,

Wim Taal
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postbus 177
2600 MH Delft

te~fcv.
OIS 285 es 82

Intem~
www wldelft.nl
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Delft
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Projectbureau Boortunnels
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0180-623995
in behandeline bij

Peter Borsje
onderwerp

2e drukmeting bentonietleiding

doork Jesnummer ons kenmeJk

0152858722 VM 80.981B446

24 maart 1998

Geachte heer Messcmaeckers,

Hierbij zend ik ti de gegevens van de 2c drukmeting op de bentonietleiding die is uitgevoerd op 19
maart 1998

De gemeten druk vindt ti in de bijgevoegde grafiek.
De tijd van de meting is gesynchroniseerd met de tijd van het meetsysteern en zal binnen een marge
van twee seconden hieraan gelijk zijn,

..•......,

totaal aantal pagina's

2
Gespeclafi$eerd adVIes: ven beleidsondersreuning tor ontwerp en technische assistentie

De Algemeno Voorw~den voor opdrachten aan de Stichting Waterloopkundig laboratorium. zoab gedeponeerd bil de Griffie van de
Arnondls5elT1Qnul"eChtb~nk te 's-Gravenhage en de ~e~ van KoophandQI en Fabrieken te Delft, :zijn v:an toep.ulng op .,~ opdracht~n
aan de Stlel'lti"i Waterloopkundig L.boratorium.
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BIJLAGE IV

IJKING DRUKOPNEMERS

• Door het WL is op 19 maart 1998 op as-hoogte (stand snijrad 90°) een ijkmeting van de
drukopnemers uitgevoerd (zie grafiek IJkmeting).

• Uit genoemde grafiek is een gemiddelde druk van 2,782 bar (= 278,2 kPa) afgelezen.

• De door het meetsysteem vastgelegde waarden ten tijde van de ijkmeting zijn geanalyseerd
en het verschil met de ijkmeting is bepaald (zie tabel IV.1)

• De verschillen voor POl-POS zijn als offset verwerkt in de omrekening software van
ORIGIN~.

Tabel IV.l : analyse meetgegevens
Kolom Gemiddelde Standaard Standaard Som N Verschil

deviatie fout aantal IJking = 278,2 kPa

P01 320,2677 0,1140 0,0074 76.864,2509 240 42,07
..

P02 319,4823 0,1882 0,0122 76.675,7485 240 41,28

P03 321,9639 0,2399 0,0155 77.271,3374 240 43,76

P04 293,4043 0,2374 0,0153 70.417,0367 240 15,20

P05 311,7980 0,2305 0,0149 74.831,5158 240 33,60

POG 0,9619 0,0050 0,0003 230,8482 240 -277,24
(DEFECT)

P07 302,8532 0,2160 0,0139 72.684,7727 240 24,65

P08 290,4418 0,1878 0,0121 69.706,0195 240 12,24
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Gemeten drukken tijdens ijkmeting (19 maart 1998)
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opnamedatum:19 maart 1998

DRUKKEN BIJ BOOR FRONT TIJDENS IJKMETING
METINGEN BOORTECHNOLOGIE 2' HEINENOORDTUNNEL
PROJECTBUREAU BOORTUNNELS CURICOB

Opdr.: N-03751002

6
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Meting drukken POl-P04 tijdens draaien rad (25 maart 1998)
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Meting drukken POS, P07 en P08 tijdens draaien rad (25 maart 1998)
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Drukverloop over de het boorfront (25 maart 1998)

-4,00

hoogste punt <. afstand t.o.v. as (m) -> diepste punt

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
375

- 350
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325 ~
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300 3•..
c

275

250

Omrekening ijking statische drukopnemers

Lokatie drukopnemers t.o.v. as

PI = P5 2,23 m

P2 = P6 2,73 m

P3 = P7 .. 3,23 m

P4 = P8 3,68 m

Geometrie

Diepte as Om- NAP

Omrekening

Druk toename 12,53 kPa/m

Nulpunt 263,37 kPa/m

Lokatie Hoogte Gemeten Berekend Verschil

(m t.o. v. as) (kPa) (kPa) (kPa)

P9 -3,04 295 271 -24
PI3 2,78 398 344 -54

P14 2,78 377 344 -33

PIS 0,00 353 309 -43
P16 -3,85 324 261 -63
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Gecalibreerd drukverloop (na ijking)
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BIJLAGE V

OVERZICHT RELEVANTE DOCUMENTEN
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OVERZICHT RELE VANTE DOCUMENTEN

TitellOmschr.
: COB 1000-01

. COB Kloo-02

Document: Cluster Auteur
I IKlOO-ledea
! ! KlOO-ledea

1 KlOO-ledea

KlOO-N-OOI

KlOO-S-OIO

KlOO-S -01\

KlOO-S -012

KlOO-S-013 Schelt, W. va.

lulrWlnlatie - n _tpla.
: PredieliepU •

Ev:a"aliepn

. Basisprojectpla. KIOO versie 4

; Deel pla. 199~ versie I

; Requesl for quolalio. i.stahtio. TBM - instrume.tatio. of CVRJCOB - K 100

; Commuaicatiepia. KIOO

r Summary instna:nenbtioD aDd measurcD1(:Ql pao

! Deelp". 1996: versie 2

COB KlOO-O)

KlOO-N-OCO · Bikker. K.J.

, Schelt, W. va.

, Schelt, W. va.

Schelt, W. va.

KlOO-W-OOI wast. E. er ecument Instrumentatie - en meetp aü

KlOO-W-002 Kwast, E. ; Werkdocument predictieplan

KlOO-W-OCO Spaargare e, O.A. Concept specificatie i.strlme.tatie TBM tweede Heieenoord
-
KlOO-W-OOI Hauemae. M. , Parameterset voor de predicties: definitief rapport--
KlOO-W-005 Spaargare •. O.A. i TBM tweede Heineaoordtuaael: specification and procuremeat plao for instrlme.tatiaa and data-Ioquisitioa systel

KlOO-W-006 Lange. G. de : Additioneel grondonderzoek tweede Heinenoordlunnel: la se I..
KlOO-W-007 · Laege, G. de i NEN -plots triaxi •• lproeven tweede Heinenoordrunael

KlOO-W-OOS Cluster 15 Jovanovic, P. Bored lIilwlY tunnels in The Netberlands: study of literature

KIOO-W-009 . Cluster n : Kwast, E. Cluster 13: Deformaties van de grond. spannin&",era.d.ri,,!.n in de omgeving en groaddrukken op de tunnelini,,!
- .
KIOO-W-OIO , Cluster 15 Jovanovic, P. Tlng ••• ti I. interactie tussen segmeaten: cluster I': predictie V -19

. -_.~._---
KlOO-W-OII Cluster 10 · Vonk. RA. Cluster 10; Axiale interactie tussen sep1eDten vaD CCDtUDDelliaios
'-' --------
KlOO-W-012 Cluster I1 BeeL R. Va. Cluster 11: Ringdeformaties i. relatie lot tweede orde effecten----
KJOO-W-OI3 Cluster 12 De Weger. Graam~L +- Cluster 12: Invloed groutlaag op tunnelgedrag. predictieprogramma proefproject boartu •• ds CUR-oommissie KHl(

K W kd

51~=-~ Clusler O!-_ Vlie~WJ .~~ Pr.di_·_clI_·e_s_B_oo_rt_e_ch_._a_l_o_gl_·e_B_-_0_1_._._B_-_0_2__ . . _

KIOO-W-015 [.vloed Wat.rspa.ninge. op Stabilit.it Boorfro.~ pr.dicti. BOIO

K 100- W -016 Clusler Ol Lee" ••e •. B. "a. Praktijko.d.rzoek boartu •• ds KIOO. Cluster I: Slijtag. Va. d. ,.ij -elem •• t••. pr.dictie 806a

KlOO- W -017 Clusler O.!....__ Kime.a. M.C.~: . Be""I •• van axiale en tangenti I. wrijving la.!" d. omtr.k van d. TBM pr.dicti. B09

._KlOO- W -~ ~__ Bri.kma~_"-'.L ,,_ Stalistische analyse va. de oocuswe." •.•• de •. predicties moniloring KIOO proefproj.ct H.in.noord

KlOO-~~l!..._ C1USI~09 __ • Bee.L R "a~ __ uggerv.lWerking Tuuelbuis ----.------- ..-------------------t
KIOO-W -020 Clusler 16 __ Plekke.P:'. J.W. Opdrijv •• e. opbreken "a. tunnels I
KIOO..-::Y" -O~ Clusle~.t..~_-"~~poI. J.W _ Deformaties v •• de gro.d. span.ingsverand.ri.g.n i. de amgevi.g •• gronddrukk •• op de tw.e tunnels

Ri.g bcbavim of a segment.d li.iag

.~IOO::-_~_·_-_O_ZJ_.g_us_te_r~ __ ~edd2~a_._A_. _ .... _ .... __~opredicties stabilileilboorfronl

K100-W-022

. -.---- ..-------.--.-------f
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Document. Cluster Auteur..
KlOO-W-m6 K_sten. A.J.M.

KIOO-W-<D7 ! Scluier. J.S. VOD de

KlOO-W-~

KlOO-W-<D9

KlOO-W-0I0

K1OO-W-0I1

KlOO-W-0I2

KlOO-W-0I3

KlOO-W-OI4

KlOO-W-OI~

KlOO-W-OIó

KlOO-W-0I7

KIOO-W-0I8

K1OO-W-0I9

Kloo-w-mo
KlOO-W-O~l

KlOO-W-O~2

KIOO-W-O.U

KlOO-W-O:"\

KIOO-W-O~.~

KlOO-W-0~6

KlOO-W-O~

KIOO-W -0~8

KIOO-W-OW

Titel/Omschr .
. SpealiClllle detO •.••• lle •• en •• ea

, Predictie oade,.,.,k iavloed boorfroatslabiliteit

. Oplegaolilie bij predicties Boortee. ••• oIosie

Nadere bep"ti"!! vla het voI ••••everti •• bij de m T

Predictie duster 8

Predictie. duster 8

Prevlh.lie Boortechaologie

Prevlh.lie Geotechlliek

. Cluster 08

, V1iel F.W.J. vaa

; Plekkenpol. W.

. Huijzer, G.P .

Gruijte rs. S.H.L.L. 1

I
I,
I

Cluster 02 __~iel F.W.J. ~~••....K~~~er~~Predictie koppel ea Iladrul<l<rlchtea TBM . .. ..------.------------------i
__ ._Alomlc rapport rekopoemers CD groaddrukdozen ÎDslnmeotatie meetringen T~ecdc HeiDClJOOrdtuDDcI ~

.• ~~P.~:..._ ...._ Projectvoorstel statische belastiagproef .._. .. _ - __ ... _ - i
__ Herbe~ .• a •• H _ .___ ... Tollal d! •• iboek proevea ea meetprogramma K100 __ .....__ . _ ._. . . ....__ -------{

...Kwast I§.. PleUeapo.!:. ~.V'...!,erugvllscoalrio ea IlavuDeade geotechai~:...~_~etia~e.a __ .._ ._____ _ __. . . --..;
IL1mbert ].w.:.:.~:.:~:. ..Meetpl.amoaitori"l!milieu-effectea _.. . ... __ ._. ~

: Cluster 08

Hofke as, J.P.B.G.

Taal W .. Blok. 8.W.G.

Prev:aluatie TUDoelooDstructie

Kwaliteitsaaalysc voor complexe mcctprogramma's VOO~ ondergronds bouwen

TBM Tweede Heiaeaoordluaaet Fuoctional Checks oa the lastrumeatatioa and Data -Acquisitioa Systelll

,_:-;_'ie_u_"_·e_ah_u_i~_E:.... _~._ Slijtage s4ijtaadea

. Calibratie meetriagea

___~weede testrapport TBM -iDstrume~~~

i_" ._. . ----------t

Staalduinen P. van -------- --------1
I

. ------- ---- -----;
Sche-lt, 'A'. van

Nie uwe nhuis, E. .~~::, ..eatab~ TB~ -mebagen meetgebied:-;~r<1.~P".s~~:L _

__I~_,,!~~e TB~=-me~_a~a meetgeb~c..<1.~~~d l.!.:..f"s~~eL_._

rval~~ ~~_otcchniscbe mc.tiD_g~D~5_~tg~~ic~ :\~rd Ll e pa_~~~!)

'cie u..•••'e nhuis, E.

Jaarsveld E.P. va n
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DAGELIJKSE GRAFIEKEN

ID TITEL INHOUD OPMERKINGEN

II Genormaliseerde • de totale cumulatieve • De genormaliseerde sleepafstand voor een rand op één meter

sleepafstand sleepafstand afstand uit het hart van het snijrad is gepresenteerd.

• de negatieve cumulatieve • In de berekening van de totale cumulatieve sleepafstand is de

Deze grafiek werd sleepafstand draaiing linksom en rechtsom als absolute waarde

NIET gepresenteerd. • de positieve cumulatieve gesommeerd.

sleepafstand • De sleepafstand van individuele tanden kan berekend worden

als de genormaliseerde sleepafstand vermenigvuldigd met de

afstand van de individuele tand tot het hart van het snijrad.

• De genormaliseerde sleepafstand heeft tijdens de tweede

passage van meetveld Zuid niet gewerkt.

12 Drukken bij • individuele drukken op • Voor de exacte posities van de diverse opnemers wordt

boorfront duikschot (P09 t/m PIS) verwezen naar de opleveringsrapporten van het meetsysteem

• luchtdruk in luchtkussen (PI6) (WL).

12T Temperaturen • temperaturen in individuele • De (inwendige) temperaturen van de drukopnemers. die in

opnemers boorfront drukopnemers op duikschot grafiek 12 zijn gepresenteerd, zijn weergegeven.

(PT09 t/m PT15)

• temperatuur in

luchtdrukopnemer in

luchtkussen (PTl6)

13 Temperatuur • temperatuur van de • Voor de exacte posities van de opnemer wordt verwezen

boorspoeling boorspoeling naar het opleveringsrapport van het meetsysteem (WL).

• Opnemer is defect.

Deze grafiek werd ..
wegens defect NIET

gepresenteerd.

14 Groutvolurnes en • individuele groutvolumes • Het totale groutvolume is berekend als som van de zes

groutdrukken • totaal groutvolume individuele groutvolumes. De weergave van de individuele

• individuele groutdrukken groutvolurnes geeft inzicht in eventuele verschillen.

• gemiddelde groutdruk • De gemiddelde groutdruk is berekend als het gemiddelde van

de zes individuele groutdrukken. Indien niet alle pompen

werken, is het hier berekende gemiddelde niet

representatief. De weergave van de individuele groutdrukken

geeft inzicht in eventuele verschillen.

• De aansluitpunten van de grourpornpen worden regelmatig

gewisseld, waardoor de exacte injectiepositie niet te

achterhalen is

15 Toerental • toerental van het snij rad • direct gemeten in het HK-systeem.

16 (vervallen)

17 Snijdiepte • snijdiepte van snijtanden • berekend als de voortgangssnelheid gedeeld door het

toerental.

18 Rotatie van snijrad • rotatiehoek van snijrad • direct gemeten in het WL-systeem.

.78° komt overeen met een verticale stand van de

Deze grafiek werd beïnstrumenteerde spaak.

wegens defect NIET • Meter werkte ten tijde van tweede passage Zuid niet.

gepresenteerd.
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HOOFDSTUK 4.

EVALUATIE MEETSYSTEEM

4.1 Algemeen

In de navolgende secties worden per onderdeel puntsgewijs de constateringen vermeld, die
tijdens de vijfde meetcampagne gedaan zijn.

Globaal kan gesteld worden dat het meten en verwerken van de meergegevens redelijk goed
verlopen is.

4.2 Meetinstrumentarium

Het doorgeven van de meetgegevens heeft, op enkele uitzonderingen na, goed gefunctioneerd.
Hierna volgt een puntsgewijze opsomming van constateringen t. a.v. het meetsysteem :

1. De individuele WL-bestanden (per half uur) bevatten altijd 6 of 7 (eerste) regels waarin de
omgerekende meetgegevens niet-realistische waarden bevatten. Dit wordt veroorzaakt
doordat de temperatuurmeting van twee kanalen met een frequentie van 1 keer per 8
seconden wordt uitgevoerd. De 'twee kanalen worden per seconde gewisseld. Het duurt dus
8 seconden voordat alle temperatuurmetingen een correcte waarde geven. Er is besloten
om deze eerste regels automatisch uit de verwerkte meetgegevens te verwijderen.

2. De laatste regel van ieder individueel HK-bestand (per "vortrieb") bevat geen
meetgegevens en kan gezien worden als een afsluitrecord.

3. Drukopnemer PI4 (onderzijde duikschot) functioneert weer. Deze opnemer was vóór het
bereiken van het eerste meetveld kapot gegaan, maar is ondertussen gerepareerd. Wel zijn
P06, PlO, PIl en PI2 nu defect. Daarnaast zijn de opnemers P04 en P06 omgedraaid:
PT04 wordt nu gebruikt voor de correctie van P06 en andersom.

4. In het algemeen moet aan iedere meting een bepaalde onzekerheid worden toegekend.
Tijdens het ontwerp van het meetsysteem zijn maximaal te accepteren onzekerheden
gedefinieerd (zie o.a. het rapport concept specificatie instrumentatie TBM Tweede
Heinenoord, KlOO-W-003). Uit de nadere analyses van de dichtheden (brief door drs. W.
van Schelt, 30 juni 1997) en de boorfrontdrukken (evaluatierapport, Kl 00-W-058) blijkt,
dat het onwaarschijnlijk is dat deze te accepteren maximale onzekerheden inderdaad
gehaald worden. Diverse oorzaken dragen bij aan de onzekerheid. Deze oorzaken kunnen
zijn o.a. slijtage, calibratieverloop, temperatuursinvloeden, mechanische veranderingen
(aankoeken bentoniet), beïnvloeding meetwaarde (de te meten druk wordt beïnvloed door
de meting of de plaats van de meting). De ca libratie van de drukopnemers, die zijn
toegepast in de TBM, verliest waarde met het verlopen van de tijd. Vooral het fenomeen
"nulpuntsverloop" kan een significante invloed hebben op de onzekerheid van de meting.
Ook binnen het onderhavige project is twijfel geuit over de mogelijke onzekerheid van de
drukopnemers. Om een schatting te krijgen van de onzekerheid die moet worden
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toegekend aan de drukmetingen op het rad en in de mengkamer, zijn voor meetveld Noord
een aantal simultane metingen vergeleken. Op het moment dat de spaak met de opnemers
horizontaal staat, zouden alle drukopnemers (POl t/m P08) dezelfde waarde moeten geven,
uitgaande van gelijkmatige drukverdeling langs een horizontaal vlak door de mengkamer
en schild. Ten tijde van de tweede passage van meetveld Zuid is een calibratie uitgevoerd.
Resultaten van deze metingen zijn gepresenteerd in bijlage III en IV en zijn gebruikt voor
de inhoud van dit meetrapport.

5. Het vaststellen van de daadwerkelijke oorzaak van de afwijking van de gepresenteerde
metingen moet worden toegekend is uiterst complex en valt buiten de opdracht.

6. De opnemer voor de stand van het snijrad heeft ten tijde van de tweede passage meetveld
Zuid niet gefunctioneerd.

7. De dichtheid van de bentonietaanvoer dient in vier significante cijfers doorgegeven te
worden. Vanaf 30 oktober 1997 12:00 uur is de vereiste significantie inderdaad
gerealiseerd. Hiervoor deze tijd bedroeg de significantie drie cijfers.

8. Bij het opstellen van de berekeningsmethodiek van de sleepweg is er van uit gegaan dat het
kanaal dat het toerental van het snij rad aangeeft, ook de draairichting weergeeft (+ /-). Dit
bleek niet het geval te zijn. Dit werd tijdens de eerste passage van het meetveld Noord
geconstateerd, maar de berekeningen zijn toen niet aan gepast. Om die reden is ten tijde
van deze passage besloten de sleepweg niet weer te geven in de presentatie, maar deze op
te nemen in de evaluatie voor de slijtage van de snijtanden.

4.3 Berekeningen

In het algemeen kan gesteld worden dat de berekeningen ter verwerking van de meetgegevens
goed zijn uitgevoerd. Hierna volgt een puntsgewijze opsomming van constateringen t.a. v. de
berekeningen:

1. De berekening van de sleepweg was niet correct en is daarom geschrapt (zie evaluatie
meetinstrumentarium) .

2. In een aantal gevallen is een voortschrijdend gemiddelde toegevoegd, omdat de direct
bepaalde grootheid een te chaotisch beeld produceerde.

3. De berekening van de gemiddelde groutdruk zou aangepast moeten worden, om te
voorkomen dat niet-gebruikte pompen de berekening van het gemiddelde verstoren.

4. De berekening van het leidingverlies is niet correct. Output instrument = 4-20 mA,
hetgeen wordt doorgegeven als 0-5000 Pa; deze waarde geldt voor 10 meter, dus *10,1 om
tot Palm' te komen. Tot nu toe is de doorgegeven waarde met 10'2 vermenigvuldigd,
hetgeen vervolgens als kPa/m' is gepresenteerd. In de tot nu toe gepresenteerde grafieken
dienen de getallen langs de verticale as dus met 10-2vermenigvuldigd te worden.
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4.4 Presentaties

In het algemeen kan gesteld worden dat de presentatie van de meetgegevens goed is verlopen.
Hierna volgt een puntsgewijze opsomming van constateringen t.a. v. de presentaties:

1. De meeste grafieken bevatten zeer zinvolle informatie, die op een leesbare manier is
weergegeven. T. b. v. van de evaluatie zijn regelmatig uitvergrotingen geproduceerd die de
gewenste detaillering mogelijk maakten.

2. Grafieken 11 (sleepweg), 13 (temperatuur bentoniet) en 18 (stand snijrad) zijn niet
gepresenteerd wegens defecte opnemers.

4.5 Procesgang

In het algemeen kan gesteld worden dat de procesgang van het verwerken van de
meetgegevens goed is verlopen. Hierna volgt een puntsgewijze opsomming van constateringen
t.a. v. de procesgang:

1. De procesgang vraagt veel specifieke handelingen. Pas na een zekere inwerkperiode (per
deelnemer) verloopt het proces van het verwerken van de gegevensstroom soepel.

2. Het samenvoegen van de individuele bestanden gaat vlot, maar vraagt zeer veel
handmatige handelingen.

3. De bestandsstructuur van de HK-data is zodanig, dat het invoegen van een scheidingsteken
noodzakelijk is voordat de bestanden door ORIGIN© ingelezen kunnen worden.

4. Het doorrekenen van één 24-uursbestand kost zo'n half uur voor een volledig WL-bestand
en zo'n drie kwartier voor een volledig HK-bestand.

5. Het is onhandig dat de definitieve verwerking pas kan plaatsvinden wanneer een volledig
24-uursbestand is samengesteld en ingelezen kan worden. Tussentijdse presentaties moeten
dus op basis van deelbestanden gebeuren, waardoor het doorrekenen van de bestanden
soms meerdere malen moet gebeuren.

6. Het invoeren van de opnamedatum gaat soms moeizaam. De oorspronkelijke opzet om
slechts 1 keer de datum in te voeren, blijkt in de praktijk niet altijd te werken.

7. De bestanden en de bestandsstructuur op het netwerk zijn erg toegankelijk. Dit betekent
dat iedereen die tot het netwerk toegang heeft, gemakkelijk (onbewust ?) ingrijpende
veranderingen aan kan brengen.

8. De berekening van de afgelegde weg is een cumulatieve berekening. Dit houdt in dat alle
bestanden vanaf het begin van het boorproces verwerkt moeten worden om tot een
nauwkeurige bepaling van afgelegde weg en sleepweg te kunnen komen. Op dit moment
wordt met schattingen gewerkt op basis van het aantal ringen maal 1,5 m.
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HOOFDSTUK 5.

CONCLUSIES

Op basis van de metingen en presentaties zoals tot nu verwerkt, worden t.a. v. de
meetsystemen de volgende conclusies getrokken, die reeds eerder gedetailleerd zijn
gepresenteerd in hoofdstuk 4:

• In het algemeen werkt de doorgifte van de meetgegevens van de diverse opnemers naar
behoren.

• De meetwaarden komen in het algemeen overeen met (het bereik van) de verwachtings-
waarden.

• De onzekerheid in de meetwaardes van de drukopnemers is door het uitvoeren van een
calibratie in de meetperiode weggenomen, voor wat betreft deze passage.

• De meting van de groutvolumes en -drukken is niet representatief. De hoeveelheid
ingepompt grout en de groutdruk is van groot belang voor de evaluatie. Deze gegevens
zijn door PBBT via andere wijze verstrekt (zie bijlage V).

• Drukopnemers P06, PlO, PIl en P12, stand snijrad opnemers HOI en bentoniet
temperatuuropnemer TOl zijn voor passage van Meetveld Zuid defect geraakt.

• De berekening van de sleepweg heeft tijdens passage van Meetveld Zuid niet gefunctio-
neerd. Deze zal handmatig geschieden tijdens de evaluatie.

• De gekozen dataverwerkingsmethodiek, m.b.v. het programma ORIGIN©, geeft enerzijds
voldoende robuustheid en standaardisatie, en anderzijds voldoende flexibiliteit om
betrouwbaar te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden ..

• Als gevolg van de grote hoeveelheid data en de vooraf gekozen ASCn bestandsstructuur,
kost het enige tijd (ca. 2 uur per 24 uur) om de benodigde berekeningen uit te voeren.
Door te werken met aparte reken-PC en een tweede PC voor andere bewerkingen kan de
totale verwerkingstijd verkort worden. Gezien de grote hoeveelheden data is multi-tasking
op de beschikbare PC niet mogelijk.

• Ieder individueel WL-bestand (per half uur) bevat 7 niet-bruikbare data-regels. Deze niet-
bruikbare regels worden inmiddels automatisch verwijderd in de verwerkingssoftware.

• Ieder individueel HK-bestand bevat in ieder geval I niet-bruikbare data-regel. Deze niet-
bruikbare regel levert geen problemen op in de verwerkingssoftware.
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HOOFDSTUK 6.

AANBEVELINGEN

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen opgesteld op basis van voorgaande meetrapportages
voor zover nog niet uitgevoerd en nog relevant herhaald. Tevens zijn enkele nieuwe
aanbevelingen toegevoegd.

6.2 Aanbevelingensoftware

De volgende aanbevelingen worden gedaan om tijdens de volgende meetcampagnes de
dataverwerking nog beter en efficiënter te kunnen laten verlopen:

• De netwerk-bestandsstructuur doorzichtiger maken. Uitzoeken wie/welk programma
bestanden verplaatst.

• ORIGIN© scripts zo aanpassen dat individuele bestanden kunnen worden ingelezen en
toegevoegd aan reeds bestaande, omgerekende bestanden.

• Maak een optie in ORIGIN© om van de bestanden tussen de presentatietrajecten in alleen
de sleepwegberekening te kunnen uitvoeren.

• De omrekening van de leidingverlies uit de ruwe data verloopt niet volgens de juiste
formules. Formules en tekst aanpassen.

6.3 Aanbevelingen meetsysteem

Met in acht name van de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie van de metingen de
worden de volgende aanbevelingen gedaan om tijdens volgende meetcampagnes de
dataverwerking nog beter en efficiënter te kunnen laten verlopen:

• De ingebrachte groutvolumes en -drukken op een meer nauwkeurige wijze registreren.
• Druk-, stand snij rad- en temperatuuropnemers repareren, voor zover dit mogelijk is.
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6.4 Aanbevelingen Presentatie

Met in acht name van de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie van de metingen
worden de volgende aanbevelingen gedaan om tijdens volgende meetcampagnes de
datapresentatie nog beter en efficiënter te kunnen laten verlopen:

• De grafieken met interne temperaturen in de drukopnemers (grafieken 6T en 12T)
vertonen zeer weinig variatie. In ieder geval niet die variatie die de temperatuurmeting
vertoont. Er wordt voorgesteld om deze grafieken in de toekomst niet meer te produceren.
De data blijft wel beschikbaar.

• De grafiek met rotatie snijrad (grafiek 18) geeft weinig informatie en was alleen bedoeld
om de werking van de opnemer te controleren, deze werkte overigens niet. Voorstel is om
deze grafiek te vervangen door een grafiek die de draairichting aangeeft.

• Invoeren opnamedatum duidelijker en robuuster maken.
• Toevoegen grafiek met verdeling bentonietinjectie aan boorfront (zie evaluatierapport).

6.5 Aanbevelingen procesgang

Met in acht name van de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie van de metingen de
worden de volgende aanbevelingen gedaan om tijdens volgende meetcampagnes de
dataverwerking nog beter en efficiënter te kunnen laten verlopen:
• Met het doorvoeren van de bovengenoemde wijzigingen aan de software, kan de

procesgang nog efficiënter gemaakt worden.
• Wanneer uit de evaluatie blijkt dat de snijdiepte een voorspelbare parameter is, omdat deze

door TCH constant gehouden wordt, hoeft slechts het totaal aantal omwentelingen bepaald
te worden om de sleep weg te kunnen bepalen. Dit kan op basis van de hoekmeting in de
WL-bestanden.

6.6 Aanbevelingen eerstvolgende meetcampagne

Er wordt aanbevolen de onderstaande punten vóór de tweede passage van Meetveld Noord
door te voeren:
• Reparatie niet functionerende opnemers
• Aanpassen meetmethode groutvolumes en -drukken
• Aanpassen omrekening/weergave van het leidingverlies
• Overdracht van niet-digitale informatie (PBBT, TCH) regelmatig laten plaatsvinden en niet

pas achteraf en veel (te) la(a)t(er).
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BIJLAGE I

BEREKENINGEN

Enige opmerkingen bij de script files:
• De script files worden weergegeven in een niet-proportioneel lettertype om de leesbaarheid

te verhogen.
• Voor beide data-stromen wordt eerst een inlees-script file aangeroepen (Hkinlees.txt of

Wlinlees.txt) gevolgd door een conversie-script file (Hkconver.txt of WLconver.txt)
• Het #-teken geeft aan de daarna volgende tekst commentaar is, en dus door het programma

genegeerd moet worden.
• Ten behoeve van de verduidelijking van dit rapport is soms extra commentaar toegevoegd.

Dit is herkenbaar aan het lettertype (gelijk aan deze tekst in schuinschrift).
• Een script bestaat uit individuele commando regels. Een regel wordt afgesloten met een;
• Het merendeel van de omrekeningen betreft alleen maar het omrekenen naar een andere

eenheid.
• De #--------------------------------- regels geven commentaar aan alsmede blokken in een script

file waarbinnen een bepaalde parameter berekend wordt.
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#############################################
# #
# dit is file WLINLEES.TXT #
# #
#############################################
#
# script om WLfiles in te lezen
#
# vraag gebruiker om file name en laad file
#
getfilename wl*.*;
open -w %b%a;
#
#hernoemen kolommen;
#;
worksheet -n Ol WLtijd;# WLtijd
worksheet -n 02 POl; # druk voorkant snij kop POl (= dichtst bij as)
worksheet -n 03 P02; # druk voorkant snij kop P02 (naast 1)
worksheet -n 04 P03; # druk voorkant snijkop P03 (naast 3)
worksheet -n 05 P04; # druk voorkant snij kop P04 (= verst van as)
worksheet -n 06 POS; # druk achterkant snij kop achter POl (= dichtst bij as)
worksheet -n 07 P06; # druk achterkant snij kop achter P02
worksheet -n 08 P07; # druk achterkant snijkop achter P03
worksheet -n 09 P08; # druk achterkant snij kop achter P04 (= verst van as)
worksheet -n 10 P09; # druk op buitenzijde duikschot (bovenaan)
worksheet -n 11 PlO; # d;uk op buitenzijde duikschot (tussen 9 en 11)
worksheet -n 12 Pll; # druk op buitenzijde duikschot (boven as)
worksheet -n 13 P12; # druk op buitenzijde duikschot (midden-buiten)
worksheet -n 14 P13; # druk op buitenzijde duikschot (midden-binnen)
worksheet -n 15 P14; # druk op buitenzijde duikschot (onder as)
worksheet -n 16 P15; # druk op buitenzijde duikschot (onderaan)
worksheet -n 17 P16; # luchtdruk in luchtkamer P16
worksheet -n 18 PT01; # compensatietemperatuur voor POl
worksheet -n 19 PT02; # compensatietemperatuur voor P02
worksheet -n 20 PT03; # compensatietemperatuur voor P03
worksheet -n 21 PT04; # compensatietemperatuur voor P04
worksheet -n 22 PT05; # compensatietemperatuur voor POS
worksheet -n 23 PT06; # compensatietemperatuur voor P06
worksheet -n 24 PT07; # compensatietemperatuur voor P07
worksheet -n 25 PT08; # compensatietemperatuur voor P08
worksheet -n 26 PT09; # compensatietemperatuur voor P09
worksheet -n 27 PT10; # compensatietemperatuur voor PlO
worksheet -n 28 PTll; # compensatietemperatuur voor Pll
worksheet -n 29 PT12; # compensatietemperatuur voor P12
worksheet -n 30 PT13; # compensatietemperatuur voor P13
worksheet -n 31 PT14; # compensatietemperatuur voor P14
worksheet -n 32 PT15; # compensatietemperatuur voor P1S
worksheet -n 33 PT16; # compensatietemperatuur voor P16
worksheet -n 34 af.d; # dichtheidsmeting afvoerleiding
worksheet -n 35 TOl; # temperatuur mengkamer (halfhoog)
worksheet -n 36 HOl; # stand snij rad

# vraag filenaam+pad op
# open file in worksheet

#
# set tijdkolom[l] als x-as:
#
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worksheet -t 1 4;
#
# einde
#
# vervolg in WLconver.txt
#

Hier eindigt Wl.inlees.txt
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#########################################
# #
# dit is file: HKINLEES.TXT #
# #
#########################################
#
# script om HKfiles in te lezen
#
# vraag gebruiker om file name en laad file
#

getfilename h1*.*;
open -w %b%a;

#
# hernoemen kolommen
#
worksheet -n Ol kopf;

worksheet -n 02 HKdatum;
worksheet -n 03 HKtijd;
worksheet -n 04 druk.mk;
worksheet -n 05 druk. wk;
worksheet -n 06 ben.niv;
worksheet -n 07 druk1;
worksheet -n 08 druk2;
worksheet -n 09 druk3;
worksheet -n 10 pos1;
worksheet -n 11 pos2;
worksheet -n 12 pos3;
worksheet -n 13 posA;
worksheet -n 14 posB;
worksheet -n 15 posC;
worksheet -n 16 posD;
worksheet -n 17 posE;
worksheet -n 18 posF;
worksheet -n 19 posG;
worksheet -n 20 drukA;
worksheet -n 21 drukB;
worksheet -n 22 drukC;
worksheet -n 23 drukD;
worksheet -n 24 drukE;
worksheet -n 25 drukF;
worksheet -n 26 drukG;
worksheet -n 27 wd. rad;
worksheet -n 28 tt.rad;
worksheet -n 29 drukAI;
worksheet -n 30 drukA2;
worksheet -n 31 drukA3;
worksheet -n 32 drukA4;
worksheet -n 33 drukA5;
worksheet -n 34 drukA6;
worksheet -n 35 pompAl;
worksheet -n 36 pompA2;

# format code

# HKdatum
# HKtijd
# druk in mengkamer
# druk in werkkamer
# bentoniet niveau
# druk verplaatsingscylinder snij rad 1
# druk verplaatsingscylinder snijrad 2
# druk verplaatsingscylinder snij rad 3
# positie verplaatsingscylinder snijrad I
# positie verplaatsingscylinder snijrad 2
# positie verplaatsingscylinder snijrad 3
# positie verplaatsingscylinder TBM Gr.A
# positie verplaatsingscylinder TBM Gr.B
# positie verplaatsingscylinder TBM Gr.C
# positie verplaatsingscylinder TBM Gr.D
# positie verplaatsingscylinder TBM Gr.E
# positie verplaatsingscylinder TBM Gr.F
# positie verplaatsingscylinder TBM Gr.G
# druk verplaatsingscylinder TBM Gr.A
# druk verplaatsingscylinder TBM Gr.B
# druk verplaatsingscylinder TBM Gr.C
# druk verplaatsingscylinder TBM Gr.D
# druk verplaatsingscylinder TBM Gr.E
# druk verplaatsingscylinder TBM Gr.F
# druk verplaatsingscylinder TBM Gr.G
# werkdruk snijrad (= aanvoerdruk Pst, 29/10/97)
# toerental snijrad
# druk persleiding Al (grout)
# druk persleiding A2 (grout)
# druk persleiding A3 (grout)
# druk persleiding A4 (grout)
# druk persleiding A5 (grout)
# druk persleiding A6 (grout)
# pompslagen (cum.) groutpomp Al
# pompslagen (cum.) groutpomp A2
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worksheet -n 37 pompA3;
worksheet -n 38 pompA4;
worksheet -n 39 pompA5;
worksheet -n 40 pompA6;
worksheet -n 41 ad. rad;
worksheet -n 42 tt.P2l;
worksheet -n 43 aan.deb;
worksheet -n 44 af.deb;
worksheet -n 45 delta.p;
worksheet -n 46 tt.Pll;
worksheet -n 47 aan.d;
worksheet -n 48 airl;
worksheet -n 49 air2;
worksheet -n 50 air.p;
worksheet -n 51 af.d.hk;
worksheet -n 52 sparel;
worksheet -n 53 schot;
worksheet -n 54 spare2;
worksheet -n 55 spare3;
worksheet -n 56 spare4;
worksheet -n 57 spare5;
worksheet -n 58 spare6;
worksheet -n 59 klep006;
worksheet -n 60 q.arm;
worksheet -n 61 q.mid;
worksheet -n 62 spare7;
worksheet -n 63 zuig.P2l;
worksheet -n 64 op.P2l;
worksheet -n 65 cur.P2l;
worksheet -n 66 zuig.P22;
worksheet -n 67 op.P22;
worksheet -n 68 cur.P22;
worksheet -n 69 zuig.Pll;
worksheet -n 70 op.Pll;
worksheet -n 71 cur.Pll;
worksheet -n 72 zuig.PI2;
worksheet -n 73 op.PI2;
worksheet -n 74 cur.P12;
worksheet -n 75 tempI;
worksheet -n 76 temp2;
worksheet -n 77 temp3;
worksheet -n 78 temp4;
worksheet -n 79 zdpgl;
worksheet -n 80 sdpgl;
worksheet -n 81 spgl;
worksheet -n 82 zdpg2;
worksheet -n 83 sdpg2;
worksheet -n 84 spg2;
worksheet -n 85 zdpg3;
worksheet -n 86 sdpg3;
worksheet -n 87 spg3;
worksheet -n 88 zdpg4;
worksheet -n 89 sdpg4;
worksheet -n 90 spg4;

* pompslagen (cum.) groutpomp A3* pompslagen (cum.) groutpomp A4
# pompslagen (cum.) groutpomp A5* pompslagen (cum.) groutpomp A6* Afvoerdruk snijradrnoter (Pst, 29/10/97)* toerental afvoerpomp P2.l
# debiet aanvoer leiding bentonietspoeling* debiet afvoerleiding mengsel* verschildruk afvoerleiding
# toerental aanvoerpomp Pl.l* dichtheidsmeting aanvoerleiding
# debiet luchtleiding I* debiet luchtleiding 2
# luchtdruk bentoniettank* dichtheidsmeting WL via HK data* reserve 1
#
#
#

*
#

*#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

druk duikschot noodafsluiting
reserve 2

3
4

5
6

reserve
reserve
reserve
reserve
aanvoerdruk voor klep 006
debiet spuitlans
debiet spuitlans
reserve 7

snijarm
centrum

aanzuigdruk afvoerpomp P2.l
opvoerdruk afvoerpomp P2.1
stroom afvoerpomp P2.l
aanzuigdruk afvoerpomp P2.2
opvoerdruk afvoerpomp P2.2
stroom afvoerpomp P2.2
aanzuigdruk aanvoerpomp Pl.1
opvoerdruk aanvoerpomp PI.l
stroom aanvoerpomp Pl.l
aanzuigdruk aanvoerpomp PI.2
opvoerdruk aanvoerpomp Pl.2
stroom aanvoerpomp Pl.2
temperatuur hydrauliektank 1
temperatuur hydrauliektank 2
temperatuur lekolie
temperatuur versnellingsbakolie
zuigerdruk platform groep I
stangdruk platform groep I
slag platform groep I
zuigerdruk platform groep2
stangdruk platform groep 2
slag platform groep 2
zuigerdruk platform groep 3
stangdruk platform groep 3
slag platform groep 3
zuigerdruk platform groep 4
stangdruk platform groep4
slag platform groep4
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worksheet -n
worksheet -n
worksheet -n
#;
# overbodige kolommen weggooien;
#;
delete col(kopf);

91 y.pos;
92 x.pos;
93 z.pos;

# posltle y
# positie_x
# positie z

# format code

# delete col(Hkdatum);# datum

delete col(tt.P2l);
delete col(tt.Pll);
delete col(sparel);
delete col(spare2);
delete col(spare3);
delete col(spare4);
delete col(spare5);
delete col(spare6);
delete col(spare7);
delete col (schot) ;
delete col(klep006);
delete col(q.arm);
delete col(q.mid);
delete col(cur.P2l);
delete col(cur.P22);
delete col(cur.Pll);
delete col(cur.P12);
delete col(templ);
delete col(temp2);
delete col(temp3);
delete col(temp4);
delete col(zdpgl);
delete col(sdpgl);
delete col(spgl);
delete col(zdpg2);
delete col (sdpg2) ;
delete col(spg2);
delete col(zdpg3);
delete col (sdpg3) ;
delete col(spg3);
delete col(zdpg4);
delete col(sdpg4);
delete col(spg4);
delete col(check);

# toerental afvoerpomp P2.l
# toerental aanvoerpomp Pl.l
# reserve
# reserve
# reserve
# reserve
# reserve
# reserve
# reserve
# druk duikschot noodafsluiting
# aanvoerdruk voor klep 006
# debiet spuitlans snij arm
# debiet spuitlans centrum
# stroom afvoerpomp P2.l
# stroom afvoerpomp P2.2
# stroom aanvoerpomp Pl.l
# stroom aanvoerpomp Pl.2
# temperatuur hydrauliektank 1
# temperatuur hydrauliektank 2
# temperatuur lekolie
# temperatuur versnellingsbakolie
# zuigerdruk platform groep 1
# stangdruk platform groep 1
# slag platform groep 1
# zuigerdruk platform groep2
# stangdruk platform groep 2
# slag platform groep 2
# zuigerdruk platform groep 3
# stangdruk platform groep 3
# slag platform groep 3
# zuigerdruk platform groep 4
# stangdruk platform groep4
# slag platform groep4
# checksum

#
# set tijdkolom[l] als x-as:
#
worksheet -t 2 4;
#
# einde
#
# vervolg in HKCONVER.TXT
#
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#######################################################
# #
# dit is file WLCONVER.TXT #
# #
#######################################################
#
# SCRIPT OM WL DATA TE CONVERTEREN NAAR JUISTE EENHEDEN
#
# volgt op script in WLinlees.txt
#
####################################################
# KOLOM CONVERSIE
####################################################
# tijdconversie
#
col(WLtijd)=col(WLtijd)/864000-2*int(col(WLtijd)/100000)/27-
int(col(WLtijd)/1000-100*int(col(WLtijd)/100000) )/2160;
#

De karakters van de tijdsweergave staan in een bestand aan elkaar (hhmmss); om dit te kunnen
verwerken moet dit getal worden omgezet naar een decimaal deel van de dag.

# Deze regel van achter naar voren gehaald op 24 maart 1998 door Grootenboer

for (i=2;i<=$ (%H!wks. nrows) ;i+=l) {if ((col (pt01) [i l ) <-50 I Icol (ptlO) [ij<-50) {mark
-d %H_WLtijd -b (i) -e (i+7) I);

#
#
# 16 temperaturen
#
# 19 mrt 1998 : P4 & P6 zlJn verwisseld; nieuwe calibratie P14
# gelijk PT 11, PT12 kapot)
#(Offset (WL) aftrekken, dus positief wordt negatief)
#
COL(PTOl)=COL(PT01) *2-0.15;
COL(PT02)=COL(PT02) *2-0.36;
COL(PT03)=COL(PT03)*2-1.13;
COL(PT061=COL(PT06) *2+0.39;
COL(PTOS)=COL(PTOS)*2+0~S2;
COL(PT04)=COL(PT04)*2+0.SS;
COL(PT07)=COL(PT07) *2-0.53;
COL(PT08)=COL(PT08)*2+0.65;
COL(PT09)=COL(PT09)*2-0.67;
COL(PT10)=COL(PT10)*2-0.14;
COL(PT11)=COL(PTl1)*2+0.09;
COL(PT12)=COL(PT11) ;
COL(PT13)=COL(PT13) *2-0.31;
COL(PT14)=COL(PT14)*2+0.32;
COL(PT15)=COL(PT15)*2-0.52;
COL(PT16)=COL(PT16)*2+0.04;
#
# 16 drukken, van bar naar kPa
#

PT 12 is
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#######################################################
# #
# dit is file WLCONVER.TXT #
# #
#######################################################
#
# SCRIPT OM WL DATA TE CONVERTEREN NAAR JUISTE EENHEDEN
#
# volgt op script in WLinlees.txt
#
####################################################
# KOLOM CONVERSIE
####################################################
# tijdconversie
#
col(WLtijd)=col(WLtijd)/864000-2*int(col(WLtijd)/100000)/27-
int(col(WLtijd)/1000-100*int(col(WLtijd)/100000) )/2160;
#

De karakters van de tijdsweergave staan in een bestand aan elkaar (hhmmss); om dit te kunnen
verwerken moet dit getal worden omgezet naar een decimaal deel van de dag.

# Deze regel van achter naar voren gehaald op 24 maart 1998 door Grootenboer

for (i=2;i<=$ (%H! wks. nrows) ;i+=l) {if ((col (pt01) lil)<-50 I1 col (ptlO) lil<-50) {mark
-d %H_WLtijd -b (i) -e (i+7) 11;

#
#
# 16 temperaturen
#
# 19 mrt 1998 : P4 & P6 zlJn verwisseld; nieuwe calibratie P14
# gelijk PT 11, PT12 kapot)
#(Offset (WL) aftrekken, dus positief wordt negatief)
#
COL(PT01)=COL(PT01)*2-0.15;
COL(PT02)=COL(PT02)*2-0.36;
COL(PT03)=COL(PT03)*2-1.13;
COL(PT06)=COL(PT06) *2+0.39;
COL(PT05)=COL(PT05)*2+0.52;
COL(PT04)=COL(PT04)*2+0.55;
COLIPT07)=COLIPT07)*2-0.53;
COL(PT08)=COL(PTOS)*2+0.65;
COL(PT09)=COL(PT09)*2-0.67;
COL(PTIO)=COL(PT10)*2-0.14;
COL(PTl1)=COL(PT11)*2+0.09;
COL(PT12)=COL(PT11) ;
COL(PT13)=COL(PT13)*2-0.31;
COL(PT14)=COL(PT14)*2+0.32;
COL(PT15)=COL(PT15)*2-0.52;
COL(PT16)=COL(PT16)*2+0.04;
#
# 16 drukken, van bar naar kPa
#

PT 12 is
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# 19 mrt 1998 : P4 & P6 zijn verwisseld; nieuwe calibratie P14
#
#COL(P01)=100*(COL(P01)-O.03148*COL(PT01)+O.63897)/4.022;
#COL(P02)=100*(COL(P02)-O.03002*COL(PT02)+O.53216)/4.031;
#COL(P03)=100*(COL(P03)-0.03383*COL(PT03)+O.71410l/4.022;
#COL(P06)=100*(COL(P06)-0.03347*COL(PT06)+0.53102l/4.014;
#COL(P05)=100*(COL(P05l-0.03254*COL(PT05l+0.63067l/4.018;
#COL(P04l=100*(COL(P04)-0.03023*COL(PT04l+0.59401l/4.022; # P06 kapot
#COL(P07)=100*(COL(P07l-0.03275*COL(PT07)+0.60060)/4.007;
#COL(P08)=100*(COL(P08)-0.02922*COL(PT08)+0.52394)/4.012;
#
# 23 maart 1998 : IJkgegevens WL verwerkt in P01-P08
#
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COL(P01)=100*(COL(P01)-0.03148*COL(PT01)+0.63897)/4.022-42.07;
COL(P02)=100*(COL(P02)-0.03002*COL(PT02)+O.53216)/4.031-41.28;
COL(P03)=100*(COL(P03)-0.03383*COL(PT03)+0.71410)/4.022-43.76;
COL(P04)=100*(COL(P04)-0.03023*COL(PT04)+0.59401)/4.022-15.20;
COL(P05)=100*(COL(P05)-0.03254*COL(PT05)+0.63067)/4.018-33.60;
COL(P06)=100*(COL(P06)-0.03347*COL(PT06)+0.53102)/4.014+277.23; # P06 kapot
COL(P07)=100*(COL(P07)-0.03275*COL(PT07)+O.60060)/4.007-24.65;
COL(P08)=100*(COL(P08)-0.02922*COL(PT08)+0.52394)/4.012-12.24;
COL(P09)=100*(COL(P09)-0.02998*COL(PT09)+0.56803)/3.992;
COL(P10)=100*(COL(P10)-0.03067*COL(PT10)+O.63174)/4.005;
COL(P11)=100*(COL(Pl1)-0.02938*COL(PT11)+0.60744)/3.988;
COL(P12)=100*(COL(P12)-0.03238*COL(PT12)+0.55029)/4.021;
COL(P13)=100*(COL(P13)-0.03281*COL(PT13)+0.56155)/4.023;
COL(P14)=100*(COL(P14)-0.03199*COL(PT14)+0.63799)/4.023;
COL(P15)=100*(COL(P15)-0.02851*COL(PT15)+0.58065)/4.004;
COL(P16)=100*(COL(P16)-0.03136*COL(PT16)+0.59741)/4.021;
#
# laatste 3 kanalen (hoek, dichtheid, temperatuur) niet waar! Pst, 11/mar/97
# hoeven niet omgezet te worden
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
COL(af.d)=(COL(af.d)-4)*489.7/16+1009.0;
#
COL(T01)=(COL(T01)-4)*30/16;
#
#

# kapot
# kapot
# kapot

formule aangepast op 2-8-97, omdat
formule tot 2-8-97:
COL(af.d)=(COL(af.d)-4)*150/16+1000;
nieuwe formule vanaf 2-8-97:
COL(af.d)=(COL(af.d)-4)*500/16+1000;

dichtheid anders was ingesteld. Oude

Formule aangepast
september
Pst,29/10/97
oud: 4 mA
oud: 20 mA
nieuw: 4 mA
nieuw: 20 mA
nieuw: 16 mA

op 29-10-97, omdat er ijking heeft plaatsgevonden in

1.000 kg/dm3
1.500 kg/dm3
(1.000+0.0302)/1.021 === 1.00901 kg/dm3
(1.500+0.0302)/1.021 === 1.49873 kg/dm3
1498.7 - 1009.0 = 489.7 kg

1009.0 kg/m3
1498.7 kg/m3

#verwijderen foute regels in bestanden:
#
# deze regels naar voren verplaatst om rekentijd van onmogelijke waarden te
# beperken 24/03/98 door Grootenboer
#
# for (i=2;i<=$ (%H!wks. nrows) ;i+=l) {if ((col (pt01) [iJ)<-50 IIcol (ptlO) [iJ<50)
# (mark -d %H_WLtijd -b (i) -e (i+7) )};
#

Hier eindigt WLconver.txt
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############################################################
# #
# dit is file: HKCONVER.TXT #
# #
############################################################
#------------------------------------------------------------------------
#
# SCRIPT OM HK DATA TE CONVERTEREN NAAR JUISTE EENHEDEN
#
# volgt op script in HKINLEES.TXT
#
#------------------------------------------------------------------------
# CONVERSIE BESTAANDE KOLOMMEN
#
# col (HKdatum)=col (HKdatum)
#
col(HKtijd)=col(HKtijd)/864000-2*int(col(HKtijd)/lOOOO0)/27-
int(col(HKtijd)/lOOO-lOO*int(col(HKtijd)/lOOOOO))/2l60; # tijd in dagen
#
#
col (druk.mk)=col(druk.mk)*lOO;#
col(druk.wk)=col(druk.wk)*lOO;#
#col(ben.niv); #
col(drukl)=col(drukl)*l4.l37; #
col(druk2)=col(druk2)*l4.l37; #
col(druk3)=col(druk3)*l4.l37; #
col(posl)=col(posl)/lOOO; #
col(pos2)=col(pos2)/lOOO; #
col (pos3)=col (pos3)/lOOO; #
col(posA)=col(posA)/lOOO; #
col(posB)=col(posB)/lOOO; #
col (posC)=col (posC)/lOOO; #
col(posD)=col(posD)/lOOO; #
col(posE)=col(posE)/lOOO; #
col (posF)=col (posF)/lOOO; #
col (posG)=col(posG)/lOOO; #
col(drukA)=col(drukA)*2l.236; #
col(drukB)=col{drukB)*2l.236; #
col(drukC)=col(drukC)*2l.236; #
col(drukD)=col(drukD)*2l.236; #
col(drukE)=col{drukE)*2l.236; #
col(drukF)=col{drukF)*2l.236; #
col(drukG)=col(drukG)*2l.236; #
col{tt.rad)=col{tt.rad); #
col (drukAl)=col(drukAl) *lOO; #
col (drukA2)=col(drukA2) *lOO; #
col(drukA3)=col(drukA3)*lOO; #
col{drukA4)=col{drukA4)*lOO; #
col(drukA5)=col(drukA5)*lOO; #
col(drukA6)=col(drukA6)*lOO; #
#col(pompAl)=col{pompAl); #
#col (pompA2)=col (pompA2) ; #
#col(pompA3)=col(pompA3); #
#col (pompA4)=col (pompA4) ; #

druk in mengkamer in [kPa]
druk in werkkamer in [kPa]
bentoniet niveau in [m]
druk verplaatsingscylinder snij rad 1 in
druk verplaatsingscylinder snijrad 2 in
druk verplaatsingscylinder snij rad 3 in
positie verplaatsingscylinder snijrad 1
positie verplaatsingscylinder snij rad 2
positie verplaatsingscylinder snij rad 3
positie verplaatsingscylinder TBM Gr.A
positie verplaatsingscylinder TBM Gr.B
positie verplaatsingscylinder TBM Gr.C
positie verplaatsingscylinder TBM Gr.D
positie verplaatsingscylinder TBM Gr.E
positie verplaatsingscylinder TBM Gr.F
positie verplaatsingscylinder TBM Gr.G
druk verplaatsingscylinder TBM Gr.A in
druk verplaatsingscylinder TBM Gr.B in
druk verplaatsingscylinder TBM Gr.C in
druk verplaatsingscylinder TBM Gr.D in
druk verplaatsingscylinder TBM Gr.E in
druk verplaatsingscylinder TBM Gr.F in
druk verplaatsingscylinder TBM Gr.G in
toerental snij rad in [omw/min]
druk persleiding Al (grout) in
druk persleiding A2 (grout) in
druk persleiding A3 (grout) in
druk persleiding A4 (grout) in
druk persleiding A5 (grout) in
druk persleiding A6 (grout) in
pompslagen (cum.) groutpomp Al
pompslagen (cum.) groutpomp A2
pompslagen (cum.) groutpomp A3
pompslagen (cum.) groutpomp A4

[kPa]
[kPa]
[kPa]
[kPa]
[kPa]
[kPa]
in [m3]
in [m3]
in [m3]
in [m3]

[kN]

[kN]

[kNl
in [rn]
in [m]
in [rn]

in [m]

in [m]
in [m]
in [m]
in [m]
in [m]
in [rn ]
[kN]

[kN]
[kN]

[kN]
[kN]

[kN]
[kN]
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#col(pompA5)=col(pompA5) ;
#col (pompA6)=col (pompA6) ;
#col (ad.rad) ;

# pompslagen (cum.) groutpomp A5 in [m3]
# pompslagen (cum.) groutpomp A6 in [m3]
# afvoerdruk snijradmoter (Pst, 29/10/97)

col (aan.deb)=col(aan.deb)/3600;# debiet aanvoerleiding bentoniet in [m3/s]
col(af.deb)=col(af.deb)/3600; # debiet afvoerleiding mengsel in [m3/s]
col(delta.p)=col(delta.p)*O.Ol;# verschildruk afvoerleiding in mBar,

# nieuwe formule vanaf 29-10-97:
#col(aan.d)=col(aan.d) # dichtheidsmeting aanvoerleiding is al in [kg/m3]
#col(airl); # debiet luchtleiding 1
#col(air2); # debiet luchtleiding 2
#col(air.p); # luchtdruk bentoniettank
col(zuig.P21)=col(zuig.P21)*100; # aanzuigdruk afvoerpomp P2.1 in [kPa]
col(op.P2I)=col(op.P2I)*IOO; # opvoerdruk afvoerpomp P2.1 in [kPa]
col(zuig.P22)=col(zuig.P22)*IOO; # aanzuigdruk afvoerpomp P2.2 in [kPa]
col(op.P22)=col(op.P22)*IOO; # opvoerdruk afvoerpomp P2.2 in [kPa]
col(zuig.PII)=col(zuig.PII)*IOO; # aanzuigdruk aanvoerpomp PI.l in [kPa]
col(op.Pll)=col(op.PII)*IOO; # opvoerdruk aanvoerpomp PI.l in [kPa]
col(zuig.PI2)=col(zuig.PI2)*lOO; # aanzuigdruk aanvoerpomp PI.2 in [kPa]
col(op.PI2)=col(op.PI2)*100; # opvoerdruk aanvoerpomp P1.2 in [kPa]
#
#col(pos.y)=col(pos.y)
#col(pos.x)=col(pos.x)
#col(pos.z)=col(pos.z)
#
# maken lege regel:

Weggehaald op 24/03/98 door Pst

# for (i=2;i<=$ (%H!wks. nrows) ;i+=1) {if (col (HKdatum) [i]<970000) {mark -fn

# %H_HKtijd -b (i) -e (i)I};
#
#------------------------------------------------------------------------
#verwijderen foute regels in bestanden:
#
# Pst, 3l-okt-97

Aangepast op 24 maart 1998

for(i=2;i<=$(%H!wks.nrows) ;i+=l) {if(col(HKdatum) [ij<970000) {mark -m %H_Hktijd
-b (i) -e (i)}};

#
#------------------------------------------------------------------------
# TOEVOEGEN EXTRA KOLOMMEN
#------------------------------------------------------------------------
# gemiddelde positie schild t.o.V. laatste ring:
#
# toevoegen extra kolom 1:
#
worksheet -c sch.pos;
#
# berekenen waarde:
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#
col(sch.pos)=(col(posA)+col(posB)+col(posC)+col(posD)+col(posE)+col(posF)+col (
posG) ) /7;
#
#------------------------------------------------------------------------
# gemiddelde positie boorkop t.o.v. laatste ring:
#
# toevoegen extra kolom 2:
#
worksheet -c kop. pos;
#
# berekenen waarde:
#
eol(kop.pos)=col(seh.pos)+(col(pos1)+col(pos2)+col(pos3))/3;
#
#------------------------------------------------------------------------
# gemiddelde snelheid schild:
#
# toevoegen extra kolom 3:
#;
t=7;
#
worksheet -c sch.v;
#
# berekenen waarde:
# for (i=2; i<= ($ (%H!wks. nr owsïe l j ; i+=l) {if (col (kop.pos) [i] < col (kop. pos) [i-l]

) (col(slp.nc) [i]=col(slp.nc) [i-1]) else (col{slp.nc) [i]=col(slp.ne) [i-

1] +2*pi* (col (kop. pos) [i] -col (kop.pos) [i-1]) /col (sn.dpt) [i]));
#
col(sch.v) [l]=(col(sch.pos) [2]-col(sch.pos) [1])/(24*(col(HKtijd) [2]-
col (HKtijd) [1]));
#;
for(i=2;i<=($(%H!wks.nrows)-1);i+=1) (eol(sch.v) [i]=(col(sch.pos) [i]-
col (sch.pos) [i-1]) / (24* (col (HKtijd) [i] -col (HKtijd) [i-1])) );
#;
# controle op foute regels verwijderd op 24/03/98 door Pst:
#for(i=2;i<=($(%H!wks.nrows)-1);i+=1)
{if( (col (HKdatum) [i]<970000)) (col (sch.v) [i]=O) else
{col (sch.v) [i]= (col (sch.pos) [i] -col (sch.pos) [i-1]) / (24* (col (HKtijd) [i]-
col (HKtijd) [i-1])) });
#for(i=2;i<=($(%H!wks.nrows)-
6) ; i+=l) {(col (sch. v) [i] = ( (col (sch. pos) [i] +col (sch. pos) [i+l] +col (seh. pos) [i+2] +
eol(seh.pos) [i+3]+eol(seh.pos) [i+4]+eol(seh.pos) [i+5]+co1(seh.pos) [i+6]))/7;
#
#------------------------------------------------------------------------
# gemiddelde snelheid boorkop:
#
# toevoegen extra kolom 4:
#
worksheet -c kop.v;
#
# berekenen waarde:
#
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col (kop.v) [1]= (col (kop.pos) [2]-col (kop.pos) [1])/ (24* (col (HKtijd) [2]-
col (HKtijd) [1]));
#
for(i=2;i<=($(%H!wks.nrows)-1) ;i+=l) (col{kop.v) [i]={col(kop.pos) [i]-
col (kop.pos) [i-l])/ {24* (col (HKtijd) [i]-col (HKtijd) [i-l]))};
#

controle op foute regels verwijderd op 24/03/98 door Pst

#
#------------------------------------------------------------------------
# totaal kracht schild:
#
# toevoegen extra kolom 5:
#
worksheet -c sch.kr;
#
# berekenen waarde:
#
col (sch.kr)=col(drukA)+col(drukB)+col(drukC)+col(drukD )+col(drukE)+col(drukF)+
col (drukG) ;
#
#------------------------------------------------------------------------
# totaal kracht boorkop:
#
# toevoegen extra kolom 6:
#
worksheet -c kop.kr;
#
# berekenen waarde:
#
col(kop.kr)=col(drukl)+col(druk2)+col(druk3);
#
#------------------------------------------------------------------------
# gemiddelde druk grout:
#
# toevoegen extra kolom 7:
#
worksheet -c druk.gr;
#
# berekenen waarde:
#
col (druk.gr)=(col (drukAl) +col (drukA2) +col (drukA3) +col (drukA4)+col(drukA5)+col(
drukA6) )/6;
#
#------------------------------------------------------------------------
# totaal volume grout:
#
# toevoegen extra kolom 8:
#
worksheet -c vol.gr;
#
# berekenen waarde:
#
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col (vol.gr)=col(pompA1)+col (pompA2)+col (pompA3)+col(po mpA4)+col(pompA5)+col(po
mpA6) ;
#
#------------------------------------------------------------------------
# Snijdiepte
#
# snijdiepte als functie van voortgangssnelheid boorkop, in [m] !! I ! !

# col (tt.rad) is in [rad/min] dus delen door 60 voor [rad/sj !!!!!

# col(kop.v) is in [m/uur] dus dus delen door 3600 voor [mis] '!'!!

# 2*pi[rad]*u[m/s]/w[rad/s] = h[m]
# 2*pi*60/3600 = 0.1047198
# als tt.rad linksom/rechtsom aangeeft wordt snijdiepte dus positief/negatief
#_----------
# Pst, 01-04-97:
# tt.rad is nu (Ol-04-97,?) in omw/min,vandaar de factor 6,28 .. in
onderstaande formule
#_----------
#
# toevoegen extra kolom 9:
#
worksheet -c sn.dpti
#
# berekenen waarde:
#
#
# middeling over 2X+1, waarbi~ X ingevuld wordt achter het "average" commando
! ;

#
#
#i
ave -n
ave -n

12 %H_kop.Vi
12 %H_sch.Vi

#
#
col(sn.dpt)=0.1047198*col(kop.v)/(col(tt.rad)*6.283l85)i
#
#------------------------------------------------------------------------
# aandrijfkoppel rad:
#
# toevoegen extra kolom 10, 11:
#
worksheet -c koppel.1i
worksheet -c koppel.2i
#
# berekenen waarde:
#
# ook de afoverdruk moet worden meegenomen, Pst, 29/10/97
# nieuwe formules:
col(koppel.l)=(col(wd.rad)-col(ad.rad))*15.502; # moment snijrad, Stufe 1, in
[kNm]
col(koppe1.2)=(co1(wd.rad)-co1(ad.rad))*7.021; # moment snijrad, Stufe 2, in
[kNm]
#
# oude formules:
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# col(koppel.l)=col(wd.rad)*15.502; # moment snijrad, Stufe 1, in [kNm)
# col(koppel.2)=col(wd.rad)*7.021; # moment snij rad, Stufe 2, in [kNm)
#
#------------------------------------------------------------------------
# Sleepafstand S:
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
# toevoegen extra kolommen 12, 13, 14, 15:
#

tand1
tand2
tand3

R1=xx, 2*pi*R1=
R2=xx, 2*pi*R2=
R3=xx, 2*pi*R3=

waarden van gisteren:
RR afgelegde weg
SS cumulatieve sleepafstand
TT positieve sleepafstand
UU negatieve sleepafstand

worksheet -c slp.na;
worksheet -c slp.nc;
worksheet -c sIp.neg;
worksheet -c slp.pos;
#
# berekenen waardes:
#
col(slp.na) [1]=TT+UU;
#
#
#
#########################################################################
# afgelegde weg
#########################################################################
# toevoegen extra kolom 16:
#
worksheet -c af.weg;
#
# RR = afgelegde weg van gisteren
# Y_O
# x °
# z 0
#
# afgelegde weg
#;
col(af.weg) [1]=RR;

wordt verder bereikt in nieuwweg.txt
controle op foute regels verwijderd op 24/03/98 door Pst:

#
########################################################################
# middeling snijdiepte, snelheid
########################################################################
#
#
# weg gehaald 2 april 1997: (was niet weggehaald, nu wel 23 maart 1998)
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# for(i=2;i<=$(%H!wks.nrows);i+=1) (if((co1(sn.dpt) [i))>O.OS)(mark -d %H_Hktijd
# -b (i) -e (i))};

# ave -n 12 %H_sn.dpt;
#
########################################################################
# maken "gaps" wanneer tijdstap> 1 minuut
########################################################################
# weer verwijderd 2-4-97
# weer aangezet door Pst op 24/03/98:;
#
f or (i=2; i<=$ (%H!wks. nrows) ; i+=1) (if «col (HKtijd) [i) -col (HKtijd)
[i-1))>(l/1440)) (mark -m %H_HKtijd -b (i) -e (i)}};

Hier eindigt Hkconver.txt
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BIJLAGE III

AANGELEVERDE OMREKENINGSGEGEVENS

Deze bijlage omvat de volgende onderdelen:

I. omrekening van (ruwe) WL-data naar fysische grootheden
(document door WL opgesteld, ontvangen via PBBT op 03-01-1997)

2. Beschrijving HK-data regel (= selectie uit totale HK-datastroom)
(document door HK opgesteld, ontvangen via PBBT op 11-03-1997)

3. Berekening afgeleide parameters HK-data
(uit rapport "Beschreibung meûdatenerfassung'' (S-97), gedateerd 25-10-1996, document
door HK opgesteld, ontvangen via P. Abeln van Witteveen en Bos op 28-01-1997

4. beschrijving gewenste positie drukopnemers
(document door WL opgesteld, ontvangen via PBBT op 24 maart 1997)

5. Brief ontvangen via PBBT op 30-06-1997 betreffende de radio-actieve dichtheidsmeters.

6. Fax ontvangen via PBBT op 23 maart 1998 betreffende de calibratie van de WL-opnemers

7. Fax ontvangen via PBBT op 24 maart 1998 betreffende de ijking van de drukopnemers

Bijlage III - pagina 1
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FO:RMAT(lr cos DATAFIIJi:S 03.01.1997 8406

According to the original planB of 1995 (8ee Report B 385.III: TBKTweede
Heinenoorc!tunnel; Specification anc! Procursment Plan for Instrumentation
anc! Data-acquisition System) ths output of the system should be as ri'" data
and in instrument units.

In the first half of 1996 DELFTHYDRAULIC~~nformed BERRENKNECHTat:~t the
format o! the data coming from the COB data-acqui&i.tion systliillll. J f that
time thlic idea was that the data coulci l:>emade available in di.rect EI ginee-
ring units in.tead of instrument units.

Recentl:! however, it was found that this could cause uncerta; nties,
especiaJ .y with respect to the pressur& signal •• If ene or more tliillllIl~'ature
lIenaors incorporatec! in the pressure lIensors shoulc! get c!amaçl.ü the
temperat:ure compenlitation of the pree'l.lre aenaor i.B out of order ): illding
er.roneo~s pressure readings that rec.in unnoticed. Therefore, the c; igina1
format '~f signals in mV and mA hall been restored. Hereafter, t,! c!ata
format will he described.

The following signals are acquirec! and output by the dataloggers:
t; i.me
preallures POl through P16, with ul'datea of the temperaturda PTOl
tt~~ugh PT16 at every Sth pressure eeasurement
dttnai.ty Dl
t~rature Tl
c.tting wheel angle

The pressure signa1& Pn have to be compeneated for the temperatures J rn.

The mea.sured va1ues, exprelleed in electr1ca1 8igna1 units are at;:-ed all
tablea ;;.n the files of mea8ured va.lues. i:ach line (rew) of th. tab}. holds
for a specific inlltan~ ~n tilDe, th~. time heing inàicated at the ~, 1nn1ng
of the line (row). All a atandard, the colWlU'lsare separated by a Spi.' B. Tu
last col~ closHa each line (rew) with <CRLP>.

Def1n1ti.ons of the columns of the file.
signa1 format unit
t:1.lDl8 ddd.d.d.d..d hhmlas.d
pr •• wure POl•• Pl6 .dd.ddd (mV) ·
tempërature PT01•• P16 add.dd (!DV)
~'ity Dl sdd.d.d (M) ·
temperat:ure Tl sdeS.dd (mA)
cuttlngwhe.1 a.ngle sc!c!c! (cieg) ·

At 8Very mea.suring cycle the temperlt;ures of 2 pre88ure sensors a.1.'t read.
At every suJ:>eequent cycle the next 2 t.emperaturea are rea.d. i:xa.mple:
..: lnt measurinq cyc1e reads 'P"l'Oland pT09

21l~measu~ing cyc\e reacis PTO~~nd PT10
e1:cetera. •

After 6 111 fa8uring cycles all temperatures ar,<, ~Il<iated. For ease of ,eOe•• -
sing aU temperaturea are present6l'J at e~.:~. :'ins of the tabla. Th•••
temper: ·:l~r. va lues may l:>eup to 7 1D8a.8urin,:":.:.ntex'\'ale old. lach tiJf.. 8 IlIIW
tliillllpilr•.1;ure is meaBured the correspc..nd1.ng vaLU. in the tabla is updi·.ed.
Th. temperature 1ndie.. run from Ol to 08 and from 09 to 16.

The rows with measureel valuea have all equa1 lengths:
tilDe (.pace] POl[.pace] '02 (.p.ce] ••• P16[space)PTOl (space]PTI'2 (.~-
ce] ••• p't'j,,6[epace]J)1[lpace]Tl[.pace}l.tJgle[CJU.I)

Bijlage III - pagina 2
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CoJl".Z's.iOIl f~ Ul.~naaeA~ UAi~. t.o eJlgiaeeriAg unit.

The COB data a.re expresaed in mV and mA that c:an be. converted into enginee-
ring units as described hereafter.

pre88ure sensors POl through P16.
These are absolute pressure sensors of Druc:k. Th.ir I118111braneshaH: been
provided with a prot.ctive pr.lyurathane co~ting. This c:oatin; :au •• s
temperature .ff~:ta to the pree.~rB r.~ding8 that have to be correctt~ for.
There~orB, the temperl (..'·B. of the tIeneors ar. 1D4iiIa.llured.
The spar. ,;,r these temperaturB ••naor'i is O. 5 m\','dage. Thua, the t8llJnratu-
re valu~ LS d.llcribed by:

with: T
Uqt:
TO

- teaperature of the pre ••ure a.naor
~ meaaured temperature (inlltrument valu.)
- offset of temperature eensor, see Table 1

(dtgC)
(mV)
(dt'qC)

The absolute pres.ure ia determined by the expres. ion
Pabs • (Ogd - 00)/5

with: Pabs
tJgd
tJO
S

s absolute pre ••ure
measurBd instrwoent value for th. pre ••ure
C:ClalImt.doffit;.:tterls10n (in.trWll8nt villue)

• se- ..:~;1v1ty, or ·d~.n·, aee Table 1

(kl r.)
(a I I
(a I :
(11 t (bar)

The of tI ~~t.naion i. deterMinBd by:
00 - a*T + b

withz a •••'t.••• perature ·sen~iti.vl.-:.y (.pllli),aee Tabla 1
T - temperaturB of pre ••ure sensor
b s offset ot tempAratur. lIensitivity, .ê8 Tab1. 1

(D \ idage)
(Cl ~)
(11\1' )

.. ••rial öffset sene1tiv:L- temp of~sensor span
nr. (a) (~, in mV) ty (To i

(S in clQ9C I

mV/b&r)
po~ 827874 o. -0.63897 4.\ · !p02 827875 0.03002 -0.5321." 4.e · E
P03 827891 0.03383 -r).7141D 4.( · J
P(14 827881 0.03347 -:0.53102 4.014 -0.:;
p~l,!' 827880 0.03254 ::1).63067 4.018 -0.5'
P'7I"j" 827882 0.03023 :0.59401 n" 4.02 -0.5 ~----t: r 8271183 0.03275 ' ·-:·0.60J6i'H;_"~&.oo' C.S:_ ...

827:37 0.02922 '~'-ë ~.. ' ."-+--. 4 Ol -~.f;:t : ; I •..: ._._....;~~.. •--P: r 81.7787 0.02958 I -11. 568t1:1 3.5151 c .6'-P:.~ 827788 0.03067 -0.63174 4.00! O.I'
P:J. 827789 0.02938 ··0.60744 3.~88 -0.0;
P: ; 827790 0.03238 ··0.55029 4.021 -O.l!
P:."3 827791 0.03281 -I.56155 4.02;5 o.;n.·
P:~·~ 827792 0.02991 -0.5111111 3.987 -O.D~
PIS 827795 0.02851 -;).580"5 4.004 c.s:
P16 827797 0.03U6 -0.59741 4.021. -O.O!

Table 1

Bijlage III - pagina 3
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Temperature sensor T 1
Tl gives 4 - 20 mA for a tempera1Ute range of 0 ·30 degC. This numerical value is outpt1t•

Pressure sensor 01
Dl gives 4 - 20 mA for a range of 1000 - 1500 kg/m2. This numerical value is output.

Bijlage III - pagina 4
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42.1 HK sendet an COB 'Vortriebsdaten'

Wëhrend des Vortnebs wud eine bestirnmte Anz..ahl Me8d..aten vom PC Mefldarenerfassung IJl den PC COB immer
dann obertragen. wenn der PC MefJdatefferJa.<SlII1g neue Daten von der SPS TIIn"elvortr~bsmoJcltirte emaften hat
( ca im Sekundeatakt ) DIe zyklisch gesendete Zeichenkene wird wie im obigen Tetegramm beschrieben
zusammengesetzt Dabei reprasenriert SOOden TelegTilUl1Ilkopf, JJMMTT die Angabe des Datums ( Jahr. Monat..
Tag) und HHMMSSZ die Angabe der Uhrzeit ( Stunde, Minute, Sekunde, Zehntel Sekunde ). waan die Dalen
cingcl~eo wurden, (ebi die Angebe einer Checksumme, UlO al6 Empaoger der Zeicheokeue emscheiden zu
konnee. ob sie korrekt übertregen wurde, und [CRJ[LFJ die Kennzeichnung des Telegrarnmendes. Die Zeichen
dazwischen sind die Meêdaten, die· bis auf die TBM·Ach,en·Werte - jeweils maxima! 5 Zeienen lang sind. V
entspricbt dem Vorzcichen des Me13wertes, AAM, BBBB .. den MeJ3wenen. Je nach Gröêe wird der Me6wert x".
folgendermaBen formatiert :

·9999 < x.~ < ·99.9 ~ I;tttiti c:> zB. x., '" -1234.72 Q VAAAA ·1235
·99.9 5 x.", < -999 ~ 1### ö x•• -89.35 ~ -89.4
-999 s Jtm s +9.99 0 lUi;: ~ x, '" +4~6 ö +456
-+-9.99 < x.", S +99.9 Q ##.# ~ x", +33.79 ~ +33.8
"'99.9 < x.~ :5 +9999 ö #1I#fi 0 x'n ;; +345.1 c:> +Q345

·9999 entspricht einem ungültige» Wen oder ernern Reservewen ( = eine Stelle im Telegrarnm, ftlr die ein Meêwert
vergcsehen ist, aber noch keine Zuordnung erfolgt in )

mmo YVY.VYY, uz zZZ oehmen eine Sonderrolle ein. Sic steben als Platzhalter für die Werte der TBM-
Koordinaten x-Achse, y-Achse, z-Achse. Die Wette werden in Metern &Jlgegeben, also 3 Stellen vor dem
Dezimafpunkt für die Anzahl der Meter und 3 Stellen nach dem Dezimalpunkt fl1r die Anzah1 der Millimeter

Die Checksumme wird berechnet, indem die ASCII·COdes aller ge..~n Zeienen ( aufier Checltsumme und
Telegrammende ) addiert werden, die Summe an5dilie.6end in eine Hexadez:imAl-ZahJ gewandel\ wird, und vOO

dieset Zah1 die lemen beiden Zerehen verwender werden. Beispiel mil imaginarem Te\egramm (gelcUrzt ) .

SOO1423556-1234+56.7-8.93 Q 36+411~+ ~ 12470 ~ 40fll Q (eh) ~ DF
49+52+50+51+53+53+$4+
45+49+50+51+52+
43"'53"'54+46+55+
45+56 .•.•6-+57+51

DIe lU ~ ~ettc setzt sich ink.l.der Me8werte
; {~(:>'~î:::~~1~.%~~'y_:··.'": : .. '

Nr. llezieiöari ,.
I Te1egnmmlcopf
2 Uhn:eit
) Drvck Abbaunum
4 Drude Arbeiuraum
5 Bentoenlevel
6 Druck Verschie Zylinder I

,I ;..

-.,. MeIbemda

O, 100 bar
O·IOObar
·2.5 - +2.0 m
0·400 bar

A

Bijlage 11I- pagina 5
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Hcrr cnknecht GmbH lunnehortricbslechDÜ ...

" Q I 1 wecde HClncooord

Au..vug aus Dokurneotarioo MdJdllk'1lerfassunl

7 Druck Verschrebung Zyhnder 2
--

() . 400 bar
8 Druck Verschiebung lylindcr 3 . 0·400 bar
9 Hub Versebiebeng Zylinder I 0·400 0 mm
10 Hub Yerschiebung Zylinder 2 o . 40() 0 mm
IJ Hub Verschiebung Zylinder J O·400.0mm
12 Hub Yortnebspressenzylmder Gr. A ... O·2000mm
13 Hub Yortriebspressen.zylinder Gr. 8 0- 2000 mm
14 Hub Vortriebspressenzylinder Gr C .. 0·2000 mm
15 Hub VOI1riebspressenzylinder Cr 0 ... 0- 2000 mm
16 Hub Y~~linderGr. E . O·2000mm
17 Hub Vonn~senlYlinder Gr. F O·2000mm
t8 Hub Vortriebspressenzylinder Cr. G 0- 2000mm
19 Druck Vortriebspressenzylinder Gr. A ... 0·400 bar
20 Druck Vortriebspresscnzylinder Gr B ... 0·400 bar
21 Druck Vortriebsprcuenzylinder Gr. C ... 0·400 bar
22 Druck Vortriebspressenzy'inder Gr. D ... 0·400 bar
23 Druck Vortnebspressenzylinder Gr. E ... 0·400 bar
24 Druck Vortriebspre$~zyhndcr Gr. F ... 0·400 bar
25 Druck Vortriebspreuenzylinder Ge G ... 0·400 bar
26 ArbeitsdnK:k Sebneicirad ... 0·400 bar

27 DrehzahI Schneidrad 0.450_1_
min

28 Druck Verpcc6lcitung AI ... O, 100 bar
29 Drude Vetpre6leitung A2 O, 10.0 bM
30 Druck Verpre61eitung A3 ... 0·100 bar
31 Druck Verpre6leitung A4 .. O, 10.0 bar
32 Druck Verpre61eitung A5 ... O, 10.0 bar
33 Oruclc Velprdn~ A6 ... 0- 10.0 bar
J4 Anzahl Hobe Verpressung AI ooסס0.1
lS AnzahJ HObe Vc:rpressung Al ... 0·10000
36 AJu:ah) Habe Verpreuung A3 ... O, ooסס1
37 A~l Habe Vapressuns A4 ... OOסס0-1
38 Anzah1 RObe VctpmSung A5 ... OOסס1·0
39 Anzahl,HQbe Vapressung A6 ... c-reeoe
40 Speiscdruck Sc:hDeldcadantrieb ... 0- 400 bar

41. Drebz.abl Forderpwnpe P2.l 10·1210-.
. . .~ ..' rmn

;...~~_C':, : ': ~-':··~·-·:h '..,.{;~:...:"'m)... ,; .... O~<l400-'
':'''J7-i~1 ., . . ('." 7~t~.:~{:/i~~11'. ' : ..'..

~·~":q.~~~'~':'1 .. .-. i .'.'-mJ.43 . '," ftolfFonterteituni ... 0·1400-
h

44 Differen.zdruck FOrderleitung .. bar ( eoeb nA ckfiniuen )

Drehzahl Speisepumpe PI I
45 I ... 0-1270-.

nun

46 Dichtemessuag Speiseleirung ~1.00- 150-dm)

Hcm::akDccht GtubH Datum AutDf lndcx Rclaal.z B"1
Schlcbeowq 2 26.02.1997 ~ 504-5J.ooI-02 IJ ag

D- 77%3 SdtW8f'IlIu·AIIlIUlN\Swt la- 1103.1997 SmoIDC A hxOO'.doc
Tel . (+49) m. 3020
fait : (~9) 11124~40.3 Seite I .3 I "0" I s
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- -' - i -----
l47 Durr ntluf' I ut1 Samson I ~'tung I 0.3600 Nm

----
h.. _-- - ------ ----

<18 Ourchf1ul3 Luft Samson l.eitung 2 0.3600 Nm'
h

49 Druck Luft Beuroumank o - 300 bar
-----

50 Dichtemessung Förderlertung
kg

100·150-
dm)

SI Reserve
52 Druck Taucbwandschieber Notdichteng .-- 0- 400 bar
53 Reserve
S4 Reserve ...

55 Reserve ...
56 Resene

'"

S7 Reserve ...

58 Druck Speiseleitucg VOl Ventil 006 ... -1.00 - +100 bar

59 Durchf1u13 Bedüsung Schneidarm m~
_ .. 0-50-

h

60 Durchfluê Bedürung Zentrum mI... 0·200-.. b
61 Reserve ...

62 Saugdruck Förderpumpe P2.1 .- ·1.00 - +10.0 bar
63 Förderdruck Fërderpumpe P2.1 ... -1.00 - +10.0 bar
64 Strom Forderpumpe P2_1 .-. 0·2500 A
65 Saugdrvck Fördapumpe P2.2 .,. -1.00 . + 10,0 bar

66 Förderdruck Förderpumpe P2.2 -100· +10.0 bar
67 Strom Fërderpumpe P2.2 0- 2500 A
68 Saugdruck P1.l -1.00 - +10.0 bar
69 Fórderdruck Speisepu.mpe PI. 1 -1.00 - +10.0 bar
70 Strom Spe Pl.l ... 0- 2500 A
71 Saugdruc~ Spe PI.2 .. - -/.00 - +10.0 bAl
72 Fërderdruck Spciscpumpe PI .2 .., -l.oo-+IO.Obar

73 Strom Speisepumpe P1.2 ,.. 0-2500 A
74 Tempcmur Hydnadiktaok 1 ... 0- 100 oe
75 T~pera1ur HydrauUkIank 2 ... O·.lOO·C
76 Temperacur Gdriebc61 ... 0-100 -c
77 TempU1IM Ledöl ... O· 100 "c

78 Druclc KoIbeo Vab&pllUc Gruppe 1 ... O·~bar .
79

~'"
...

--80,- Waî .. . - ",i~~ '"
-~~~::\~.I ..' .:......

11 .1 DnJc:t': .' . _ _~'.' 2 -- r: <. '.;:0 '"t' _ ,D.. ~.:,. . .. -.
82' DrUck" ,". "'.' - ." 2 ... ., O':~ ,. '.
SJ Weg Verb&up~ 0Nppe 2 ... o -1200mm
84 Druck Kolben Verbwplanc Gruppe J ... 0- 400 bar
85 Druck S~t Verbauplane GNppe 3 ... 0-400bw
86 We~ V~uplatte Gruppe J ... 0- 1200mm
87 Druck Kolben V~lane Gruppe 4 0- 400 bar

HClTcnmecbl GmbH Datum Auto! Index RefcrCnl. B"I
~hlehenwq 2 26.02.1~1 SmolDl: 504.53.()()I-02 IJ ag

[).17963 SclIw",au-AII"'MlllWeier 11.03.1997 Smo1De A fuOOS.doc ITel ("'9) 7A24 1020
fu .(+-49) 7124 3403 ~le I 4 I voo I s I
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Hcr renkncch t GmbH Tunucb ortriebsrechruk

88 Druck Stange Yerbauplarte Gruppe 4 O·400bar
g9 Wel:: Verbauplarte Gruppe 4 0- 1200mm
90 TBM x-Achse 0- 999999 m
91 TBM y-Achse 0·999.999 m

-
92 TBM z-Achse 0- 999999 m
93 Telegrammende (CR)[LF)

Bijlage 11I- pagina 8

Hcm:nk.nccht GmbH o.twn Auuu .lldc:x R.cfcn:az
SchIclJen weg 2 26.02.1997 SmolDC 504·53.()()1·02

D· 77963 Schwanau.AIII1\lUUUW~ier 11.031997 Smolne A FlIXOOS.doc
TI."! ( •..•9) 7824 302(1
Fax . (<-<49) nl4 J4QJ seite I 5 I V()f'I I 'i



Herrenknecht GmbH Tunnelvortriebstechnik

5-97 Tweede Heinenoord

Beschreibung Mef3datenerfassung

Berec hnungsgrund lagen

8 Berechnungsgrundlagen

Zu den zur Laufzeit vom Programm berechneten Werten zählen :

• Vortriebsgeschwindigkeit
• Penetration
• Gesamthubzahl
• Kräfte Vortriebspressengruppen
• Gesamtvortriebskraft
• Kräfte Bohrkopfverschiebezylinder
• GesamtanpreBkraft
• Drehmoment Schneidrad

Sowohl Momentanwerte als auch Mittelwerte werden berechnet.

8.1 Momentanwerte

ven) : Momentanwert Vortriebseeschwindiekeit
zum Zeitpunkt ten) ..

: zwischen 2 Abtastpunkten mit den
Vortriebspressen gefahrene,
über 7 Vortriebspressen-Zylindergruppen
gemittelte, gefahrene Wegstrecke

: letzter Momentanwert Wegmessung
Vortriebspressenzylindergruppe i
zum Zeitpunkt ten)

: vorletzter Momentanwert Wegmessung
Vortriebspressenzylindergruppe i
zum Zeitpunkt tm-I)

: Zeil zwischen 2 Abtastungen
: Zeit letzte Eintragung Vortrieb = Abtastzeitpunkt
: Zeit vorletzte Eintragung Vortrieb
: I.. 7 ( 7 Zylindergruppen )

~s

s;(n)

~t

ten)
t(n-I)

x(n) : Momentanwert Penetration zum
Zeitpunkt ten)

: Momentanwert Vortriebsgeschwindigkeit
zum Zeitpunkt ten)

: Momentanwert Drehzahl zum Zeitpunkt ten)
: Abtastzeitpunkt

ven)

n(n)
ten)

HERRENKNECHT

(c:JI
Tunnelvortnebstechnrk

7

L(s;(n)-s;(n-l))
;=1

7
t(n)-t(n-l)

mm
[ven)] = -.

mln
[As, s, (n), s;(o-I)] = mm
[At, ten), t(n-l)] = min
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ven) = - =

~t

mit

x(n) = ven)
n(n)

mit [x{n)] = fl'tf'R
rot
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[ven)] = -.
mln

[n{n)] = -l:-
mln
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Herrenknecht GmbH Tunnelvortriebstechnik

S-97 Tweede Heinenoord

Beschreibung Mef3datenerfassung

Berechnungsgrund lagen

Zdn) : Momentanwen
Gesamthubzahl MÖrtelverpressung
zum Zeitpunkt ten)

Zien) Mornentanwert Mörtelverpressung Hubzähler i
zum Abtastzeitpunkt ten)

ten) Abtastzeitpunkt
1..6 ( 6 Hubzähler )

F\in) : Momentanwert
Kraft Vortriebspressenzylindergruppe i
zum Zeitpunkt ten)

p\ï(n) : Momentanwert
Druck Vortriebspressenzylindergruppe i zum
Zeitpunkt ten)

A : Zylinderfläche gesamt
ten) Abtastzeitpunkt

: 1..7 ( 7 Zylindergruppen ); 2 Zylinder pro Gruppe

FVG(n) : Momentanwert Gesamtvortriebskraft
zum Zeitpunkt ten)

FVi(n) : Momentanwert
Kraft Vortriebspressen-Zylindergruppe
zum Zeitpunkt ten)

ten) Abtastzeitpunkt
1..7 ( 7 Zylindergruppen )

Fs\,;(n) : Momentanwert
Kraft Bohrkopfverschiebezylinder i
zum Zeitpunkt ten)

PSVi(n) Momentanwert
Druck Bohrkopfverschiebezylinder i
zum Zeitpunkt ten)

A Zylinderfläche
ten) Abtastzeitpunkt

1..3 ( 3 Zylinder )

Fsydn) : Momentanwert Gesamtanpre6kraft
zum Zeitpunkt ten)

FSyi(n) : Momentanwert
Kraft Bohrkopfverschiebezylinder i
zum Zeitpunkt ten)

ten) : Abtastzeitpunkt
: 1..3 ( 3 Zylindergruppen )

HERRENKNECHT<e::JI
Tunnelvortnebstechmk

6

Z(;(n) = LZ,(n)
1=1

mit [ZG(n), Zien)] = Hübe

mit [Fy(n)] = N
5 5 N

~
[PYi(n)] = bar = la Pa = la m2

[A] = m2

=> 100 bar == 2123.6 kN

7

Fvc(n) = LFv;(n)
;=1

mit [FyG(n), Fyi(n)] = N

=> 100bar == 2123.6kN

mit [Fy(n)] = N
5 5 N

[pYi(n)]=bar= la Pa= la m2

[A] = m2

=> 100 bar == 1413.7 kN

3

FBVdn)= LPBV;(n)
;=1

mit [FBvCn), FSyi(n) ] = N
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Herrenknecht GmbH Tunnelvortriebstechnik

5-97 Tweede Heinenoord

Beschreibung \1ef3datenerfassung

Berechnungsgrund lagen

ps(n)

: Momentanwert Drehmoment Schneidrad
zum Zeitpunkt t(n)

: Momentanwert Arbeitsdruck Schneidrad
zum Zeitpunkt t(n)

: Drehmomentkonstante Bohrkopfantrieb Stufe 1
: Drehmomentkonstante Bohrkopfantrieb Stufe 2
: Abtastzeitpunkt

8.2 Mittelwerte

x
v

J

: arithmetischer Mittelwert
Vortrjebsgeschwjndii:kejt

: während des Vortriebs mit den Vortriebspressen
gruppen gefahrene, gemittelte Strecke

: gemittelter Endwert Wegmessung

Vortriebspressenzyl indergruppen

: gemittelter Anfangswert Wegmessung

Vortriebspressenzylindergruppen
protokol! ierte Vortriebszeit
I.. 7 ( 7 Zylindergruppen )

: arithmetischer Mittelwert Penetration
: arithmetischer Mittelwert
Vortriebsgeschwindigkeit

: arithmetischer Mittelwert
Drehzahl Schneidrad

: Abtastzeitpunkte während Vortrieb
: Anzahl der in der Momentanwerte-Datei
während des Vortriebs aufgezeichneten
Datensätze

Stufe I :

Stufe 2 : IMs(n) = ps(n)· Mn!21

mit [Ms(n)] = Nm

[ps(n)] = bar

Nm
[MDII , MD12] = -b

ar

~ 100 bar Stufe I;: 1550.2 kNm
~ 100 bar Stufe 2 ;: 702.1 kNm

7

L(S2;-SIi)
;=1

_ !1s S2 SI 7
v =-=--=---'---1

1
"

I,. I v

mit
_ mm
[v]= -.

mlO

[~s, SI ' ~ ] = mm
[tv] = min

_ v v
x=fi= j

Ln(t)
~
j

mit
mm

[x]= -
rot
mm

[v] =-.
mlO

[n] = _1_.
mlO
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Herrenknecht GmbH Tunnelvortriebstechnik

S-97 Tweede Heinenoord

Beschreibung Me13datenerfassung

Berechnungsgru nd lagen

t

J

P,ï

A
t

j

t

j

PHlï

A
t

arithmetischer Mittelwert
Gesamthubzahl Mörtelverpressung
arithmetischer Mittelwert
Mörtelverpressung Hubzähler i

: Abtastzeitpunkte
: Anzahl der in der Momentanwerte-Datei
während des Vortriebs aufgezeichneten
Datensätze
\..6 ( 6 Hubzähler )

I

6 6 Lz,(l)
- '" - '" 1=\Ze; = L,J; =L..J .

1=1 /=\ )

mit [Z(;, Zi ] = Hübe

: arithmetischer Mittelwert
Kraft Vortriebspressenzylindergruppe i

: arithmetischer Mittelwert
Druck Vortriebspressenzylindergruppe i

: Zylindertläche gesamt
: Abtastzeitpunkte
Anzahl der in der Momentanwerte-Datei
während des Vortriebs aufgezeichneten
Datensätze
1.. 7 ( 7 Zylindergruppen )

j

~'I = Pn' A = A- 2>~ï(l)
1=)

mit [F;-;]=N

[ PVi ] = bar = 105 Pa = I05 ~
m-

[A] = m2

~ 100 bar := 2123.6 kN

: arithmetischer Mittelwert
Gesamtvortriebskraft

: arithmetischer Mittelwert
Kraft Vortriebspressenzylindergruppe i

: Abtastzeitpunkte
: Anzahl der in der Momentanwerte-Datei
während des Vortriebs aufgezeichneten
Datensätze
\..7 ( 7 Zylindergruppen )

7

F;·c = L~ï
;=\

: arithmetischer Mittelwert
Kraft Bohrkopfverschiebezylinder i

: arithmetischer Mittelwert
Druck Bohrkopfverschiebung i
Zylindertläche
Abtastzeitpunkte
Anzahl der in der Momentanwerte-Datei
während des Vortriebs aufgezeichneten
Datensätze
1..3 ( 3 Zylindergruppen )

j

LPBVi(l)
F- A ..:.:1==-,-1 1BVi = o-

1

mit [FBvi] = N

[PBV;] = bar = 105 Pa = 105 N
2m

[A] = m2

~ 100 bar := 1413.7 kN
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Herrenknecht GmbH Tunnelvortriebstechnik

Tunnelvortnebstechnik

5-97 Tweede Heinenoord

Beschreibung Mel3datenerfassung

Berechnungsgrund lagen

: arithmetischer Mittelwert

Gesamtanpre~kraft
arithmetischer Mittelwert

Kraft Bohrkopfverschiebezylinder i
: Abtastzeitpunkte
Anzahl der in der Momentanwerte-Datei
während des Vortriebs aufgezeichneten
Datensätze
1..3 ( 3 Zylindergruppen )

.\

r.; = IFH1'i
/=1

mit [Fnvu' F;m ] = N

arithmetischer Mittelwert

Drehmoment Schneidrad
Abtastzeitpunkte
Anzahl der in der Momentanwerte-Datei
während des Vortriebs aufgezeichneten
Datensätze

j

LMs(t)
Ms = -'.:1==-,-1 1

mit [Ms] = Nm

:::> 100 bar Stufe 1 == 1550.2 kNm
:::> 100 bar Stufe 2 == 702.1 kNm

Für eimge MeBwerte ist die Bildung des arithmetischen Mittelwertes nicht sehr aussagefähig, da statt des
Mittelwertes nur die Anfangs- undloder Endwerte interessant sind. Unter dem Anfangswert ist der erste
protokollierte Me13wert innerhalb der Daten, die während eines Ringes aufgenommen wurden, zu verstehen, unter
dem Endwert der letzte protokollierte Meûwert, Für folgende MeBwerte sind besonders die Anfangs-/Endwerte
interessant:

• Wegmessung Vortriebspressenzylindergruppen A - G
• Wegmessung Bohrkopfverschiebung oben / rechts / links
• Hubzähler I - 6 Mörtelverpressung
• Gesamthubzähler
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Telefax

Aan

Witteveen en Bos
t.a.v. B. van Dijk

Telefaxnummer

057~-697344

Van

drs W. van Schelt
Datum

28 april 1997
Kenmerk

PBBT-91.83
Onderwer

Posities rukopnemers

Doorkiesnummer

030-2857701
Telefoonnummer indien incompleet ontvangen

030-2857701
Aantal pagina's (inclusief voorblad)

2.

Beste Bas,

Hierbij de gegevens over de posities van de drukopnemers, zoals door mij vastgesteld uit
de tekeningen 504-01-001-03 en 504-01-000-02 van TCH/HK en een fax van WL van
24/03/97 (VM00226-96(B385»:

Drukopnemer positie X (mm) Y(mm) R (mm) Phi (graden)
P01 voorkant arm 2 - - ~~~-
P02 voorkant arm 2 - - 2730 -
P03 voorkant arm 2 - - 3230 -
P04 voorkant arm 2 - - 3680 -
P05 achterkant arm 2 - - ~U.!(l -

P06 achterkant arm 2 - - 2730 -
PO] achterkant arm 2 - - 3230 -
POS achterkant arm 2 - - 3680 -
P09 duikschot 2266 2900 3680 52
P10 duikschot 3072 998 3230 18
P11 duikschot 2730 0 2730 0
P12 duikschot 2951 -1314 3230 -24
P13 duikschot 2300 -2850 3662 -51.10
P14 duikschot -2300 -2850 3662 -128.90
P15 duikschot 2230 0 2230 0
P16 in luchtkamer ? ? ? ?

Voor de twee gebruikte coordinatenstelsels geldt:

x,y-stelsel: normaal rechtsdraaiend cartesisch coordinatenstelsel

Bouwdienst Ri~waterstaat

Postbus 2000(Y3502 LA UTRECHT

Griffioenlaan 2, 3526 LA UTRECHT

Telefoon (030) 2857600

Telefax (030) 288 31 03

Bereikbaar vanaf station CS met buslijn 116 of sneltram Utrecht richting Nieuwegein of Hsselstem (halte Westraven) Bijlage III - pagina 14
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r,phi-stelsel: normaal poolcoordinatenstelsel, waarbij de phi dus toeneemt voor een po-
sitieve draairichting (tegen de wijzers van de klok in).

De twee stelselszijn gekoppeld door X=R, y=o voor R=Ren phi=O. De kijkrichting is te-
gen de boorrichting in, m.a.w. je kijkt tegen het snijrad aan. Hieronder volgt nogmaals
een schets, zoals op de tekeningen gebaseerd.

Ik hoop dat je er zo mee uit de voeten kunt.

a
o
G'l

'"

-:

Met vrien~elij~_eg~~.

~j~ .
~trt;;~~~-~~helt

Projectbureau Boortunnels

2
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Aan

Fugro b.v.
t.a.v. ir E.F.M. Nieuwenhuis
Postbus 63
2260 AB Leidschendam

Van
drs W. van Schelt
Datum

30juni 1997
Onderwerp

radio-actieve dichrheidsmeters

Het bijgaande wordt u toegezonden

::J conform afspraak

CJ met verwijzing naar

C met verzoek de behandeling over te nemen

::J met verzoek om advies

• met verzoek om commentaar

::J te uwer informatie

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Postbus zoooo. 3502 LA UTRECHT

Griffioenlaan 2, 3526 LA UTRECHT

Doorkiesnummer

77 01
Bijlage(n)

brief

o gaarne reactie voor

o om te behouden

o gaarne retour voor

o met dank voor inzage

o conform verzoek retour

Telefoon (030) 285 76 00

Telefax (030) 285 83 07

W.vSCHEL T@BWD.RWS.MINVENW.NL

Bereikbaar vanaf station CS mot buslijn 116 of snettram Utr..:ht richbng Niouwogein of usselste-n (halto W es tra ve n)
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Aan

Waterloopkundig Laboratorium (v.d. Bunt
en van Vliet)
Fugro (Nieuwenhuis)
Witteveen en Bos(Teunissen,van Dijk)
COPRO (Hekker, Plekkenpol. Westerveld)

"

Contactpersoon

drs W. van Schelt
Datum

30 juni 1997
Ons kenmerk

PBBT-97218

Doorkiesnummer

77 01
Bijlage(n)

metingen
Uw kenmerk

..,
Onderwerp

radio-actieve dichtheidsmeters

Bestebetrokkenen,

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de zijde van de TCH en naar aanleiding
van conclusies in de evaluaties Boortechnologie van K100, allen t.a.v. de twee radio-
actieve dichtheidsmeters, doe ik hierbij een poging eenduidigheid te krijgen/ geven in de
uitgangssituatie, huidige situatie en zal ik een voorstel doen voor het vervolg.

Specificatie:

De dichtheidsmeter 01 (aanvoerleiding) en 02 (afvoerleiding) zullen volgens de specifi-
caties afgesteld worden op respectievelijk 1000-1150 kg/m3 en 1000-1500 kg/m3. De
statistische fout als gevolg van de meetmethode is respectievelijk 1.3% en 0.5% bij een
tijdconstante van 10s en 0.8% en 0.3% bij een tijdconstante van 30s. Welke tijdcon-
stante voor beide instrumenten gebruikt wordt, of dat door middeling van de verkregen
data deze nauwkeurigheid gehaald moet worden is mij niet duidelijk. Het concept-
testrapport (K100-W-055) van WL geeft hierover geen duidelijkheid.
De gewenste nauwkeurigheid, zoals door WL in de "Concept Specificatie Instrumentatie
TBM Tweede Heinenoordtunnel, maart 1995, K100-W-003'' aangegeven, bedraagt 1
kg/m3. Vreemd genoeg geeft alleen de statistische fout van de gebruikte meetmethode
al een grotere onnauwkeurigheid dan gewenst.

Plaatsing en calibratie:

De twee instrumenten zijn beide op een lokatie geplaatst die een grotere onnauwkeu-
righeid kunnen/zullen veroorzaken. D1 is gemonteerd op het hoogste punt direct voor
en na een bocht van respectievelijk 90 en 45 graden. Juist op deze lokatie zal zich snel
lucht verzamelen. D2 is gemonteerd een drietal meter na een bocht van ca. 45 graden.

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Postbus OO,3502סס2 LA UTRECHT

Griffioenlaan 2, 3526 LA UTRECHT

Telefoon (030) 285 7600

Telefax (030) 285 83 07

W.vSCHEL T@BWD.RWS.MINVENW.NL

Bereikbaar vanaf station CS met bushJn 116 of sneltram Utrecht nchting Nieuwegein of Ijsselstein (halte Westraven) Bijlage III - pagina 17
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Vooral bij tijdens stilstand en het begin van de bentonietcirculatie en het gebruik van
kleppen e.d. zal D1 verkeerde waarden geven. Dit heeft ook de calibratie bemoeilijkt.
Tijdens de calibratie kon er niet met een voor 100% met water gevulde buis gewerkt
worden, waardoor het een afregeling is geworden. De volgende feiten zijn gevonden:
19/02, installatie en afregeling door Safex (melding van WL, maar niet in testrapport)
14/03, D2 lijkt defect en Safexzal langskomen. TCH wordt gevraagd dichtheid bekend
te hebben (melding WL).
18/03, Safex heeft D2 gerepareerd en instelling gewijzigd tot 1000-1500 kg/m3
(melding WL).
18/03, WL heeft met TCH definitieve ijkingprocedure afgesproken, waarvoor schoon
water noodzakelijk is (melding van WL).
20/03, TCH heeft metingen (monstername) verricht (geen schoon water) en neemt
contact op met Safex (melding TCH).
26/03, TCH meldt dat na de afregeling op 19/02 Safex nog een keer geweest is voor
een nieuwe afregeling tijdens doorboren dichtblok (??). (melding TCH).
26/03, TCH meldt dat Safex langsgeweest is (wanneer?) om gegevens van 20/03 te ge-
bruiken voor een nieuwe afregeling, maar dat Safexdit waarschijnlijk niet goed heeft
gedaan (melding TCH).
23/05, monstername TCH (melding TCH).
30/05, monstername TCH (melding TCH).
13/06, D2 is defect en wordt gerepareerd door Safex.
24/06, monstername TCH (melding TCH).

De drie laatste monsternames 'geven een correctie op de gemeten waardes (x) (zie bijla-
ge). De gecorrigeerde dichtheden (x') worden dan:

x'(01) = (x(01) + 432.1) / 1.3994

x' (02) = (x(D2) + 59.2) / 1.0411

Het signaal van D1 geeft een stroom (4-20 mA) naar het HK-systeem, waar een omre-
kening plaatsvindt naar 1-1,5 kg/dm3 in drie cijfers. Het signaal van 02 (4-20 mA) gaat
zowel naar het COB-data-acquisitie systeem als naar het HK-systeem. Via het HK-
systeem analoog aan 01. Via het CaB-systeem worden de stroomgroottes vastgelegd in
vier cijfers. Dit betekent dat voor de relatieve nauwkeurigheid de dichtheden via de HK-
file hooguit 10 kg/m3 bedragen en via de WL-file 1 kg/m3.

Metingen en evaluatie:

De metingen worden voor het COB verwerkt door Fugro en geëvalueerd door TEe.
Voor de verwerking van 01 wordt gebruik gemaakt van de HK-file en voor de verwer-
king van D2 wordt gebruik gemaakt van de Wl-file. Voor beide dichtheidsmeters wordt
er onterecht vanuit gegaan dat de instelling 1000-1150 kg/m3 bedraagt. Dit moet dus
zijn 1000-1500 kg/m3 (vanaf 18/03).
De hierboven gegeven correctie geeft voor 01 een dichtheidsafhankelijke afname tot ca.
1080 kg/m3 en een toename boven deze dichtheid. De correctie geeft een dichtheidsaf-
hankelijke afname over het hele ingestelde meetbereik van 02.
Analyse van de eerste geboorde ring op 03/04/97 (ring 74, willekeurig) laat zien dat bij
de gemeten dichtheden de correctie een toename laat zien van het onderlinge dicht-
heidsverschil (zie grafieken). Hierdoor worden eerder in de wandelgangen gemaakte

2
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opmerkingen dat de aanvoerdichtheid groter is dan de afvoerdichtheid waarschijnlijk
verklaard.
TCH heeft de gemiddelde dichtheid bij het boren van een ring uitgezet tegen het ring-
nummer. Hieruit valt te zien dat het dichtheidsverschil tussen ring 250 en 330 niet alleen
steeds kleiner wordt, maar dat ook de dichtheid van de aanvoerleiding steeds groter
wordt (grafiek is zonder correctie), ondanks een regelmatige verversing van het bento-
niet en dat de grafieken elkaar uiteindelijk kruisen. De meest extreme situatie doet zich
voor bij ring 318-320. Aanvoer/afvoer 1250/1225. Na correctie wordt dit echter
1202/1233. Dit lijkt aannemelijk.
Een snelle berekening naar de massabalansbij het boren van ring 74 geeft het volgende
beeld. De voortgangssnelheid, afgeleid uit de stand van de hoofdvijzels, bedraagt 4,63
10-4 mis. Het gemiddelde debiet door de afvoerleiding bedraagt 0.27 m3/s. Bij een
booroppervlak van 54 m2, betekent dit een weg te graven volume van 0.025 m3/s. Uit-
gaande van een gronddichtheid van 1800 kg/m3 geeft dit een verhoging van de dicht-
heid van het bentoniet van 45 kg/m3. Het gemeten dichtheidsverschil met de dicht-
heidsmeters bedraagt ca. 50-75 kg/m3.

Voorstel vervolg:

Verbetering van de absolute waardes van de dichtheidsmeters kan op twee verschillende
manieren. Ten eerste kan er een uitgebreide calibratie worden uitgevoerd. Hiervoor is
echter schoon water noodzakelijk, die voorlopig niet door TCH kan worden toegezegd.
Ten tweede kan een nieuwe áfregeling op basisvan de monsternames worden uitge-
voerd. Dit betekent voor COB een trendbreuk in de data-files, terwijl het geldigheidsge-
bied van de meetdata zich bevind tussen de minimale en maximale dichtheid van de ge-
nomen monsters. Hiervoor zullen (veel) meer monsters genomen moeten worden, met
ook dichtheden groter dan 1300 kg/m3. In dat geval heeft de tweede methode de
voorkeur, gezien de wens van de TCH geen aanpassingen te doen in de omrekening in
het HK-systeem. Voor het boren van de tweede buis kan dan een uitgebreide calibratie
worden gedaan.
Duidelijkheid zal gegeven moeten worden in de noodzaak en mogelijkheden van de ab-
solute en relatieve nauwkeurigheden. Zoals het systeem nu aangebracht is en de data-
stroom is georganiseerd voldoet het door meerdere oorzaken niet aan de specificatie.

Van de verschillende partijen verwacht ik de volgende acties:

Waterloopkundig Laboratorium:
• Duidelijkheid in nauwkeurigheden
• Coördinerende en informerende rol rondom activitieiten Safex

Eugro;
• Dataverwerking uitgaande van een instelling van 1000-1500 kg/m3.

Wjtteveen en Bos:
• Op de hoogte stellen van de werking van het systeem en de nauwkeurigheid van de

meetwaardes.
• De gewenste nauwkeurigheid uit het oogpunt van de evaluatie doorgeven aan WL.

tea
• Monster nemen en dichtheden bepalen en gelijktijdig instrumentatie aflezen.

3
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PBBT-97218

• Data in HK-file in vier cijfers nauwkeurig.
• Voor start boren van de tweede buis 02 een betere lokatie geven, zodat minder kans

op luchtbelten.
• Voor start boren van de tweede buis calibratieomstandigheden verzorgen.

Indien er nog vragen of opmerkingen zijn wil ik dat uiteraard graag van jullie weten. Te-
vens z.s.m. een reactie.

Met vriendelijke groeten,

.'\ . ~~-
/' \. ..•......... --.c>:
Wouter van Schelt
Projectbureau Boortunnels

4

Bijlage III - pagina 20



dichtheidsopnemer afvoerleiding via WL

geconverteerd door Fugro

1500 -(WL970403.QPJ, boren ring 74)

1400

.-.cg 1300

....••.•
C)..:::f.---
'"C.-
~ 1200
••••••..c
U.-
'"C

1100

tt1c.::::

i
Ol

1000
I

0,05•....•....•....
I

'0
ll)

(IQ

5'
ll)

N..-

/ gecorrideerd na mensterna

ongecorrigeerd

0,06

voor instejlino 1000-1500 ka/m3

ge~orrigeerd na monstérnarne (x'=(x+59.2)/~ .0411)

'" OIlgecorrigeerd

0,07 0,08

tijd (*24 uur)

voor instelling 1000-1150 kg/m3

0,09 0,10



c:1c..::::
~

(]Cl~

'"0~
(]Cl

5'~
N
N

dichtheid aanvoer en afvoer via HK

1500, voor instellingen 1000-1500 kg/m3
(HK970403.0PJ, b~ren ring 74)

1400
I

afvoerleidin
1..-...

('i') 1300E...•.•••.
C>
~........•..
"'0.-
Q) 1200..c....,
s:
U.-"'0

1100

1000
I

0,11---1

gecorr)ge~rd na monstername (x'=(x+59.2)/1.0411)

ongecorrig~erd

ecorrigeerd na mortstername (x'=(x+43~.1)/1.3994)

0,12 0,13 0,14

tijd (*24 uur)

0,15 0,16



t-------

;--
!L _

t------

I.:'.
~-

~ - - - - -

~-----
I
~-----

r - - - - -
i

Q.

oo'Ea
c,:.à:
C

""cu~-s:u
ëS

- - - - - -1-,
I-----
r

I
r-

-,-

L
I

-,-

- '-

-,-
•

-1-
,

I

I

-1-

-'-
-,-
I,
I

I

r
I-,-

I

r

I

-------1-

•,
•

~t
\

~-

\

..I

- _.- "':l-
r •

r

I

,
I>- - -)- -

... --

-k-,
I-,-

,_-,,
- -I - - - - - - I

-, -,

-;-

- -' -
• 1

I

- -I -
,

-' -
,--,
-, -

- r--
I

_I _ _ _ _ _ _,
I,------
I

...J _,
I

- -I - - - - - -,
l--

-<-,
-' -
I

,-

---_.----_._- ~

,.

- - - _. - r- - •• -. - •• -' - - -r- - - •• - -. - - - -. 1-

.1-

,
• - - - - - - r - - - - _. - ••• - - -.' - - - - - - - - - - - - , - - •

r
--.: L _ .1. .....•. ··J·············i

I 1

-I --- -- -_. ·--1-····-····-··1- -- -- - 0 --.

~ 0 _ __ _ _I_ - --l- - - j

1 ICt) itl! I I I~-~!Ir:-~·~-t ~
:j~i!::
;.I~ft-i_nuT+,
! I I ~ ~.:..~..~ ~..;~._.- .TI ê
, I I

~ -----------;----.--.-----:.----------_.-;-----.-------I
1 I I I J

-1 --------.--~--.-- - ---.- --1-- ------.-----1----- --- - --
, I

I __ • • __ ~ , ~ 1 _

" I
I I I
r- _. -- - T - - - - - -1- - - - - - -1- - - - --

I I I
J 1. • __ • __ • .1 • __ • J_. . __
I I 1 r

I I
, _ - .. ··r············ ',-""" 1' .~_ f ~ ·i· ~ .
I _ "\- ',' '" ., )' .

I (, I ,

I- - . -4- . -+- • - . - -I· _. - . - ·1- . - . - .

1 ~ 1 I I

: ------r----;--------- I -----------,-----------.-

8

-;------,-
I

.J _
I

I

- - - - - -t - T ~ - - - - -
I
1 _ _ _ _ _ _
r

- -' -'
r

I
-- - -- -- - ---r-------- ----1-

,

,
~ - -,

I

o
8. 8

ei



ttlt.:::
Si

(IQ
(l)
....•....•....•
I

'0~
(IQ

S'~
N.j::o.

debiet afvoerleiding via HK

(HK970403.0PJ, boren ring 74)

0,4

.-....
en 0,3"""-

('I')

E
~

Ol
C.-
"'C 0,2.-Q)
L::
Q)
0
~

CO 0,1~
Q).-..c
Q)
"'C

0,0

0,11 0,12 0,13 0,14

tijd (* 24 uur)

0,15 0,16



S9.
'-'-.j;;
(JO~............
I

'"ó
lil
(JO
S'
lil

N
VI

3,0

2,5

2,0

..-.... 1,5
E
'-'"
-0 1,0c
ctS
+ol

Cf)-Q) 0,5N
::"
>

0,0

-0 5,

vijzelstand A tlrn G via HK

(HK970403.0PJ, beren ring 74)

-1,0 .
0,11 0,150,12 0,13 0,14

tijd (* 24 uur)

0,16



•.•.•.•d 1 t

t

1.24

1.22 .

1.2

1.18

E '16Q .
~

t 1.14
; I )C

i• 1.12•
1.1

1.08

1.Q&

ti:' ..~
~:
~ 1.08 '.oe
(JQ
(ti............
I

"0
l»
(IQ

S'
l»
N0-.

Rel.tle tus •• n dl.pl.y RAD en werkelijke dlchttllid

y z 1.39I4Jf - 0.4321
Ras 0.9972

u 1.12 1.14

~.IlJl!. dk:l\lheld(1(oIdm))

Pagina 1

v = 1.~1 b ·0.0592
RZ = 0.9981

116 1 18

r-.--- - .- ..._-...---.-.-... " --..
!-+-bentDnlelieldlng \mlttJJunI97)

i..•.•IlwYYIeldillg (meVjuni 97)

\-A-bentDnlelieldlng (2~3-97)

!-M- Ilunyleldlng (2o-~97)

1.
-----· Unearr(benlonle1teidlng (me4ljunl 91))

-' Uneatr (allSl'1}teldlng (md/tlJnl 91»)--- . --------,._.

1.2
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~ ~ •.•..•.•..
~ql8S
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@
I
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~ T.a. v. drs Wcnrter van Schelt

~

UM+IN5TR 0152858716
l4J 001

P.01
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--J....., ..
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..s-"'.tl •••••••fa

n:1e(az:
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Jnn:rnet
_.wldclft.nl

WL Idelft hydrarJlics

lele(_nvr-

0320288419
hl Wranck/ing i1iJ

W.l Taal
g~1>

Werbaamhedcn 06--02-98

c1aorldl!:>rwflJfJ'e

015-2858772
ons kenmerk
VM 35.98/B406
dgwm

9 februari 1998

Beste Wouter,

A:fgclopal vrijdag 06..02·98 zijn te Barendrecht de volgende wcrkzaambcdQXI. verricht:
• De bekabeling is lWlge510ten op de klClIllIlmStrook YB.bbet cabinet veer: de communicatie tussen

de dataloggers CD de PC, snelheid/richting signaal snijrad, dichtheid opnemer, dnJkcpneIDcrs. De
kabel van de tempcratllur opnemer Tl CllJlbrak en kon dus niet aanga;lorctl worden.

• De kabel voer PlO is gerepaieê:rd (voor de reparatie werden dIaadbtwkcn gcc.cmstata:rd. na de
repar.rtie werd een goede brugweerstand ge:m.etm1 2.3k en 4,Ok). Voor zover na te gaan was, waren
andere kabels met be:scbadigd.

• Op het snijJëld is de gerepareerde radio geplaatst en zi.jll de kabels vast gezet.
• De opoemer P4 Cd. P6 waren Og·12·97 omgewisseld. cmda.t P4 defect was (zie èm8Jl S dcc 1997).

ColItrole was toen onmogelijk. Nu zijn de brugWcerstandcn van de opnemer op positie P4 (oude .
P6 opnemer) gcconD'Dlc:erd CD OK (~3k en 3,91c:),

• De bbeIbeschc:rming 'Van de nieuw geplaatste P14 is gecontroleerd. Deze bleek niet aanwezig.
• Stapsgewijs ûjn de veedingsspanDiI WIl het ~ ingescbake1cl waannee bet

meetsysteem weer aktief is.

De delta P m=r moet in bedrijf gestdd word=, terwijl water ofbE:ntonict rondgepompt wordt. Dit
was xriet lB:t geval en kon dus nog niet uitgevoerd worden.

Bij de COB-DATA PC is vecYOlgens de werlcing 'WIl bet sysu:crn gecontroleerd, Hieruit bleek
• Communîca%ie mest 'XlIrtaiDer en cabinct werkt, ook via de radio.
•. Van de dicbrheidopneou:r komt (nog) geen signaal.
• Oe me.mwatdcn wonkn in files wegges~ z:naarbet jaartal in de filenaam staat nog op 97.

Hierdoor oDtstaan dubbele filenamen. (De 61cdatum is uiteraard wel correct.)
• Van Ik: drukopacmers zijl1 eh: volgende WëWdcn gemeb:n (file WL970206. 030)

De Alcemene V~der- ••aar opdF1lCl'ften<JiII"I de Stld1tirC W~Ioopkund1g ~tnl. mal:l sedc:panoerd blJde Grlllle "IJ' de
Arrond/ssem~~ te 's-GrlMltlt!8&'" en de lCsrner....., ICDophandI!! en F~r1l1kQn te: DelIt, zijn VIlfI r.oepassing op alle opdrachten
UI\ de SIId1tit1gW~lu.Indlg ~bO!"2tOrkn1.

09/02 '98 MA.A16:45 [TI/RI NR 5326] @001
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09/~: '98 16:48 FAX 0031 30 2888419 BOUWSPEURWERK
14J002

0152858716 P.02

~

139-02-19'98 18: 06 UM+IN5TR
pagina ]. van telefax VM 3S .98f B406 d.d. 9 februari 1998

W1.. I delft hydraulics

0 D (mV) Temperatuur (mV)
Pi 04.977 2.03
P2 05.233 2.26
P3 05.010 2.53
P4 04.3S8 1.74
PS 04.935 1.90
P6 00.000 1.88
P7 04.138 2.39
P8 03.971 1.72
P9 04293 2.92
PlO 00.000 2.63
PH 10,270 2.46
PI2 09.300 0.00
Pl3 05.697 2-30
P14 03.913 2.45
PIS 05.092 2.81
PJ6 03.957 2.66

Uit deze gemeten waarden is te constateren dat:
• De opnemer op locatie P4 werkt (oude opnemer P6) en de opnemer op locatie P6 (oude opnemer
P4) niet.

• :PIO:nog steeds niet werkt, oodanlcs dl; kabel reparatie. Wellic;ht dat in het c:abinct de vOl;ding voor
de opnemer defect is gegaan.

• P 11 en P 12 vadaoht hoge waa.rden geven.
• TI2 werlet niet (reeds gemeld iEl fax VlD 595/97{B406)).
• De nieuwe Pl4 wmct en ue:t als P 16, die niet aan het boorproces bloot gestaan heeft, een waank
geeft zoals verwacht ( 4 mV/bar). Gecngrote DU1punt wrschuiving dus.

• De ternpcTatuur waarden goed zijn (spreiding van +/- 0.6 mV is +/- 1.2 eC)

Wij bevelen aan de vclgeudc aJaies uit te latm voeren:
• KabeIbeschermïng P14 aanbreagcn.
• Software &IIllpaSsiDg voor datafileaaam,
• Kabel Tl invoeren in cabiDet en aansluiten signaal op klemmenstrook.
• Centreleren voedingsspanning voor PlO.
In bedrijf stellen delta P opnemer. Dit kan pas wanneer roodgestroomt wordt met water of b

Met vriendelijke groet,

~
WimTaa1

TDTAL P.02
09/02 • 9B MAA t s: 45 (TX/RX NR 5326] ~ 002
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12-02-1998
12/02 '98 13:03 FAX 0031 30 2888419

14:21 VM+INSTR

01528565 as Info@wi<Jelft.nl

BOUWSPEURWERK !4J001
0152858716 P.01,.---_. -

pqtbue In
2600MH~tfc

tele(CIIC
015 28S 85 82

be~adres
Rot1ltl"'danaewq 185
De1~ Wl. I delft hydraulics

Rijkswaterstaat Bouwdienst {P:BBT
T.a.v. dr. Wouter van Schelt

uw brief/telefax

~kfUPIummct

0302SgS419
ÎtI &eltCJtJtlt!&g bij

W. J. Taal
an~

Drukopnemer

doorWllummet

015-2858772
ons1ezlmerk

VM 40.9818406
dlfftUn

12 februari 1998

Beste Wouter,

De nieuwe drukopncmer op locatie P14 heeft serienummer 82.7798. Verder zijn P4 en P6 WIl pl~
'o'el'WÏSSeld. Als gevolg hiervan veraDdert de talx:l 1 op pagina 11 wn '1fandleiding TBM loggers"
van februari 1997 als volgt:
De rcgc1 van P4 en P6 rnoeten verwissdd werden.
De regel voer P 14 moet werden:

temp offset
TO in "C)
-0.32

hellingserienr. gevoeligheid
(S inmvlbar

4.023P14 821798 0.03199

Met vriendelijke groet,

WhnTaal

CC Frank Westervcld (tch). Jan van &:nBUIlt, WIm Taal

(;9pedg'MCrd ddY/es: "'11I1 bc'r:Id,onderneurring tot on~crp en techni~dJr:on'nc:ntic

De Algemene " __ den __ ~ aan dlll S~ng Wll.t'erl_plall1dlg Labona:e>riwn, zoal; P"dcpo ••••••n:l bij do Griffie van de
Arnon04~d>ank "'" ·..GI"lIWcn!'-F t!I'I de Kam•••..w;v,I<_phandel en nbrfckcn te DelIt. zijn YlItl toepaui'1l cp lIIre opdrachten
aan de Sdchána WCIJrla:,plcllndlg ~tar1U'n.

TOTAL p.el
12102 '98 DON 13: 00 ITX/RX NR 5340 1 ~ 001
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postadres
postbus 177
2600 MH Delft

telefoon
015 2858585

e-mail adres
info@wldelft.nl

telefax
015 2858582

internet
www.wldelft.nl

bewekadres
Rotterdamseweg I85
Delft WL I delft hydraulics

uw brief

Projectbureau Boortunnels
t.a.v. de heer C.A. Messemaeckers
Postbus 2025
3500 HA UTRECHT

uw kenmerk

in behandeling bij

J.D. van den Bunt
doorkiesnummer ons kenmerk

015285 8449 VM 045/98(B446)
datum

20 februari 1998
onderwerp

1e drukmeting bentonietleiding

Geachte heer Messemaeckers,

In vervolg op ons telefonisch overleg. van gister doe ik u hierbij ter informatie ons werkverslag
toekomen.

Wij meldden u dat de door ons gemeten drukken een variatie van orde 75 mbar vertoonden en
daarmee als checks op nulpuntverloop onbruikbaar waren. Bij bestudering van de COB-files bleek
ons dat de drukken in de graafkamer binnen een minuut inderdaad met orde 75 mbar in een
slingerbeweging varieerden.

Wij concluderen dat onze meting een correcte meting was.
Voor nulpuntscontrole is de meting helaas onbruikbaar, door oorzaken buiten onze controle.

Wij wachten gaarne uw instructies voor de eerstvolgende meting af.

Met qndelijke groet,--

bijlage(n)
verslag

Gespecialiseerd advies: van beleidsondersteuning tot ontwerp en technische assistentie

De Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan de Stichting Waterloopkundig Laboratorium, zoals gedeponeerd bij de Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Delft, zijn van toepassing op alle opdrachten
aan de Stichting Waterloopkundig Laboratorium.
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