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COB - CENTRUM ONDERGRONDS BOUWEN

Het Centrum Ondergronds Bouwen wil als kennisnetwerk oog en oor zijn voor alles wat met

ondergronds bouwen te maken heeft. Vanuit de visie dan ondergrond ruimtegebruik en essentiele

bijdrage levert aan een mooi, leefbaar en slagvaardig Nederiand, stimuleert het COB de dialoog

tussen alie mogelijke partijen die een rol spelen bij de verkenning van belemmeringen en

mogelijkheden van het bouwen onder de grond. Naast het (mede) uitvoeren van onderzoeken, is

het COB actief op het gebied van communicatie, kennismanagement en onderwijs, onder meer

door de ondersteuning van een leerstoel ondergronds bouwen aan de TU Delft en het lectoraat

ondergronds ruimtegebruik aan de Hogeschool Zeeland. Meer dan honderd organisaties uit het

bedrijfsleven, de overheid alsmede kennisinstituten bundelen in het COB hun krachten en

expertise. Het COB maakt deel uit van het CUR.NET en stemt zijn activiteiten af met andere

deelnemers aan dat netwerk, zoals CUR, Habiforum en SKB. Daarnaast heeft het COB een

Memorandum Of Understanding met de Japan Tunneling Association (JTA) en stlmuleert het

internationale uitwisselingen met andere landen. COB Is mede initiatiefnemer van het nieuwe

onderzoeksprogramma ECON en werkt nauw samen met Delft Cluster.

COB NA 2003

In 2003 loopt de tweede onderzoeksperiode van het COB af. In nauw overleg met de

partlcipanten is een businessplan opgesteld voor de periode 2004-2007. Hierin wordt ook een

aangepaste programmeerwijze voorgesteld waarbij een grote nadruk op afstemming tussen vraag

en aanbod zal worden gelegd.

De in het businessplan genoemde speerpunten, voortgekomen uit een brede consultatie van het

COB netwerk, vormen het uitgangspunt voor de programmering van onderzoeksprojecten. De

speerpunten bieden een focus voor de programmering en doen recht aan de visie van de komende

jaren: \Samenwerken aan het verantwoord ontwikkelen, bouwen en beheren van ondergrondse

ruimte'
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ALGEMEEN

Auteursrechten
AIle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotocopieiSn,opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van CUR/COB.
Het is toegestaan overeenkomstig artikeliSa Auteurswet 1912 gegevens uit deze uitgave te citeren in artikelen,
scripties en boeken, mits de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de maker,
indien deze in de bron voorkomt, "Geotechnische metingen Meetgebied Noord -PraktijkonderzoekBoortunnels,
maart 1997, CUR/COB, Gouda."

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

Inhoud
Deze CD-ROM bevat data, die zijn gemeten binnen het CUR/COB-projekt KIOO:Praktijkonderzoek
Boortunnels. In dit monitoringsprojekt worden metingen uitgevoerd bij de eerste grote diameter boortunnel van
Nederland, de Tweede Heinenoordtunnel. De metingen worden uitgevoerd met verschillende meetsystemen. De
specificaties van deze meetsystemen zijn beschreven in de verschillende opgestelde werkdocumenten. De
interpretatie van de data-files wordt in dit document aangegeven. In de hieronder volgende tabel staat
aangegeven welke data-bestanden op deze en vorige CD-ROM's staan gearchiveerd.

'02/97 - 28/02/97
29/02/97 - 26/03/97

27/03/97 - 27/03/97

x
X

start boorproces
meetgebied Noord
meetgebied Noord

TBM-meetsysteem

Een van de systemen is het meetsysteem dat gekoppeld is aan de tunnelboormachine. De specificatie van dit
meetsysteem is vastgelegd in verschillende werkdocumenten van de commissie KIOO(KIO'O-W-'O'03,KI'OO-W-
'005). De data-acquisitie is gesplitst in een data-stroom van instrumenten door COB geleverd en een data-stroom
van instrumenten die nodig zijn om het boorproces te sturen. Deze laatste data worden aangeleverd door de
aannemer (Tunnel-Combinatie-Heinenoord).

De naamgeving van de COB-files is als voIgt:
WL97'02'O1.0'0I COB-data (WL, Waterloopkundig Laboratorium) of TCH-data (HK, Herrenknecht)
WL970201.0'OI jaar, maand, dag
WL97'02'OI.OOI extensie



De COB-data files hebben een grootte van ca. 0,5 Mb en bevatten 30 minuten data met een meetfrequentie van I
Hz. Het meetsysteem is continu in werking (inclusief de niet-boordagen). Hierna voIgt de beschrijving van de
inhoud van de COB-datafiles:

Acquired signals

The following signals are acquired and output by the dataloggers:
. time
. pressure POI through P16, with updates of the temperatures PTOI through PTl6 at every 8th pressure

measurement. density D I
. temperature Tl
. cutting wheel angle

The pressure signals Pn have to be compensated for the temperature PTn.

Structure of the tables in the COB files of measured data

The measured values, expressed in elecrical signal units are stored as tables in the files of measured values. Each
line (row) of the table holds fora specific instant in time, this time being indicated at the beginning of the line
(row). As a standard, the columns are seperated by a space. The last column closes each line (row) with
<CRLF>.

Definitions of the columns of the files:

signal
time
pressure
temperature
density
temperature
cuttingwheel angle

P01..PI6
PTOl..PTl6
Dl
Tl

format
dddddd.d
sdd.ddd
sdd.dd
sdd.dd
sdd.dd
sddd

unit
hhrnmssd
mV
mV
mA
mA
deg

At every measuring cycle the temperatures of 2 pressure sensors are read. At every subsequent cycle the next 2
temperatures are read. Example:
. I st measuring cycle reads PTOI and PT09
. 2nd measuring cycle reads PT02 and PTl 0. etcetera

After 8 measuring cycles all temperatures are updated. For ease of processing all temperatures are presented at
each line of the table. These temperature values may be up to 7 measuring intervals old. Each time a new
temperature is measured the corresponding value in the table is updated. The temperature indices run from 01 to
08 and from 09 to 16.

The rows with measured values have all equal lengths:
time[ space]POI [space]P02 [space]. ..P16[space]PTOI [space]PT02[ space]...PTl6[ space]D I [space]Tl [space]angle[
CRLF]

Conversion from instrument units to engineering units

The COB-data are expressed in mV and mA that can be converted into engineering units as described hereafter.

- pressure sensors PO1 through P 16
These are absolute pressure sensors of Druck. Their membranes have been provided with a protective
polyurethane coating. This coating causes temperature effects to the pressure readings that have to be corrected
for. Therefore the temperatures of the sensors are measured.

The span for these temperature sensors is 0.5 m V/degC. Thus, the temperature value is described by:
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T = 2*Ugt- TO

with: T = temperature of the pressure sensor (degC)
Ugt = measured temperature (instrument value) (mV)
TO = offset of temperature sensor, see table I (degC)

The absolute pressure is determined by the expression

Pabs = (Ugd-UO)/8

with: Pabs = absolute pressure (bar)
Ugd = measured instrument value for the pressure (mV)
UO = computed offset tension (instrument value) (mV)
8 = sensitivity, or "span", see table I (mV/bar)

The offset tension is determined by:

UO= a*T+b

with: a = temperature sensitivity (span), see table I (mV/degC)
T = temperature of pressure sensor (degC)
b = offset of temperature sensitivity, see table 1 (mV)

sensor serial nr. span offset sensitivity temp offset
(a) (b in mY) (8 in mV/bar) (TO in degC)

POI 827874 0.03148 -0.63897 4.022 +0.15
P02 827875 0.03002 -0.53216 4.031 +0.36
P03 827891 0.03383 -0.71410 4.022 +1.13
P04 827881 0.03347 -0.53102 4.014 -0.39
P05 827880 0.03254 -0.63067 4.018 -0.52
P06 827882 0.03023 -0.59401 4.022 -0.55
P07 827883 0.03275 -0.60060 4.007 +0.53
P08 827887 0.02922 -0.52394 4.012 -0.65
P09 827787 0.02998 -0.56803 3.992 +0.67
PIO 827788 0.03067 -0.63174 4.005 +0.14
Pll 827789 0.02938 -0.60744 3.988 -0.09
P12 827790 0.03238 -0.55029 4.021 -0.16
P13 827791 0.03281 -0.56155 4.023 +0.31
P14 827792 0.02991 -0.51166 3.987 -0.06
P15 827795 0.02851 -0.58065 4.004 +0.52
P16 827797 0.03136 -0.59741 4.021 -0.04

- Temperature sensor TJ
Tl gives 4-20 mA for a temperature range of 0-30 degC. This numerical value is output.

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

De HK-datafiles worden handmatig geopend tijdens de start van een boorsessie van 1,5 meter en handmatig
afgesloten als de boors essie is afgerond en de bouw van een ring start. Tijdens ringbouw worden er dus geen
data ingewonnen. De meetfrequentie varieert tussen ca. 0,5 en 1 Hz. De extensie geeft dus in feite het nummer
van de te boren ring van die dag aan. Het komt voor dat een file voor 24.00 uur geopend wordt en na 00.00 uur
gesloten. De file-naam geeft daarmee voor de desbetreffende ring de datum van de vorige dag aan. In de records
staat wel de juiste datum en tijd. De inhoud van de records is hieronder aangegeven. In de tweede kolom staat de
range van het instrument; in de laatste kolom de eenheid. Verdere specificatie van de instrumentatie is in handen
van de machinebouwer (Herrenknecht) en de aannemer (TCH).
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1 recordstart

As. 2 datumen tijd jaarmaanddaguurminuutsecondetiendeseconde

A.l 3 druk afbouwkamer 0 - 10 bar

4 druk werkkamer 0 - 10 bar

5 bentonietniveau -2,5 - 2,0 meter

6 druk afzetvijzel 1 snijrad 0 -400 bar

7 druk afzetvijzel 2 snijrad 0 -400 bar

8 druk afzetvijzel 3 snijrad 0 -400 bar

9 verplaatsing afzetvijzell snijrad 0 -400,0 mm

10 verplaatsing afzetvijzel 2 snijrad 0 -400,0 mm

11 verplaatsing afzetvijzel 3 snijrad 0 -400,0 mm

12 verplaatsing afzetvijzel A schild 0 -2000 mm

13 verplaatsing afzetvijzel B schild 0 -2000 mm

14 verplaatsing afzetvijzel C schild 0 -2000 mm

15 verplaatsing afzetvijzel D schild 0 -2000 mm

16 verplaatsing afzetvijzel E schild 0 -2000 mm

17 verplaatsing afzetvijzel F schild 0 -2000 mm

18 verplaatsing afzetvijzel G schild 0 -2000 mm

19 druk afzetvijzel A schild 0 -400 bar

20 druk afzetvijzel B schild 0 -400 bar

21 druk afzetvijzel C schild 0 -400 bar

22 druk afzetvijzel D schild 0 -400 bar

23 druk afzetvijzel E schild 0 -400 bar

24 druk afzetvijzel F schild 0 -400 bar

25 druk afzetvijzel G schild 0 -400 bar

26 werkdruk snijrad 0 -400 bar

27 toerental snijrad 0 -4,50 lIminuut

28 druk groutinjectieleiding Al 0 -10,0 bar

29 druk groutinjectieleiding A2 0 -10,0 bar

30 druk groutinjectieleiding A3 0 -10,0 bar

31 druk groutinjectieleiding A4 0 -10,0 bar

32 druk groutinjectieleiding AS 0 -10,0 bar

33 druk groutinjectieleiding A6 0 -10,0 bar

34 aantal slagen groutinjectie Al 0 -10000 ...

35 aantal slagen groutinjectie A2 0 -10000 ...

36 aantal slagen groutinjectie A3 0 - 10000 ...

37 aantal slagen groutinjectie A4 0 -10000 ...

38 aantal slagen groutinjectie AS 0 -10000 ...

39 aantal slagen groutinjectie A6 0 -10000 ...

40 toevoerdruk snijrad 0 -400 bar

41 toerental afvoerpomp P2.1 0 - 1270 lIminuut

42 debiet toevoerleiding 0 - 1400 m3/uur
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43 debiet afVoerleiding 0 -1400 m3/uur

44 verschildruk afVoerleiding .. bar

45 toerental toevoerpomp P 1.1 0 - 1270 l/minuut

46 dichtheid toevoerleiding 1,00-1,50 ton/m3

47 debiet lucht Samson leiding 1 0 -3600 Nm3/uur

48 debiet lucht Samson leiding 2 0 -3600 Nm3/uur

49 luchtdruk bentoniettank 0 -3,00 bar

50 dichtheid afVoerleiding 1,00 - 1,50 ton/m3

)c' 51 reserve

52 druk duikwandschuif 0 -400 bar

¥ 53 reserve

..,. 54 reserve

55 reserve

~~56reserve

'k 57 reserve

58 druk toevoerleidingvoor ventiel006 -1,00- 10,0 bar

59 debiet bentonietsproeier snijarm 0 -50 m3/uur

60 debiet bentonietsproeier snijradcentrum 0 -200 m3/uur

~61 reserve

62 zuigdruk afVoerpomp P2.l -1,00 - 10,0 bar

63 afVoerdruk afVoerpomp P2.l -1,00 - 10,0 bar

64 stroom afVoerpomp P2.l 0 - 2500 A

65 zuigdruk afVoerpomp P2.2 -1,00-10,0 bar

66 afVoerdruk afVoerpomp P2.2 -1,00 - 10,0 bar

67 stroom afVoerpomp P2.2 0 - 2500 A

68 zuigdruk toevoerpomp Pl.l -1,00 - 10,0 bar

69 afVoerdruk toevoerpomp P 1.1 -1,00- 10,0 bar

70 stroom toevoerpomp Pl.l 0 - 2500 A

71 zuigdruk toevoerpomp P 1.2 -1,00 - 10,0 bar

72 afVoerdruk toevoerpomp P 1.2 -1,00- 10,0 bar

73 stroom toevoerpomp P1.2 0 - 2500 A

74 temperatuur hydraul iektank 1 0 - 100 Celsius

75 temperatuur hydrauliektank 2 0 - 100 Celsius

76 temperatuur aandrijfolie 0 - 100 Celsius

77 temperatuur lekolie 0 - 100 Celsius

78 druk kolffrontplaat I 0 -400 bar

79 druk stang frontplaat 1 0 -400 bar

80 verplaatsing frontplaat 1 0 -1200 mm

81 druk kolffrontplaat 2 0 -400 bar

82 druk stang frontplaat 2 0 -400 bar

83 verplaatsing frontplaat 2 0 -1200 mm

84 druk kolffrontplaat 3 0 - 400 bar
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85 druk stang frontplaat 3 0 -400 bar

86 verplaatsing frontplaat 3 0 -1200 mm

87 druk kolf frontplaat 4 0 -400 bar

88 druk stang frontplaat 4 0 -400 bar

89 verplaatsing frontplaat 4 0 -1200 mm

90 TBMy-as 0 - 1000 m

91 TBMx-as 0 - 1000 m

It J) 92 TBMz-as 0 - 1000 m

93 record einde -

Meetvelden

Voor, tijdens en na passage van de meetgebieden Noord en Zuid worden automatische metingen en handmatige
metingen uitgevoerd. Het betreft de volgende automatische registratie van:. het getij van de Dude Maas;. de luchtdruk;
. de gronddrukcellen tussen de twee tunnels in (alleen meetgebied Noord);
. de waterspanningsmeters voor het boorfront;. de verticale verplaatsingen van de extensometers in de ondergrond.
Daamaast worden andere relevante grootheden zoals tijd, temperatuur, etc. vastgelegd.

Naast de automatische metingen vinden ook handmatige metingen plaats. Dit betreft het meten van:. de verticale verplaatsingen (zakkingen) van het maaiveld to.V. het vastpuntconus;. de horizontale verplaatsingen in de ondergrond door middel van hellingmeetbuizen;
. de (x,y)-coordinaten van de bovenkant (c.q. koppen) van de hellingmeetbuizen;. de verticale verplaatsingen van de bovenkant van de extensometers to.V. het vastpuntconus;
. de peilbuis op een aantal willekeurige tijdstippen per dag.

Het is noodzakelijk om voor het verwerken van deze (ruwe) meetgegevens de achterliggende werkdocumenten
van de commissie K100 te kennen. Voor de volledigheid wordt een overzicht gegeven van deze
werkdocumenten:
1. Specificatie en draaiboek meetgebieden 2eHeinenoordtunnel, K100-W-009, 19 december 1996.
2. Instrumentatie meetgebied Noord 2e Heinenoordtunnel, KI00-W-051, 21 februari 1997.
3. Erratalijst behorend bij K100-W-051, opgemaakt door Projectbureau Boortunnels, 17 maart 1997.

In het rapport K 100-W-051 (en erratalijst) staan o.a. de locaties, plaatsingsdieptes, calibratiefactoren en
formules voor de diverse meetinstrumenten genoemd.

Voor alle metingen is een unieke codering uitgewerkt Deze staat hieronder weergegeven.

Voor de hoogtemetingen (z):

CmmddOO l.csv
FmmddOO l.csv
KmmddOO l.csv
LmmddOO l.csv
AmmddOO l.csv

11m Cmmdd999.csv
11m Fmmdd999.csv
11m Cmmdd999.csv
11m Lmmdd999.csv
11m Lmmdd999.csv

Zakbaken mv57 11mmv77 ~vi' C () OG(

Zakbaken mv37 11mmv56 [(('11.#../,. H ~.

Zakbaken mv78 11mmv83
e~0'-tv. JrO(VC

Zakbaken mv84 11mmv89 v\."''''''vyt- .irc6,,-
Blokken (c.q. bovenkant) extensometers EX6 11mEXII

~\ (j;)
v ;~-~ (:"lj

Voor de positiemetingen (x,y):

BmmddOO l.csv 11m Cmmdd999.csv
/

'Koppen (c.q. bovenkant) hellingmeetbuizertIi95 11mHE8

Voor de horizontale verplaatsingen als funetie van de diepte:
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Hmmdd501.pm
Hmmdd601.pm
Hmmdd701.pm
Hmmdd801.pm

tlm Hmmdd599.pm
tlm Hmmdd699.pm
tlm Hmmdd799.pm
tlm Hmmdd899.pm

Hellingmeting HE5
Hellingmeting HE6
Hellingmeting HE7
Hellingmeting HE8

Voor de automatische metingen:

NWjjmmdd.OO I tlm NWjjmmdd.999

Meetpunten van de extensometers in de ondergrond
Meetpunten van de gronddrukdozentussen de tunnelbuizen,
luchtdruk en getijde
Waterspanningsmeters voor het boorfront

NEjjmmdd.OOI
NSjjmmdd.OOI

tlm NEjjmmdd.999
tlm NSjjmmdd.999

Meetrin2en

In de tunnelconstructie zijn twee meetringen geplaatst onder de beide meetgebieden op de Noord- en Zuidoever.
ledere segment is voorzien van 10 rekopnemers en 2 drukopnemers. Daamaast zijn 18 verplaatsingsopnemers in
iedere meetring aangebracht, waarmee de verplaatsingen over de voegen worden gemeten. De specificatie van
dit meetsysteem is vastgelegd in het werkdocument KIOO-W-25 'Specificatie van de instrumentatie ten behoeve
van de meetringen in de Tweede Heinenoordtunnel' van de commissie KlOO. Tijdens en na passage van de
meetgebieden Noord en Zuid worden automatische metingen uitgevoerd. Het betreft de volgende automatische
registratie van:

. rekmetingen

. gronddrukmetingen

. verplaatsingsmetingen

Daamaast worden andere relevante grootheden zoals tijd, temperatuur, etc. vastgelegd.

Voor aIle metingen is een unieke codering aangegeven. Deze staat hieronder weergegeven:

Tnjjmmdd.lOI - meetkast I
Tnjjmmdd.202 - meetkast 2
Tnjjmmdd.303 - meetkast 3
TnjjmmddA04 - meetkast 4

leder bestand bevat 20 minuten data. Het format van de meetdata, als output van het Data-Acquisitie-Systeem
(DAS), is in ASCII code gegeven. De kanalen worden oplopend geregistreerd. De kanaalnummers zijn van nr.1
tot nr.110 (opmerking: na kanaalnummer 99 word nr. 100 als 00 weergegeven, b.v. nr. 106 = 06). Na de + voIgt
het signaal voor dat kanaal. In "Visual Basic" is een routine geschreven die de ruwe data vertaalt naar
temperaturen, rekken, drukken en verplaatsingen in een Excel format. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
volgende relaties tussen outsignaal en fysiche grootheid:

f:= f 0,001 GF

waarin:
f: is de rek van de opnemer in microrek (fJ)
f is de frequentie in Hz, dit is het output signaal

GF is een calibratiefactor, 3,304 in het onderhavige geval

p = f 0,001 C

waarin
p is de druk op de drukdoos in kPa
f is de frequentie in Hz, dit is het output signaal
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C is een calibratiefactor, 1,298 in het onderhavige geval

u = V 0,002

waarm

u is de verplaatsing in mm
V is de spanning in mV, dit is een outputsignaal

Elke uur worden de gegevens van de laatste 60 minuten opgeslagen in twee bestanden:

kast1.dat
kast2.dat
Per dag worden twee bestanden aangemaakt met naam:

01- dag_l.dat
01- dag- 2.dat

waarbij 01 het dagnummer is lopend van 01 tot en met 31. Deze worden in een directory structuur weggezet
volgens het volgende format:

..\jaar\maand

De segmenten van de eerste meetring zijn genummerd 1 tot en met 8, van de tweede meetring 8 tot en met 16.
Segment 7 en 15 bestaan in het overzicht niet, want dat is de sluitsteen.

Meetkast 1 (cr 10_1)

T = temperatuur
F = frequentie
D# = drukopnemer
R# = rekopnemer
V# = verplaatsing
V = voltage
S = segment

1 -
2 jaar
3 dag
4 uur:minuut
5 seconde
6TDllSl
7 TDl2 SI
8 T Dll S2
9 T Dl2 S2
10 T Dll S3
11 T Dl2 S3
12 TD11 S4
13 T Dl2 S4
14FDllSl
15 F Dl2 SI
16 F Dll S2
17 F D12 S2
18 F D 11 S3
19 F Dl2 S3
20FDllS4
21 F D12 S4
22TRlSl
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23TR281
24 T R3 81
25 T R7 81
26 T R8 81
27 T R4 81
28 T R5 81
29 T R6 81
30 F R1 81
31FR2 81
32 F R3 81
33 F R7 81
34FR881
35 FR4 81
36FR581
37 F R6 81
38 TR9 81
39 T RIO 81
40 T RIO 82
41 T R2 82
42 T R3 82
43 TR7 82
44 T R8 82
45 T R4 82
46 T R5 82
47 T R6 82
48 T R9 82
49 TRIO 82
50 T R1 83
51 T R2 83
52 T R3 83
53 TR7 83
54 F R9 81
55 F RIO 81
56 F R1 82
57 F R2 82
58 F R3 82
59 F R7 82
60 F R8 82
61 FR4 82
62 66 F R1 83
67 F R2 83
68 F R3 83
69 F R7 83
70 T R8 83
71 TR483
72 T R5 83
73 T R6 83
74 TR9 83
75 TRIO 83
76 T R1 84
77 T R2 84
78 T R3 84
79 TR7 84
80 T R8 84
81 T R4 84
82 T R5 84

83 T R6 84

84 T R9 84
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85 TRIO 84
86 F R8 83
87 F R4 83
88 F R5 83
89 F R6 83
90 F R9 83
91 FRIO 83
92 F Rl 84
93 F R2 84
94FR3 84
95 F R7 84
96 F R8 84
97 F R4 84
98 F R5 84
99 F R6 84
100 F R9 84
101 FRIO 84
102 V VI 81
103 VV2 81
104 V V3 81
105 V VI 82
106 V V2 82
107 V V3 82
108 V VI 83
109 V V2 83
110 V V3 83

Meetkast 2 (crl0- 4)

T = temperatuur
F = frequentie
D = drukopnemer
R = rekopnemer
V = voltage/verplaatsing
8 = segment

1 -
2 jaar
3 dag
4 uur:minuut
5 seconde
6TDl1813
7 TDl2 813
8 TD11 814
9 T Dl2 814
10TDl1816
I1TDl2816
12 F D11 813
13 F Dl2 813
14FDl1814
15 F Dl2 814
16 F Dll 816
17 F Dl2 816
18TR1813
19TR2813
20 T R3 813
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21 TR7 S13
22 TR8 S13
23 TR4 S13
24 T R5 S13
25 T R6 S13
26FRI S13
27FR2 S13
28 F R3 S13
29 F R7 S13
30 F R8 S13
31 F R4 S13
32 F R5 S13
33 F R6 S13
34 T R9 S13
35 TRIO S13
36 T Rl S14
37 TR2 S14
38 TR3 S14
39 T R7 S14
40 T R8 S14
41 T R4 S14
42TR5S14
43 TR6 S14
44TR9S14
45 TRIO S14
46 T Rl S16
47TR2S16
48 TR3 S16
49TR7S16
50 F R9 S13
51 FRIO S13
52FRlS14
53 FR2 S14
54 F R3 S14
55 F R7 S14
56FR8S14
57 F R4 S14
58 F R5 S14
59FR6S14
60 F R9 S14
61 FRIO S14
62 F Rl S16
63 F R2 S16
64FR3S16
65 F R7 S16
66 T R8 S16
67TR4S16
68 TR5 S16
69 TR6 S16
70 T R9 S16
71 TRIO S16
72 F R8 S16
73 F R4 S16
74FR5 S16
75 F R6 S16
76FR9S16
77 F RIO S16
78 V VI S13
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kanaal opnemer segment ruwe output eenheid fysische grootheid eenheid
1 -
2 jaar jaar
3 datum dag

t.o.v. 1/1
4 tijd uur:minu

ut
5 seconde s
6 drukdoos 1 1 temperatuur °C
7 drukdoos2 1 temperatuur °C
8 drukdoos 1 2 temperatuur °C
9 drukdoos2 2 temperatuur °C
10 drukdoos 1 3 temperatuur °C
11 drukdoos2 3 temperatuur °C
12 drukdoos 1 4 temperatuur °C
13 drukdoos2 4 temperatuur °C
14 drukdoos 1 1 frequentie kHz druk N/m2
15 drukdoos2 1 frequentie kHz druk N/m2
16 drukdoos 1 2 frequentie kHz druk N/m2
17 drukdoos2 2 frequentie kHz druk N/m2
18 drukdoos 1 3 frequentie kHz druk N/m2
19 drukdoos2 3 frequentie kHz druk N/m2
20 drukdoos 1 4 frequentie kHz druk N/m2
21 drukdoos2 4 frequentie kHz druk N/m2
22 rekopnemerl 1 temperatuur °C
23 rekopnemer2 1 temperatuur °C
24 rekopnemer3 1 temperatuur °C
25 rekopnemer7 1 temperatuur °C
26 rekopnemer8 1 temperatuur °C
27 rekopnemer4 1 temperatuur °C
28 rekopnemer5 1 temperatuur °C
29 rekopnemer6 1 temperatuur °C
30 rekopnemerl 1 frequentie kHz rek tangentieel
~31 rekopnemer2 1 frequentie kHz rek tangentieel
~32 rekopnemer3 1 frequentie kHz rek tangentieel
~33 rekopnemer7 1 frequentie kHz rek axiaal
~34 rekopnemer8 1 frequentie kHz rek axiaal
~35 rekopnemer4 1 frequentie kHz rek tangentieel
~36 rekopnemer5 1 frequentie kHz rek tangentieel
~37 rekopnemer6 1 frequentie kHz rek tangentieel

79 V V2 813
80 V V3 813
81 V VI 814
82 V V2 814
83 V V3 814
84 V VI 816
85 V V2 816
86 V V3 816

Tabell: Beschrijving output meetkast CRIO_l:
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38 rekopnemer9 I temperatuur °C
39 rekopnemerlO I temperatuur °C
40 rekopnemerl 2 temperatuur °C
41 rekopnemer2 2 temperatuur °C
42 rekopnemer3 2 temperatuur °C
43 rekopnemer7 2 temperatuur °C
44 rekopnemer8 2 temperatuur °C
45 rekopnemer4 2 temperatuur °C
46 rekopnemer5 2 temperatuur °C
47 rekopnemer6 2 temperatuur °C
48 rekopnemer9 2 temperatuur °C
49 rekopnemer 10 2 temperatuur °C
50 rekopnemerl 3 temperatuur °C
51 rekopnemer2 3 temperatuur °C
52 rekopnemer3 3 temperatuur °C
53 rekopnemer7 3 temperatuur °C
54 rekopnemer9 I frequentie kHz rek axiaal J.l
55 rekopnemerlO I frequentie kHz rek axiaal J.l
56 rekopnemerl 2 frequentie kHz rek tangentieel J.l
57 rekopnemer2 2 frequentie kHz rek tangentieel J.l
58 rekopnemer3 2 frequentie kHz rek tangentieel J.l
59 rekopnemer7 2 frequentie kHz rek axiaal J.l
60 rekopnemer8 2 frequentie kHz rek axiaal J.l
61 rekopnemer40 2 frequentie kHz rek tangentieel J.l
62 rekopnemer5 2 frequentie kHz rek tangentieel J.l
63 rekopnemer6 2 frequentie kHz rek tangentieel J.l
64 rekopnemer9 2 frequentie kHz rek axiaal J.l
65 rekopnemer 10 2 frequentie kHz rek axiaal J.l
66 rekopnemerl 3 frequentie kHz rek tangentieel J.l
67 rekopnemer2 3 frequentie kHz rek tangentieel J.l
68 rekopnemer3 3 frequentie kHz rek tangentieel J.l
69 rekopnemer7 3 frequentie kHz rek axiaal J.l
70 rekopnemer8 3 temperatuur °C
71 rekopnemer4 3 temperatuur °C
72 rekopnemer5 3 temperatuur °C
73 rekopnemer6 3 temperatuur °C
74 rekopnemer9 3 temperatuur °C
75 rekopnemer 10 3 temperatuur °C
76 rekopnemerl 4 temperatuur °C
77 rekopnemer2 4 temperatuur °C
78 rekopnemer3 4 temperatuur °C
79 rekopnemer7 4 temperatuur °C
80 rekopnemer8 4 temperatuur °C
81 rekopnemer4 4 temperatuur °C
82 rekopnemer5 4 temperatuur °C
83 rekopnemer6 4 temperatuur °C
84 rekopnemer9 4 temperatuur °C
85 rekopnemerlO 4 temperatuur °C
86 rekopnemer8 3 frequentie kHz rek axiaal J.l
87 rekopnemer4 3 frequentie kHz rek tangentieel J.l
88 rekopnemer5 3 frequentie kHz rek tangentieel J.l
89 rekopnemer6 3 frequentie kHz rek tangentieel J.l
90 rekopnemer9 3 frequentie kHz rek axiaal J.l
91 rekopnemerlO 3 frequentie kHz rek axiaal J.l
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92 rekopnemerl 4 frequentie kHz rek tangentieel /.l
93 rekopnemer2 4 frequentie kHz rek tangentieel /.l
94 rekopnemer3 4 frequentie kHz rek tangentieel /.l
95 rekopnemer7 4 frequentie kHz rek axiaal /.l
96 rekopnemer8 4 frequentie kHz rek axiaal /.l
97 rekopnemer4 4 frequentie kHz rek tangentieel /.l
98 rekopnemer5 4 frequentie kHz rek tangentieel /.l
99 rekopnemer6 4 frequentie kHz rek tangentieel /.l
100 rekopnemer9 4 frequentie kHz rek axiaal /.l
101 rekopnemerl0 4 frequentie kHz rek axiaal /.l
102 verp1.opnemer 1 1 spanning mV verpLtangentieel mm
103 verp1.opnemer2 1 spanning mV verp1.axiaal mm
104 verp1.opnemer3 I spanning mV verp1.radiaal mm
105 verp1.opnemer I 2 spanning mV verp1.tangentieel mm
106 verp1.opnemer2 2 spanning mV verp1.axiaal mm
107 verp1.opnemer3 2 spanning mV verp1.radiaal mm
108 verp1.opnemerl 3 spanning mV verp 1.tangentieel mm
109 verp1.opnemer2 3 spanning mV verp1.axiaal mm
110 verp1.opnemer3 3 spanning mV verp1.radiaal mm

kanaal opnemer segment ruwe output eenheid fysische grootheid eenheid
1 -
2 jaar jaar
3 datum dag t.o.v. 1/1
4 tijd uur:minuut
5 seconde s
6 drukdoos 1 5 temperatuur °C
7 drukdoos2 5 temperatuur °C
8 drukdoos 1 6 temperatuur °C
9 drukdoos2 6 temperatuur °C
10 drukdoos 1 8 temperatuur °C
II drukdoos2 8 temperatuur °C
12 drukdoos 1 5 frequentie kHz druk N/m2
5 drukdoos2 5 frequentie kHz druk N/m2
6 drukdoos I 6 frequentie kHz druk N/m2
15 drukdoos2 6 frequentie kHz druk N/m2
8 drukdoos 1 8 frequentie kHz druk N/m2
17 drukdoos2 8 frequentie kHz druk N/m2
18 rekopnemerl 5 temperatuur °C
19 rekopnemer2 5 temperatuur °C
20 rekopnemer3 5 temperatuur °C
21 rekopnemer7 5 temperatuur °C
22 rekopnemer8 5 temperatuur °C
23 rekopnemer4 5 temperatuur °C
24 rekopnemer5 5 temperatuur °C
25 rekopnemer6 5 temperatuur °C
26 rekopnemerl 5 frequentie kHz rek tangentieel /.l
27 rekopnemer2 5 frequentie kHz rek tangentieel /.l
28 rekopnemer3 5 frequentie kHz rek tangentieel /.l
29 rekopnemer7 5 frequentie kHz rek axiaal /.l
30 rekopnemer8 5 frequentie kHz rek axiaal /.l
31 rekopnemer4 5 frequentie kHz rek tangentieel /.l

TabeI2: Beschrijving output meetkast CRlO_2
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32 rekopnemer5 5 frequentie kHz rek tangentieel Il
33 rekopnemer6 5 frequentie kHz rek tangentieel Il
34 rekopnemer9 5 temperatuur °C
35 rekopnemerl 0 5 temperatuur °C
36 rekopnemerl 6 temperatuur °C
37 rekopnemer2 6 temperatuur °C
38 rekopnemer3 6 temperatuur °C
39 rekopnemer7 6 temperatuur °C
40 rekopnemer8 6 temperatuur °C
41 rekopnemer4 6 temperatuur °C
42 rekopnemer5 6 temperatuur °C
43 rekopnemer6 6 temperatuur °C
44 rekopnemer9 6 temperatuur °C
45 rekopnemerlO 6 temperatuur °C
46 rekopnemerl 8 temperatuur °C
47 rekopnemer2 8 temperatuur °C
48 rekopnemer3 8 temperatuur °C
49 rekopnemer7 8 temperatuur °C
50 rekopnemer9 5 frequentie kHz rek axiaal Il
51 rekopnemerlO 5 frequentie kHz rek axiaal Il
52 rekopnemerl 6 frequentie kHz rek tangentieel Il
53 rekopnemer2 6 frequentie kHz rek tangentieel Il
54 rekopnemer3 6 frequentie kHz rek tangentieel Il
55 rekopnemer7 6 frequentie kHz rek axiaal Il
56 rekopnemer8 6 frequentie kHz rek axiaal Il
57 rekopnemer4 6 frequentie kHz rek tangentieel Il
58 rekopnemer5 6 frequentie kHz rek tangentieel Il
59 rekopnemer6 6 frequentie kHz rek tangentieel Il
60 rekopnemer9 6 frequentie kHz rek axiaal Il
61 rekopnemerl 0 6 frequentie kHz rek axiaal Il
62 rekopnemerl 8 frequentie kHz rek tangentieel Il
63 rekopnemer2 8 frequentie kHz rek tangentieel Il
64 rekopnemer3 8 frequentie kHz rek tangentieel Il
65 rekopnemer7 8 frequentie kHz rek axiaal Il
66 rekopnemer8 8 temperatuur °C
67 rekopnemer4 8 temperatuur °C
68 rekopnemer5 8 temperatuur °C
69 rekopnemer6 8 temperatuur °C
70 rekopnemer9 8 temperatuur °C
71 rekopnemerlO 8 temperatuur °C
72 rekopnemer8 8 frequentie kHz rek axiaal Il
73 rekopnemer4 8 frequentie kHz rek tangentieel Il
74 rekopnemer5 8 frequentie kHz rek tangentieel Il
75 rekopnemer6 8 frequentie kHz rek tangentieel Il
76 rekopnemer9 8 frequentie kHz rek axiaal Il
77 rekopnemerlO 8 frequentie kHz rek axiaal Il
78 verpl.opnemer I 5 spanning mV verpl.axiaal mm
79 verpl.opnemer2 5 spanning mV verpl.radiaal mm
80 verpl.opnemer3 5 spanning mV verpl.tangentieel mm
81 verpl.opnemerl 6 spanning mV verpl.axiaal mm
82 verpl.opnemer2 6 spanning mV verpl.axiaal mm
83 verpl.opnemer3 6 spanning mV verpl.radiaal mm
84 verpl.opnemerl 8 spanning mV verp1.tangentieel mm
85 verpl.opnemer2 8 spanning mV verpl.axiaal mm
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