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

Voorliggend werkdocument "Instrumentatierapport Meetgebied Noord 2 e Heinenoordtunnel" is
onder verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand gekomen en moet gezien worden als
resultaat van de uitgevoerde instrumentatie op meetgebied noord.
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SAMENVATTING

Ten oosten van de bestaande Heinenoordtunnel wordt een 2-tal langzaamverkeerstunnels
geboord. De tunnelbuizen hebben een uitwendige diameter van 8,3 m en komen naast elkaar te
liggen met een tussenruimte van ca. 8,3 m.

In het kader van het Praktijkonderzoek Boortunnels (K100) is een onderzoekprogramma
geformuleerd, waarin onder andere processen die zich afspelen in de meetgebieden op de
Noord- en Zuidoever gemonitord worden. De commissie K100 heeft een Instrumentatie- en
Meetplan opgesteld waarin de te monitoren processen nader zijn gedefinieerd en tevens is
aangegeven welke instrumenten dienen te worden ingezet. Op basis hiervan is een specificatie
en draaiboek samengesteld ten behoeve van inrichting van de meetgebieden, installatie van de
instrumentatie en uitvoering van de metingen. Het resultaat hiervan is verwoord in het
document "Specificatie en draaiboek meetgebieden 2e Heinenoordtunnel" [1] en dient als
leidraad voor de uitvoering.

Dit instrumentatierapport meetgebied Noord heeft als doelstellingen:

1. Het aangeven van de gerealiseerde instrumentatie en data-acquisitiesysteem
op meetgebied Noord, inclusief calibraties en testen van de opnemers en
uitvoeringsaspecten.

2. Het aantonen dat wordt voldaan aan de criteria zoals verwoord in de
opleveringsprocedure als onderdeel van de offerte.

Concluderend kan worden gesteld dat meetgebied Noord conform de gestelde eisen in de
specificaties en de criteria in de afnameprocedure kan worden opgeleverd aan de opdracht-
gever. De instrumenten zijn in het algemeen aangebracht op de gespecificeerde lokaties. In een
aantal gevallen zijn hierin tijdens de uitvoering afwijkingen opgetreden; dit heeft echter geen
belangrijke nadelige effecten op het doel van de metingen.



SUMMARY

On the east side of the existing Heinenoorttunnel two new tunnels will be constructed for slow
traffic. The tunnels have a diameter of 8.3 metres. The space between the two tunnels is
approximately 8.3 metres.

In the researchprogram "Praktijkonderzoek Boortunnels" (K-100) the processes in relation with
the construction of the tunnels are described. The definition of the instrumentation of the
Norhern and Southern Side of the tunnel are based on the defined research objectives.

Finally the needed type of instrumentation, samplefrequency, measuring methods and position
of the instruments are described based on the main research objectives. This resulted in the
report 'Specification and procurement plan monitoring sites 2 nd Heinenoordtunnel', which is a
guidance for the project.

This report has two purposes:

1. To show the results of installed instruments and data-acquisition equipment
for measurement area North, including calibration and testing of sensors

2. To show that these results meet the agreed criteria 
  
In the conclusions it is stated that the the project on measurement area North is performed in
accordance with the specifications and criteria. Generally the instruments are installed at the
specified positions. In a number of cases some adaptions were made during the installation of
the instruments. This had no negative effect on the purpose of the meaurements.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING
1.1 Algemeen
Ten oosten van de bestaande Heinenoordtunnel wordt een 2-tal langzaamverkeerstunnels
geboord. De tunnelbuizen hebben een uitwendige diameter van 8,3 m en komen naast elkaar te
liggen met een tussenruimte van ca. 8,3 m.

In het kader van het Praktijkonderzoek Boortunnels (K100) is een onderzoekprogramma
geformuleerd, waarin onder andere processen die zich afspelen in de meetgebieden op de
Noord- en Zuidoever gemonitord worden. De commissie K100 heeft een Instrumentatie- en
Meetplan opgesteld waarin de te monitoren processen nader zijn gedefinieerd en tevens is
aangegeven welke instrumenten dienen te worden ingezet. Op basis hiervan is een specificatie
en draaiboek samengesteld ten behoeve van inrichting van de meetgebieden, installatie van de
instrumentatie en uitvoering van de metingen. Het resultaat hiervan is verwoord in het
document "Specificatie en draaiboek meetgebieden 2e Heinenoordtunnel" [1] en dient als
leidraad voor de uitvoering.

Dit instrumentatierapport meetgebied Noord heeft als doelstellingen:

1. Het aangeven van de gerealiseerde instrumentatie en data-acquisitiesysteem
op meetgebied Noord, inclusief calibraties en testen van de opnemers en
uitvoeringsaspecten (hoofdstuk 2).

2. Het aantonen dat wordt voldaan aan de criteria zoals verwoord in de
opleveringsprocedure als onderdeel van de offerte [2] (hoofdstuk 3).

1.2 Taakverdeling    
Grondmechanica Delft treedt op als hoofdaannemer van het project, de overige partijen treden
op als onderaannemers. Tussen de partijen zijn de werkzaamheden verdeeld. Er is voor gekozen
om zo veel mogelijk elke partij een bepaalde meting vanaf aanschaf/plaatsing tot en met
presentatie van de gegevens te laten uitvoeren. Hierdoor zijn de verantwoordelijkheden
duidelijk afgebakend en is maximale kwaliteitsborging mogelijk. De werkzaamheden zijn als
volgt verdeeld.

Grondmechanica Delft:
- hoofdaannemer
- horizontale deformatie-metingen in de diepte (hellingmeetbuizen), inclusief

dataverwerking, presentatie meetresultaten en deelrapportage
- verticale deformatie-metingen in de diepte (extensometers), inclusief

dataverwerking, presentatie meetresultaten en deelrapportage
- waterspanningsmetingen BTL, inclusief dataverwerking, presentatie meetre-

sultaten en deelrapportage
- instrumentatie- en eindrapport
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Ingenieursbureau Geotechniek GW Rotterdam:
- boorwerk horizontale diepe deformatiemetingen en waterspanningsmetingen

BTL, inclusief meting verticaliteit boorgaten
- plaatsen zakbaken, poeren en vaste punten
- getijdemeting, inclusief dataverwerking, presentatie meetresultaten en

deelrapportage.

Fugro Ingenieursbureau:
- gronddruk- en waterspanningsmetingen (SMS), inclusief dataverwerking,

presentatie meetresultaten en deelrapportage
- boorwerk punten SMS en verticale diepe deformatie metingen, inclusief

meting verticaliteit boorgaten
- data-acquisitiesystemen, incl deelrapportage.

Fugro Inpark:
- uitzetten en inmeten van alle onderzoekspunten
- horizontale- en verticale maaivelddeformatie-metingen (zakbaken), inclusief

dataverwerking, presentatie meetresultaten en deelrapportage.
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HOOFDSTUK 2

UITVOERING INSTRUMENTATIE

2.1 Overzicht instrumentatie
In de bijlagen A1 tot en met A7 en D3 wordt bondig een overzicht gegeven van de gerealiseer-
de instrumentatie op meetgebied Noord.

In bijlage A1 wordt de situatie gegeven van de geplaatste opnemers in meetgebied Noord. Met
uitzondering van de waterspanningsmeters BTL wordt in bijlage A1 de positie (x,y) van de
instrumenten aan maaiveld gepresenteerd. Dit is gebaseerd op inmeting, na plaatsing van alle
punten, door landmeters van Fugro-Inpark op 4 december 1996. Hierbij zijn tevens alle
relevante hoogten van de punten (z) ten opzichte van maaiveld ingemeten. Eventuele afwijkin-
gen ten opzichte van de specificatie [1] worden behandeld in onderstaande paragrafen.

In de tabellen in bijlage A3, A4 en met A5 wordt de positie in pseudo RD-coördinaten en
hoogte ten opzichte van NAP van de meetpunten van de instrumentatie weergegeven. Het
betreft de bovenkant van zakbaken, het hart van opnemers in de ondergrond, het hart van ankers
van extensometers in de ondergrond en het eindpunt van hellingmeetbuizen. Bij de berekening
van de positie en hoogte van deze meetpunten is uitgegaan van de inmetingen op 4 december
1996 en de resultaten van de hellingmetingen van de boorgaten. In bijlage A6 wordt de positie
en relevante maaiveldhoogte van een aantal voorzieningen zoals opstelpunten, kabels en
meetkast aangegeven.

Op basis van bijlage A1 en de tabellen in bijlage A3 tot en met A5 zijn drie dwarsdoorsneden
opgezet die worden gepresenteerd in bijlage A7. Hierbij wordt op een inzichtelijke wijze de
positie van de instrumenten ten opzichte van het geplande tunneltracé gepresenteerd, inclusief
door Grondmechanica Delft uitgevoerde relevante sonderingen uit het veldonderzoek Tweede
Heinenoordtunnel [3].  In bijlage A7 wordt het volgende gepresenteerd:

- dwarsdoorsnede raai B
Op deze raai worden alle deformatiemetingen dwars op de tunnel geprojec-
teerd; het betreft de extensometers, hellingmeetbuizen en zakbakens.

- dwarsdoorsnede raai D
Op deze raai worden alle waterspanningsmeters BTL geprojecteerd

- dwarsdoorsnede raai E
Op deze raai worden alle stress monitoring stations, t.b.v. meting van de
gronddrukken en waterspanningen, en de peilbuis geprojecteerd.

De positie van de geplaatste getijdeopnemer in de Oude Maas wordt aangegeven in bijlage A2.
De verschalingsfactoren van de opnemers en kanaalindeling van het acquisitiesysteem worden
gepresenteerd in een tabel in bijlage D3.



4

2.2 Vastpuntconus

2.2.1 Calibratie en testen
De vrije slaglengte is gecontroleerd en bedraagt 30 cm. De bewegende delen van de
vastpuntconus en de binnenstaven zijn voorzien van een corrosiebescherming.

2.2.2 Uitvoering plaatsing
Voor het plaatsen van de vastpuntconus is een sondering (nummer HEI 1) gemaakt, zie bijlage
C1. De vastpuntconus is tot MV-28 m weggedrukt. Hierna is de buitenstang ca. 25 cm
opgetrokken. Tijdens het trekken is de binnenstang niet meegekomen. Omdat er geen reden is
aan te nemen dat de buitenstang is gebroken, is het niet meekomen van de binnenstang een
aanwijzing dat de vastpuntconus functioneert.
Het deel van de binnen- en buitenstang boven maaiveld is beschermd door middel van een
stalen koker voorzien van een deksel. Ten behoeve van het opstellen van de meetbaak is de
binnenstaaf voorzien van bolvormig kopeind.

2.2.3 Wijzigingen t.o.v. specificatie
De vastpuntconussen zijn in afwijking van de specificaties [1] geleverd door het Ingenieursbu-
reau Geotechniek van Gemeentewerken Rotterdam. Na de aankoop is de installatie conform de
specificaties [1] uitgevoerd.

2.3 Zakbaken en opstelpunten

2.3.1 Calibratie en testen
De zakbaken zijn visueel en kwantitatief gecontroleerd en voldoen aan de specificaties.

2.3.2 Uitvoering plaatsing
De zakbaken zijn rood gemenied en voorzien van een witte nummering. De voetplaat van de
zakbaken is circa 0,50 m onder het maaiveld geplaatst. De zakbaken zijn medio november 1996
geplaatst. Ondanks de natte terreinomstandigheden zijn nagenoeg alle zakbaken volgens de
uitgangspositie geplaatst. Vanwege de omheining van het terrein en de veranderde positie van
enkele instrumenten in het meetveld zijn m.b.t. de horizontale positie van de zakbaken enkele
wijzigingen aangebracht t.o.v. de specificatie [1],  namelijk:

MV 83 1 m naar binnen
MV 89 1,5 m naar binnen
MV 77 1 m naar binnen
MV 78 1 m naar binnen
MV36 vervallen
MV 57 1,3 m naar binnen

De opstelpunten (poeren) zijn medio november geplaatst. De 4 poeren zijn uitgevoerd als
betonnen elementen met afmetingen van 1 x 1 x 1 m3, met daarop een vlakke plaat en stalen
buis ten behoeve van de opstelling van het waterpastoestel.
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2.3.3 Wijzigingen t.o.v. specificatie
Er zijn geen wijzigingen in de instrumentatie.

2.4 Extensometers

2.4.1 Calibratie en testen
Bij ontvangst van de extensometers van de firma Boart Longyear is de kwaliteit, de hoeveelhe-
den materialen, de lengten van de staven en kabels gecontroleerd. Op advies van de leverancier
is, na overleg met de opdrachtgever, gekozen voor een ander type anker. Aangezien dit systeem
voor het eerst in Nederland wordt toegepast zijn de volgende testen uitgevoerd:

- Het in elkaar zetten van de kop van een extensometer. Hierbij bleek alles
keurig in elkaar te passen. Alle aansluitingen van de slangen aan de ankers en
de kop van de extensometer zijn voorzien van O-ring afdichtingen.

- Vervolgens is een anker van de extensometer geplaatst, volgens de voor-
schriften van de fabrikant, in een onverbuisd boorgat met een diameter van
circa 15 cm. De plaatsingsdiepte is MV -1 meter in kleiig materiaal; het
boorgat is niet afgevuld. Na een wachtperiode van circa 15 minuten is aan het
geplaatste anker getrokken met behulp van een driepoot en een lier waarbij
de kracht wordt gemeten met behulp van een trekdoos. De benodigde kracht
om, onder deze relatief ongunstige omstandigheden, het anker los te trekken
bedraagt 2,5 kN.  

Vervolgens zijn alle verplaatsingsopnemers (meetbereik 100 mm) gecalibreerd in een speciaal
hiervoor bestemde meetopstelling. Calibratiecertificaten van de ijkinstallatie zijn opgenomen in
bijlage F1. Tijdens deze calibratieprocedure wordt de opnemer stapsgewijs over het meetbereik
een bepaalde verplaatsing opgelegd. Deze opgelegde verplaatsing wordt met een nauwkeurige
sensor, type DG-100P/MD90 van de firma Sony Magnescale, gemeten en de output van de te
calibreren opnemer geregistreerd. Uit de gemeten waarden wordt het nulpunt van de opnemer
en de omrekeningsfactor bepaald. Nulpunten en omrekeningsfactoren zijn weergeven in bijlage
D3. De resultaten van de calibraties worden gepresenteerd in de bijlage B1.

2.4.2 Uitvoering plaatsing
Voor de plaatsing van de extensometers zijn pulsboringen uitgevoerd tot de vereiste diepte. De
hierbij gebruikte boorbuis heeft een binnen- en buitendiameter van respectievelijk 125 en 140
mm. Na het bereiken van de vereiste diepte is de verticaliteit van de boorgaten gecontroleerd
door middel van hellingmetingen. De resultaten hiervan ten opzichte van maaiveld  worden per
boorgat gepresenteerd in bijlage C2. In tabel 1 worden de gemeten afwijkingen ter hoogte van
het hart van de tunnel (circa MV -14,5 meter) gepresenteerd. Alle afwijkingen vallen ruim
binnen de gestelde eisen in de specificaties [1].



6

Tabel 1. Controle verticaliteit boorgaten extensometers

Boorgat afwijking dwars op
de tunnel1 (m)

afwijking in lengterichting
van de tunnel2 (m)

EX6 0,14 0,06

EX73 0,04 0,07

EX8 0,01 0,1

EX9 -0,13 0,02

EX10 -0,15 0,04

EX113 -0,01 0,07
1 Positief: uitwijking West; negatief: uitwijking Oost.
2 Positief: uitwijking Noord; negatief: uitwijking Zuid.
3 Op diepte circa MV -9 meter

Tijdens de plaatsing is er een fout gemaakt met betrekking tot de plaatsingsdiepte van de ankers
van extensometer 11. Er is daarom een andere extensometer op de juiste diepte geplaatst, 4
meter verschoven in noordelijke richting boven het hart van de tunnel. Na installatie van de
ankers is de gangbaarheid van de meetstaven van het anker naar de verplaatsingsopnemer aan
maaiveld gecontroleerd en in orde bevonden. 
De plaatsingsformulieren van de extensometers worden gepresenteerd in de bijlage C3. Voor
het afdichten van het boorgat zijn de volgende materialen toegepast:

- krimpvrije mortel, type CALMIX 931
- zwelkleikorrels, Mikoliet
- filtergrind, 5-8 mm

In overleg met de opdrachtgever is besloten de kop van de extensometer te plaatsen op een
kleine zandterp waardoor deze zich circa 0,5 meter boven het maaiveld bevindt. Dit in verband
met reeds opgetreden en mogelijk toekomstig risico van wateroverlast op meetlokatie Noord. 
De terpen bestaan uit verdicht ophoogzand afgedekt met geotextiel.

Vervolgens zijn de koppen van de extensometers met daarin de verplaatsingsopnemers
afgemonteerd op een betonnen blok. De opnemers zijn alle afgesteld in het midden van het
totale meetbereik (100 mm) zodat 50 mm zetting of rijzing van de ankers kan worden geregis-
treerd.

2.4.3 Wijzigingen t.o.v. specificatie
Tijdens de aankoop en installatie van de extensometers zijn de volgende veranderingen 
aangebracht ten opzichte van de originele specificatie:

- Voor de extensometers is een packer anker gebruikt.
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- De extensometers zijn afgewerkt op kleine terpen.

2.5 Hellingmeetbuizen

2.5.1 Calibratie en testen
Bij ontvangst van de hellingmeetbuizen, koppelstukken en overige materialen van de firma
Boart Longyear is de kwaliteit en de hoeveelheden materialen gecontroleerd. Dit leverde geen
bijzonderheden op. Aangezien het hier een gebruikelijke meetmethode betreft zijn geen testen
uitgevoerd. 

2.5.2 Uitvoering plaatsing
Voor de plaatsing van de hellingmeetbuizen zijn pulsboringen uitgevoerd tot de vereiste diepte.
De hierbij gebruikte boorbuis heeft  een binnen- en buitendiameter van respectievelijk 125 en
140 mm. Na het bereiken van de vereiste diepte is de verticaliteit van de boorgaten gecon-
troleerd door middel van hellingmetingen. De resultaten hiervan ten opzichte van maaiveld
worden per boorgat gepresenteerd in bijlage C2. In tabel 2 worden de gemeten afwijkingen ter
hoogte van het hart van de tunnel (circa MV -14,6 meter) gepresenteerd. Alle afwijkingen
vallen ruim binnen de gestelde eisen in de specificaties [1].

Tabel 2. Controle verticaliteit boorgaten hellingmeetbuizen

Boorgat afwijking dwars op
de tunnel1 (m)

afwijking in lengterichting
van de tunnel2 (m)

HE5 -0,009 0,008

HE6 0,065 0,025

HE7 -0,05 -0,025

HE8 -0,05 0,07
1 negatief: uitwijking Oost; positief uitwijking West.
2 negatief: uitwijking Noord; positief uitwijking Zuid.

Tijdens plaatsing van hellingmeetbuis HE6 is de buis tijdens het trekken van de boorcasing
afgebroken. Het gat is afgedicht en een nieuwe buis is geplaatst op 2 meter ten zuiden van het
oorspronkelijke punt. Na het plaatsen van de hellingmeetbuizen is de gangbaarheid van de
hellingmeetprobe gecontroleerd. Dit levert geen bijzonderheden op.

De plaatsingsformulieren van de hellingmeetbuizen worden gepresenteerd in de bijlage C3.
Voor het afdichten van het boorgat zijn de volgende materialen toegepast:

- zwelkleikorrels, Mikoliet
- filtergrind, 5-8 mm

De punten zijn aan maaiveld afgewerkt in een betonnen putring met deksel.
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2.5.3 Wijzigingen t.o.v. specificatie
Er zijn geen wijzigingen in de instrumentatie.

2.6 Stress monitoring stations en peilbuis

2.6.1 Calibratie en testen
De stress monitoring stations (SMS) zijn geleverd op 9 september 1996. Bij aflevering is
gecontroleerd of het geleverde aantal dozen overeenstemde met de pakbon en of beschadigin-
gen aan de verpakking zichtbaar waren. Hierbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.
De stress monitoring stations zijn voorzien van calibratiegegevens van zowel elke snaarop-
nemer (leverancier Geokon) als van elke gronddruk- en waterspanningscel (Glötzl).
Op de calibratiebladen van de snaaropnemers (Geokon) is de gevoeligheid van het instrument
gegeven voor veranderingen in de opgelegde druk over het gehele meetbereik. Tevens is de
temperatuursgevoeligheid van de opnemer gegeven.
Na montage van de opnemers in de hydraulische gronddrukcellen zijn de samengestelde stress
monitoring stations door de firma Glötzl in hun geheel getest. Hierbij zijn de cellen in een
drukkamer geplaatst waarbij de uitwendige druk in stappen van 1 bar is verhoogd tot
5 bar. Op de calibratiebladen zijn de uitlezingen bij iedere stap zowel grafisch als numeriek
gegeven. Deze calibratie geeft de waarde van de gevoeligheid en nulwaarde van de gronddruk-
en waterspanningscellen. Tevens zijn  laboratoriumcondities als luchtdruk en temperatuur
vermeld.

In bijlage B2 (pagina 2) is een tekening van een stress monitoring station, de codering en
richting van de opnemers weergegeven.

Op 8 en 9 oktober 1996 zijn op meetgebied Noord veldcalibraties van de stress monitoring
stations uitgevoerd. Allereerst zijn de stations uitgepakt en zijn de uitwendige afmetingen,
nummering van snaaropnemers, codering van bekabeling en positie van de richtingsmarkering
genoteerd en gecontroleerd op basis van de verstrekte gegevens (zie bijlage B2, pag. 1).
Gebleken is dat de maatvoering van de cellen niet in overeenstemming was met de verstrekte
schematische tekeningen. Op basis van deze constatering is een nieuwe tekening vervaardigd
(zie bijlage B2, pag. 2). De overige  zaken waren in overeenstemming met de verstrekte
tekeningen en calibratiegegevens.
De veldcalibraties zijn uitgevoerd door de bovenkant van de stress monitoring stations op 0, 5,
10 en 15 m onder water te houden in een verbuisd boorgat. Vooraf aan calibratie zijn de
waterspanningsmeters ontlucht. De uitlezing van de instrumenten is uitgevoerd door middel van
aansluiting op het reserve data-acquisitiesysteem. Tevens zijn deze waarnemingen bij start en
einde van de calibratie gecontroleerd door middel van de handuitleesapparatuur.
De uitlezing bestond in alle gevallen uit meting van de frequentie in het kwadraat gedeeld door
1000 en meting van de temperatuur van het snaarinstrument. De waarden zijn genoteerd op
veldcalibratieformulieren.
De calibratiegegevens van de uitgevoerde metingen aan Station 1, 2 en 4 zijn door Fugro
verwerkt op basis waarvan de gevoeligheid van de cellen en de nulwaarde bij 0 bar uitwendige
druk is bepaald. Deze waarden zijn vergeleken met de door Glötzl verstrekte calibratie-
gegevens. Geconstateerd is dat de nulwaarde van de meeste gronddrukcellen meer dan 3 kPa
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afweek en dat gevoeligheid van de cellen SMS4.2 en SMS4.4 zodanig afweken dat de
nauwkeurigheid van maximaal 3 kPa afwijking niet kon worden gehaald. Besloten is om alle
Stations terug te sturen naar Glötzl behalve SMS2. Bij dit laatste station waren de afwijkingen
geringer en kon met behulp van de veldcalibratiegegevens een betrouwbare waarde voor de
nulwaarde worden vastgesteld; de gevoeligheid van de cellen weken voor SMS1 en 2 weinig af
van de opgegeven waarde.

De stress monitoring stations zijn door Glötzl nagekeken. Tevens is de calibratieprocedure in
het laboratorium en in het veld door Fugro en Glötzl nader geanalyseerd. De volgende
bevindingen zijn hierbij gedaan:

- De voorspandruk van de olie in cel SMS4.2 en SMS4.4 was relatief laag.
Gezien de minder grote nauwkeurigheid van de gevoeligheid in het begin van
het bereik zijn grote afwijkingen ten opzichte van de specificatie opgetreden.
Besloten is deze cellen met olie na te vullen tot een hogere voorspandruk.

- Onzekerheid bestond er over de werkelijke waterdruk op de gehanteerde
diepte tijdens veldcalibratie. Door vervuiling van het water in de boorbuis
met langzaam zakkend zand afkomstig van de meetkabel is mogelijk niet de
juiste waterdruk berekend. Besloten is na plaatsing op een bepaalde diepte ca.
5 minuten te wachten voor uitvoering van de meting.

- De stress monitoring stations zijn nogmaals door Glötzl in de drukkamer
gecalibreerd. Geconstateerd is dat binnen geringe marges dezelfde resultaten
worden verkregen als bij de in eerste instantie geleverde calibratiegegevens.

- Geconstateerd is dat er afwijkingen optraden tussen de nulwaarden gemeten
in het laboratorium van Glötzl, in liggende positie en in staande positie op
maaiveld tijdens veldcalibratie. De oorzaak ligt in de plaats van de drukop-
nemers (snaarinstrumenten); deze zijn namelijk niet direct aan de gronddruk-
cellen gemonteerd maar bovenin het totale station welke een hoogte heeft van
ca. 1,30 m. Hierdoor wordt de geregistreerde waarde van de druk mede
bepaald door de plaatshoogte van de cel ten opzichte van de drukopnemer.
Tijdens calibratie van de stations door Glötzl worden deze onder een hoek
van 45º staand in de drukkamer geplaatst. 

- Bovengenoemde oorzaken geven een volledige verklaring van de genoemde
verschillen. Besloten is de veldcalibratie opnieuw uit te voeren en de hierbij
geëxtrapoleerde waarde naar 0 bar te gebruiken als nulwaarde. Hiermee
wordt tevens de temperatuursinvloed op het nulpunt tot een minimum
beperkt.

- Op 23 oktober 1996 zijn de instrumenten nogmaals in het veld gecalibreerd
volgens de enigszins aangepaste procedure. De resultaten zijn grafisch
weergegeven op bijlage B2 pagina 3 t/m 7.

- Op de grafieken is de uitlezing van het instrument gegeven als functie van de
waterdiepte waarop het hart van de cel zich bevindt. De richtingscoëfficiënt
van de lijn stemt goed overeen met de door Glötzl opgegeven gevoeligheid;
de afwijking bedraagt maximaal 2,6 % voor cel SMS2.2. De nulwaarden, bij
een uitwendige druk van 0 m waterkolom, zijn door middel van extrapolatie
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bepaald.
De resultaten van laboratorium- en veldcalibratie zijn samengevat op bijlage B2, pagina 8 waar
achtereenvolgens zijn aangegeven:

- codering cel
- transducer nr. Glötzl/Geokon
- calibratiewaarde gevoeligheid cel
- calibratiewaarde temperatuursgevoeligheid
- nulwaarde uit veldcalibratie
- temperatuur bij veldcalibratie
- luchtdruk bij veldcalibratie

Met behulp van de calibratiegegevens heeft toetsing plaatsgevonden aan het in de specificatie
gegeven goedkeuringscriterium. De maximale afwijking tussen de gemeten waterdruk en de
theoretisch berekende waarde treedt op op een diepte van 15 m. Op bijlage B2, pagina 9 zijn de
resultaten samengevat. Achtereenvolgend zijn gegeven:

- codering cel
- diepte van de cel onder water
- theoretisch berekende waterdruk
- aflezing instrument

temperatuur tijdens aflezing
- luchtdruk tijdens aflezing
- berekende druk

De maximale afwijking tussen de theoretisch optredende druk en de gemeten druk bedraagt
maximaal 3 kPa bij cel SMS2.2.
Geconcludeerd kan worden dat de overeenstemming tussen gemeten en berekende waarde net
voldoet aan de vereiste maximale afwijking van 3 kPa.

2.6.2 Uitvoering plaatsing
Voor de plaatsing van de Stress Monitoring Stations zijn pulsboringen uitgevoerd tot de
vereiste diepte. De hierbij gebruikte boorbuis heeft  een binnen- en buitendiameter van
respectievelijk 154 en 168 mm. De boorlocaties wijken om onderstaande redenen enigszins af
van de uitgezette locaties:

- SMS1 is 1,0 m noordelijk van het uitzetpunt SMS1 geplaatst i.v.m. aanvul-
ling van het geboorde boorgat na de eerste fase van veldcalibratie.

- SMS2 is 1,0 m noordelijk van het uitzetpunt SMS2 geplaatst i.v.m. aange-
troffen puin op ca. 1,5 m diepte.

- SMS3 is geplaatst op het uitzetpunt SMS3.
- SMS4 is geplaatst op het oorspronkelijk uitzetpunt PB1.
- De peilbuis is om uitvoeringstechnische reden geplaatst op locatie SMS4. In

verband met de niet goed verlopende veldcalibratie is de peilbuis geplaatst in
het gereedzijnde boorgat.
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Het feit dat SMS4 en SMS3 zich niet in dezelfde raai bevinden vormt geen probleem en ook
geen afwijking ten opzichte van de specificaties; in de specificaties is slechts sprake van een
gewenste afstand tot de zijkant van de tunnelbuis van 2,0 en 4,15 m; hieraan wordt voldaan.
Om de betrouwbaarheid te vergroten worden de gronddrukmetingen in tweevoud uitgevoerd
waarbij de onderlinge afstand, in lengterichting van de tunnelbuis, om praktische reden gekozen
is op 5,0 m; afwijking ten opzichte van deze maat is niet van invloed op de betrouwbaarheid
van de meting. Meting in één raai heeft als doel om onder zoveel mogelijk gelijke
bodemomstandigheden de spanningen te kunnen meten. Het is redelijk om te veronderstellen
dat bodemvariaties in beide richtingen op een dergelijk korte afstand even groot zijn.
 
Ter vervanging van SMS1 (zie paragraaf 3.4.1) is het reserveinstrument SMS5 op 19 en 20
december 1996 geplaatst.

De verticaliteit van de boorgaten is met een hellingmeetinstrument bepaald; de resultaten zijn
ten opzichte van maaiveld in bijlage C2 gegeven. De maximale afwijking ten opzichte van de
verticaal, ter hoogte van de tunnelas, bedraagt in geen van de boorgaten de maximaal
toelaatbare waarde van 0,30 m en voldoen hiermee aan de specificatie.
 
Op basis van de afwijking ten opzichte van de verticaal is de exacte positie ter hoogte van de
tunnelas vastgesteld. De resultaten zijn in tabel 3 gegeven.
   
  Tabel 3. Controle verticaliteit boorgaten Stress Monitoring Stations

Boorgat afwijking dwars op
de tunnel1 (m)

afwijking in lengterichting
  van de tunnel2 (m)

SMS1 0,18 0,19

SMS2 0.01 -0,05

SMS3 0,02 -0,02

SMS4 -0,08 0,04

SMS5 0,05 0,04

PB1 0,22 -0,08

  1 Positief: uitwijking Oost; negatief uitwijking West.
  2 Positief: uitwijking Noord; negatief uitwijking Zuid.
 
Na controle van de verticaliteit is het boorgat, tot het niveau van de waterspanningsmeter,
aangevuld met filterzand. Hierna is het stress monitoring station in het boorgat geplaatst en in
positie gesteld, zodanig dat alle middelste gronddrukcellen evenwijdig aan de tunnelas lopen.
Vervolgens is aangevuld met 0,10 m filterzand en is ca. 110 l bentoniet/cement van onderaf
ingepompt. Toepassing van bentoniet/cement als aanvulmateriaal rondom de gronddrukcellen is
door de fabrikant Glötzl voorgeschreven. Direct na het aanbrengen van het bentoniet/cement is
de boorbuis over een hoogte van ca. 5 m getrokken. De dag na plaatsing van het instrument is
de boorbuis geheel getrokken onder aanvulling van filterzand en bentoniet.
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Na plaatsing bevinden de waterspanningsmeters zich dus in het filterzand en zijn de grond-
drukcellen afgesteld in bentoniet / cement.

In bijlage C3 zijn de plaatsingsformulieren van de instrumenten in de boorgaten gegeven. Van
elk SMS is de bovenkant, het hart van de middelste gronddrukcel en de locatie van de water-
spanningsmeter gegeven ten opzichte van het maaiveld. Uitgaande van de gemeten maaiveld-
hoogten is de diepteligging van de middelste gronddrukcel t.o.v. NAP bepaald. De diepteligging
stemt goed overeen met het hart van de tunnelbuis in de betreffende raai.

2.6.3 Wijzigingen t.o.v. specificatie
In afwijking van de specificaties zijn de stress monitoring stations niet aangevuld met zand
maar omhuld in een bentoniet/cementlichaam. Ten tijde van het schrijven van de specificaties
was door de fabrikant van de stress monitoring stations (Glötzl) nog geen installatieprocedure
gegeven. De in de specificatie beschreven procedure is een weergave van een procedure om een
goede aansluiting tussen de cellen en de omringende grond te verkrijgen. Na aankoop van de
instrumenten is door Glötzl aangegeven dat de cellen ingebed moeten worden in een
bentoniet/cementmengsel van voorgeschreven samenstelling om een goede aansluiting tussen
de grond en de cellen te krijgen. Aanvulling in lagen zand welke verdicht worden is volgens
Glötzl niet uitvoerbaar en bevat teveel risico van beschadiging van de cellen en bekabeling door
silowerking van verdicht zand tijdens het trekken van de boorbuis. Aanvulling met
cement/bentoniet is tevens de gebruikelijke procedure waarmee Glötzl veel en goede ervaring
heeft.

2.7 Waterspanningsmeters BTL

2.7.1 Beschrijving, calibratie en testen
Bij aflevering zijn de waterspanningsopnemers, type XTC-190-3.5BARSG van de firma Kulite
Semiconductor, voorzien van een testrapport. De testrapporten zijn opgenomen in de bijlagen
B3. De opnemers, welke zijn voorzien van circa 5 meter speciale kabel met een lage treksterkte,
zijn na aflevering direct getest waarbij is gebleken dat alle opnemers functioneren binnen de
specificaties wat betreft nauwkeurigheid van de drukmeting.

De kabel van de waterspanningsopnemers is zo ingericht dat deze met hoge mate van waar-
schijnlijkheid in de boormachine in stukken van circa 20 cm breekt. Om dit te realiseren is
vanaf de sensor over een lengte van 5 m een kabel met lage treksterkte gebruikt waarbij elke 20
cm in de kabel een knoop is gelegd met een verankeringsplaatje (rond kunststof plaatje met een
diameter van circa 30 mm). Na 5 m dunne kabel wordt overgegaan naar een dikkere, robustere
kabel (diameter circa 8 mm), die aan maaiveld is voorzien van een trekontlasting.

Door toepassing van een gecombineerde kabel met verschillende treksterkte wordt ervoor
gezorgd dat per opnemer maximaal 5 meter kabel en niet de totale lengte kabel de TBM wordt
ingetrokken. Over deze 5 m kabel is elke 20 cm een breekpunt ingebouwd door middel van het,
in het groutmengsel ingegoten, verankeringsplaatje.
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Na het aanbrengen van de beschreven bekabeling zijn alle opnemers gecalibreerd in een
speciaal hiervoor bestemde meetopstelling. Calibratiecertificaten van de ijkinstallatie zijn
opgenomen in bijlage F1. Tijdens deze calibratieprocedure wordt de opnemer stapsgewijs over
het gehele meetbereik van 0 tot 3,5 bar en terug belast met een bepaalde druk. Deze opgelegde
druk wordt met een nauwkeurige sensor, type DPI 500 van de firma Druck, gemeten en de
output van de te calibreren opnemer geregistreerd. Uit de gemeten waarden wordt het nulpunt
van de opnemer en de omrekeningsfactor bepaald. Nulpunten en omrekeningsfactoren zijn
weergeven in bijlage D3. De resultaten van de calibraties worden gepresenteerd in de bijlage
B3.

Na de calibratieprocedure zijn de opnemers in een oliebad voorzien van een filter. Het filter
heeft als functie de waterdruk te scheiden van de korreldruk. Het filter is bij vacuüm vervolgens
24 uur ontlucht om eventuele lucht in het filter te verwijderen.

Om de uitvoeringswijze met de beschreven bekabeling te testen zijn op 11 oktober 1996 in het
laboratorium van Grondmechanica Delft, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het
Projectbureau Boortunnels, de Bouwdienst van Rijkswaterstaat en de Tunnel Combinatie
Heinenoord (TCH) , de volgende proefnemingen uitgevoerd:

1.  Testen van de treksterkte van de kabel
Hierbij wordt een bepaalde lengte kabel in een kleine trekbank aan één kant ingeklemd en
wordt aan de andere kant een geleidelijk toenemende belasting op de kabel opgelegd. De aders
in de kabel blijken daarbij te breken bij een belasting van 500 N. De buitenmantel van de kabel
wordt in deze proefopstelling echter circa 30 cm opgerekt alvorens bij te bezwijken.
2.  Testen van de treksterkte van de kabel met knopen en verankeringsplaatjes
Hierbij wordt een bepaalde lengte kabel in een kleine trekbank aan één kant ingeklemd en
wordt aan de andere kant een geleidelijk toenemende belasting op het verankeringsplaatje
opgelegd. De gehele kabel blijkt hierbij in te snoeren bij het knoopje achter het plaatje en
breekt bij een belasting van 190 N. De uitrekking bedraagt circa 11 cm.

3.  Testen van het totaal
Hierbij wordt circa 1 meter kabel met verankeringsplaatjes ingegoten in (pure) grout. Deze
wordt gebroken en er wordt onderzocht of de kabel breekt of intact blijft. Bij het breken van de
groutkolom (diameter circa 10 cm) blijkt  de breuk in de groutkolom te resulteren in breuk van
de kabel nabij de plaatjes (zie foto's in bijlage E1). Het oprekkend gedrag van de buitenmantel
in test 1 wordt niet waargenomen omdat het grout hechting aan de kabel vertoond.
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Na de proefnemingen zijn de resultaten besproken.  De partijen zijn het er over eens dat dit een
geschikte wijze van uitvoering is waarbij de risico's voor het boorproces minimaal zijn. Van de
kant van de TCH wordt verzocht de druksterkte van het groutmengsel enigszins te verlagen
door toevoeging van bentoniet. 

2.7.2 Uitvoering plaatsing
Voor de plaatsing van de extensometers zijn pulsboringen uitgevoerd tot de vereiste diepte. De
hierbij gebruikte boorbuis heeft  een binnen- en buitendiameter van respectievelijk 125 en 140
mm. Na het bereiken van de vereiste diepte is de verticaliteit van de boorgaten gecontroleerd
door middel van hellingmetingen. De resultaten hiervan ten opzichte van maaiveld worden per
boorgat gepresenteerd in bijlage C2. In tabel 2 worden de gemeten afwijkingen op hoogte van
het hart van de tunnel (circa MV -15,1 meter) gepresenteerd. Alle afwijkingen vallen ruim
binnen de gestelde eisen in de specificaties [1].

Tabel 4. Controle verticaliteit boorgaten waterspanningsmeters

Boorgat afwijking dwars op
de tunnel1 (m)

afwijking in lengterichting
van de tunnel2 (m)

WSM4 -0,13 -5,05

WSM5 -0,18 -6,21

WSM6 -0,2 -7,86

WSM7 -0,31 -6,65
1 negatief: uitwijking Oost; positief uitwijking West.
2 negatief: uitwijking Noord; positief uitwijking Zuid.

Tijdens de uitvoering is besloten de hellingshoek van de boringen te vergroten van circa 7 o naar
circa 20o. Tevens zijn ook de lokaties vanwege uitvoeringsaspecten, in overleg met de opdracht-
gever,  enigszins anders uitgevoerd dan in de specificatie [1] is voorzien.

Tijdens de plaatsing is de uitlezing van de opnemer op drie diepten gecontroleerd aan de hand
van de actuele waterstand in het boorgat. Tijdens de plaatsing heeft dit in één geval geleid tot
het afkeuren van de opnemer. Deze opnemer is vervangen door een reserve-opnemer. Bij
onderzoek achteraf bleek dat de mantel van de kabel met lage treksterkte was beschadigd
tijdens handling of plaatsing van de opnemer.

In de bijlage C3 zijn de plaatsingsrapportages aangegeven van de waterspanningsopnemers.
Voor het groutmengsel is de volgende mengverhouding toegepast:

- 3 kg krimpvrije mortel, type CALMIX 931, max. druksterkte 80 N/mm2

- 0,3 kg bentoniet
- 10 liter water
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Van de groutmengsels zijn monsters bewaard die na een wachtperiode van 5 weken zijn
onderzocht met een pocketpenetrometer. De aan het oppervlak van het monster gemeten
druksterkten variëren tussen 0,5 en 2 N/mm2 . 

2.7.3 Wijzigingen t.o.v. specificatie
Tijdens de aankoop en uitvoering zijn de volgende veranderingen aangebracht ten opzichte van
de originele specificatie:

- Aangezien speciale eisen worden gesteld aan de bekabeling van de opnemers
zijn deze betrokken van een andere leverancier.

- De punten zijn geplaatst op een iets andere lokatie en onder een hellingshoek
van circa 20o.

2.8 Getijdeopnemer Oude Maas
2.8.1 Calibratie en testen

De opnemer PDCR 1830 is bij Druck Limited getest, zie het testrapport in bijlage B4.
De gemeten niet-lineariteit valt binnen de bandbreedte van 0,1 % en voldoet dus aan de
fabrieksspecificatie.

2.8.2 Uitvoering plaatsing
De meetkabel (10 m) van de opnemer is 4-aderige uitgevoerd en voorzien van een ventila-
tieslang. De opnemer is geplaatst in een 50 mm PVC buis die aan de onderzijde voorzien is van
een verzwaarde voet. De opnemer bevindt zich onderin de buis op circa NAP-0,50 m. De buis is
aan de onderzijde voorzien van een 10 cm hoog filter. De buis hangt aan de noordelijke
oevermuur van de bestaande Heinenoordtunnel circa 20 m westelijk uit het talud.
Ruim boven het hoogste waterpeil (NAP+2.92 m) zit het doorverbindkastje aan de damwand
gemonteerd. Het doorverbindkastje is spatwaterdicht uitgevoerd en voorzien van aansluitklem-
men. De positie van het doorverbindkastje, de waterspanningsmeter en de meetkabel is
weergegeven in bijlage A2.

De 200 m lange, niet geventileerde meetkabel vanaf het doorverbindkastje naar de meetver-
sterker is 6-aderig uitgevoerd. In het doorverbindkastje is de verbinding naar de meetversterker
uitgevoerd met sensing-draden, hierdoor is de invloed van de kabellengte en de omge-
vingstemperatuur op het meetsignaal minimaal.
Vanwege het feit dat de opnemer eerder is geplaatst dan dat de meetversterker was aangesloten,
heeft nog geen off-setbepaling van de opnemer kunnen plaatsvinden. In een periode van rustig
weer (weinig golfslag) zal de waterstand bij de opnemer worden opgemeten en worden vergele-
ken met de meetwaarde van de opnemer, teneinde de offset te bepalen.

Het meetpunt van RWS voor het getij ligt bij Goidschalxoord, dit is circa 3 km westelijk van de
Heinenoordtunnel.
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2.8.3 Wijzigingen t.o.v. specificatie
Er zijn geen wijzigingen in de instrumentatie.

2.9 Luchtdrukopnemer
2.9.1 Calibratie en testen

Luchtdrukmeting wordt uitgevoerd met behulp van een drukopnemer welke in de meetkast op
meetgebied Noord is gemonteerd. De opnemer met typenummer: XCS-190-15A is geleverd
door Kulite Benelux B.V. onder de geldende standaard specificaties (zie bijlage B4). De
gevoeligheid van de opnemer bedraagt 46,88 mbar/mV.

2.9.2 Veldcalibratie
Het nulpunt bij een druk van 0 mbar is bepaald door extrapolatie van de gemeten waarden op
een 7-tal tijdstippen in de periode 3 t/m 14 december 1996. De waarde van de luchtdruk is
hierbij ontleend aan de KNMI-luchtdrukmeting te Rotterdam welke op Teletekst pagina 705
worden gepubliceerd.  De bepaalde offset bedraagt -41 mbar.

2.9.3 Wijzigingen t.o.v. specificatie
Er zijn geen wijzigingen in de instrumentatie.

2.10 Data-acquisitiesysteem

2.10.1 Opzet systeem en testen
Het data-acquisitiesysteem op meetgebied Noord bestaat uit een Campbell datalogsysteem dat
is ingebouwd in een meetkast op het meetgebied. De kast is door middel van een coax-kabel
verbonden met een meetcomputer welke in de bouwkeet staat opgesteld.
In de meetkast zijn de volgende onderdelen ingebouwd (zie bijlage D1):

- Aansluitpunten voor 3 waterspanningsopnemers (BTL), 1 getijdeopnemer, 1
luchtdrukopnemer, 2 thermokoppels voor meting van de temperatuur binnen
en buiten de meetkast, 16 snaaropnemers van de stress monitoring stations en
28 extensometers.

- De aansluitpunten zijn verbonden met 4 stuks AM416 multiplexers waarmee
de in- en uitgangssingnalen beurtelings kunnen worden afgelopen.

- De multiplexers zijn aangesloten op 2 Campbell CR10X dataloggers die
volgens het ingevoerde meetprogramma de opnemers van een ingangssignaal
voorzien en vervolgens het uitgangssignaal in het interne geheugen opslaat.
Tussen de multiplexer voor de snaarinstrumenten en de bijbehorende datalog-
ger is een AVW1 geplaatst die nodig is voor het aansturen van de snaarin-
strumenten.

- Beide dataloggers zijn door middel van een communicatie interface (MD9)
aangesloten op de coax-kabel.
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- De voeding van de dataloggers wordt verzorgd door een 12V-batterij
(PS12E-LA) welke, door middel van een 12V AC/DC adapter wordt gevoed
door de uitwendige 220 V aansluiting. Tussen de adapter en de voeding is
een No-break unit geïnstalleerd om spanningspieken en tijdelijke stroomon-
derbreking op te kunnen vangen.

- Tevens is in de meetkast verlichting en verwarming genstalleerd.

De “As built”-tekening en het aansluitschema van de meetkast is gegeven op bijlage D2. De
220 V voeding is met een grondkabel verbonden met een paddestoel op meetgebied Noord.
In het COB-onderkomen in de directiekeet staat de meetcomputer opgesteld die door middel
van een coax-kabel is verbonden met de meetkast. De computer heeft een Pentium processor en
is geïnstalleerd met de benodigde software, zoals DOS en het meetprogramma PC208E. De
computer is met een modem verbonden aan het landelijk telefoonnet.

De dataloggers zijn met de bijbehorende software (PC208E) geprogrammeerd  om de metingen
volledig automatisch uit te voeren en op te slaan. De meetresultaten worden in een datafile
gezet en op regelmatige tijdstippen weggeschreven naar de harde schijf van de meetcomputer.
De indeling van de uitvoerfile is gegeven op bijlage D3; waarbij tevens het ingangssignaal en
de verschalingsfactoren zijn gegeven. Tijdens uitvoering van metingen is het mogelijk om de
signalen in 2 groepen direct op het computerscherm te tonen wanneer het programma in de
zogenoemde monitoring-mode staat waarbij één groep tegelijk kan worden waargenomen.
Het data-acquisitiesysteem is in de Fugro-vestiging in Leidschendam gemonteerd en getest met
behulp van reserve opnemers op juiste doorgifte van signaal en dataopslag.

2.10.2 Uitvoering plaatsing
Het data-aquisitiesysteem is op meetgebied Noord geplaatst op 22 november 1996. Aansluiting
van opnemers heeft plaatsgevonden in de periode 22 november  t/m 6 december 1996.

In de periode 5 t/m 9 december zijn in het veld testen uitgevoerd teneinde de juiste werking van
het systeem aan te tonen. De volgende testen hebben plaatsgevonden:

1 Op vrijdag 6 december is de voeding van het data-acquisitiesysteem op het
meetveld losgekoppeld. Hierdoor is het systeem in eerste instantie aange-
wezen op de batterijvoeding welke in de no-break unit aanwezig is en  in
tweede instantie op de batterijvoeding (PS12E-LA) van de datalogger. Op
maandag 9 december is voor het weer inschakelen van de stroom gecon-
stateerd dat het indicatielampje voor het opladen van de batterijvoeding
(PS12E-LA) nog brandde hetgeen betekent dat de batterijvoeding van de no-
break unit na 2½ dag nog functioneert zonder stroomvoorziening. De
meetresultaten van de stress monitoring stations zijn over de genoemde
periode verwerkt en gegeven op bijlage D4, pagina 1; hierop zijn geen
onregelmatigheden te constateren. De meetfrequentie bedroeg in deze periode
1 x per 4 minuten.
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2 De verschillende typen opnemers zijn gedemonteerd en na enige tijd weer
gemonteerd. De uitgewerkte waarnemingen voor demontage/montage van 
een gronddrukopnemer, waterspanningsmeter en extensometer zijn respec-
tievelijk gegeven op bijlage D4, pagina 2 t/m 4. Geconstateerd wordt dat de
overige meetsignalen niet worden beïnvloed door deze handeling.

3 De voeding van de datalogger voor de waterspanningsopnemer WSP6 is ter
plaatse van de aansluitpunten kortgesloten. De uitgewerkte waarnemingen
zijn gegeven op bijlage D4, pagina 5. Geconstateerd wordt dat de overige
meetsignalen niet worden beïnvloed door deze handeling.

4 De meetfrequentie welke ingesteld stond op 8 x per uur voor alle opnemers is
alleen voor de waterspanningsmeters verhoogd naar 1 x per seconde en na
verloop van enige tijd weer teruggezet. De uitgewerkte waarnemingen zijn
gegeven op bijlage D4, pagina 6 en 7. Geconstateerd wordt dat de overige
meetsignalen niet worden beïnvloed door deze handeling.

Op basis van de uitgevoerde testen kan worden geconcludeerd dat het data-acquisitiesysteem
functioneert conform specificatie.

2.10.3 Wijzigingen t.o.v. specificatie
Tijdens de instrumentatie zijn de volgende veranderingen  aangebracht ten opzichte van de
originele specificatie:

1 De indeling van dataloggers en multiplexers is aangepast in verband met
wijziging aantallen opnemers op basis van brief met kenmerk PBBT-96.250
en optimalisatie gedurende detail-engineering.

2 De dataloggers zijn voorzien van een batterijvoeding welke op haar beurt
weer wordt gevoed door de no-break unit.

3 Het data-acquisitiesysteem is ingericht om de BTL-waterspanningsmeters
met een frequentie van 1 x per seconde te kunnen waarnemen.
Zoals blijkt uit bijlage D4 pagina 6 wordt de waterspanningsmeting onder-
broken tijdens meting van de stress monitoring stations. Tijdens de 1
secondemetingen van de waterspanning worden de stress monitoring stations
waargenomen met een frequentie van 1 x per 7,5 minuut; de onderbreking
bedraagt 6 seconde.

4 Ten behoeve van de stroomvoorziening is 80 m stroomkabel aangebracht.
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2.11 Omrekening meetwaarden

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de wijze van berekening van de fysische
grootheden uit de metingen.

2.11.1 Extensometers
De berekening van de absolute stand van de extensometers (SA) wordt uitgevoerd met  behulp

van de volgende formule:

SA = (MW * 2,5 - O) * C

Met daarin:
C: calibratie waarde opnemer [mm/V]; zie bijlage D3, pagina 3
O: offset opnemer [V]; zie bijlage D3, pagina 3

MW: input meetwaarde [mV/V]; uit datafile N_ext
SA: output absolute stand extensometer [mm]

3.4.2 Stress monitoring stations
De berekening van de druk (PSMS) wordt uitgevoerd met behulp van de volgende formule:

PSMS = C . (R0 - 1000 . R1) + K . (T0 - T1) + (P0 - P1)

Met daarin:
C: calibratiewaarde gevoeligheid cel volgens bijlage B2-8 in kPa
R0: de nulwaarde uit veldcalibratie volgens bijlage B2-8 in f2/1000, dimensieloos
K: calibratiewaarde temperatuurgevoeligheid volgens bijlage B2-8 in [kPa/ oC] (K is

negatief)
P0: luchtdruk bij veldcalibratie volgens bijlage B2-8 [kPa]
P1: luchtdruk berekend uit de uitlezing [kPa]
T0: temperatuur bij veldcalibratie volgens bijlage B2-8 in [ oC]
T1: temperatuur berekend uit de uitlezing in [oC]

R1: input meetwaarde in (f/1000)2, dimensieloos
PSMS: output berekende druk [kPa]

De temperatuur wordt als volgt berekend uit de uitlezing:

T = 43,089.U5 - 240,91.U4  + 544,27.U3 -611,59.U2 + 378,11.U - 104,78

met U is de temperatuuruitlezing in Volt.
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2.11.3 Waterspanningsmeters BTL
De berekening van de waterspanning (PW) wordt uitgevoerd met behulp van de volgende

formule:

PW  = {MW - O * (U/2500)} * C * (2500/U) - {(P0 - PL) * 0.1}

Met daarin:
C: calibratie waarde opnemer [kPa/mV]; zie bijlage D3, pagina 2
O: offset opnemer O [mV]; zie bijlage D3, pagina 2
P0: ijkluchtdruk [mbar]
PL: gemeten luchtdruk [mbar] afkomstig van luchtdrukopnemer
U: gemeten ingangsspanning [mV]; uit datafile N_wsm

MW: input meetwaarde [mV]; uit datafile N_wsm
PW: output waterspanning [kPa]

2.11.4 Luchtdruk
De berekening van de luchtdruk (PL) wordt uitgevoerd met behulp van de volgende formule:

PL  = MW * C1 + O1

Met daarin:
C: calibratie waarde opnemer: C1 = 46,88 [mbar/mV]
O: offset opnemer: O1 = -41 [mbar]

MW: input meetwaarde [mV]; uit datafile N_sms
PL: luchtdruk [mbar]

2.11.5 Waterspanningsmeter Oude Maas
De berekening van de waterstand (WS) uit de getijdeopnemer wordt uitgevoerd met behulp van

de volgende formule:

WS  = (MW * C2) * 10.216 + O2

Met daarin:
C: calibratie waarde opnemer: C2 = 2,8 [kPa/mV]
O: offset opnemer: O2 = -41,2 [cm waterkolom]

MW: input meetwaarde [mV]; uit datafile N_sms
WS: Waterstand [cm + NAP]
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HOOFDSTUK 3

METINGEN

3.1 Inmeten en nulmetingen

3.2.1 Inmeten
Voorafgaand aan de nulmetingen zijn de geplaatste instrumenten aan maaiveld ingemeten in
pseudo Rijksdriehoekcoördinaten en is de hoogte bepaald ten opzichte van NAP. In bijlage A3
tot en met A6 worden de resultaten hiervan gepresenteerd. Voor het inmeten van de instrumen-
ten is gebruik gemaakt van een REC-Elta 3 van Zeiss. Het calibratiecertificaat is opgenomen in
bijlage F2. De REC-Elta 3 wordt gebruikt tezamen met bijbehorende reflectoren. De
nauwkeurigheid voor de hoekmeting is 0,5 mgon en de nauwkeurigheid van de afstandsmeting
is 3 mm + 2 ppm (parts per million).
Bij de meeste instrumenten in de ondergrond zijn de hellingmetingen van het boorgat van
ondergeschikt belang bij de bepaling van de x,y-positie en de hoogte. De nauwkeurigheid wordt
vooral bepaald door de landmeetkundige metingen, de meting van de plaatsingsdiepte en de
terreinomstandigheden waaronder beide metingen zijn uitgevoerd.
Dit geldt niet voor de positiebepaling van de waterspanningsmeters waarbij vanwege de
schuinstand van de boring (circa 20 graden) de hellingmeting van het boorgat een wezenlijk
onderdeel is van de positiebepaling. 

De geschatte nauwkeurigheden van het inmeten van de meetpunten in pseudo RD-coördinaten
(x,y) en de hoogte (z) t.o.v. NAP bedragen:

- x,y,z -positie waterspanningsmeters: +/- 0,2 meter
- x,y,z -positie overige instrumenten in de ondergrond: +/- 0,1 meter
- x,y- positie meetpunten aan maaiveld (o.a. zakbakens):+/- 0,05 meter
- z-positie meetpunten aan maaiveld: +/- 0,01 meter

De nulmetingen worden driemaal uitgevoerd met een een tussenliggende periode van ongeveer
1 week. Tijdens een nulmeting zijn de automatische uitleesbare instrumenten minimaal 13 uur
geregistreerd met een samplefrequentie van 8 maal per uur. Het betreft de registratie van
extensometers, stress monitoring stations, waterspanningsmeters, getijdeopnemer en
luchtdrukopnemer.

Tevens zijn gelijktijdig met de automatische metingen driemaal handmatige metingen uitge-
voerd. Het betreft het meten van de helling van de hellingmeetbuizen en waterpassing van de
zakbakens, koppen van de extensometers en  het vaste punt. Daarnaast is de xy-positie van de
kop van de hellingmeetbuis bepaald.
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Het doel van de nulmetingen is tweeledig:

- het vastleggen van de nulsituatie voordat de tunnelboormachine het meetgebied
passeert

- het testen van de instrumenten en toetsing aan de gestelde criteria in de afnamepro-
cedure [2].

3.2 Deformatie-metingen

3.2.1 Algemeen
Bij uitvoering van de landmeetkundige metingen is er vooral op 16 december 1996 vrij veel last
ondervonden van externe storing met name:

- bouwactiviteiten
- rijdende bouwkranen
- vrachtverkeer
- shovels (die binnen 50 m een zandbaan aan het aanleggen  waren).

Hierdoor is de nauwkeurigheid van de metingen op 16 december minder dan de overige
metingen.

3.2.2 Vastpunt
Het in het terrein geplaatste vastpunt (RP2) is gerelateerd aan een hoogtebout van Rijkswa-
terstaat die bekend is onder de volgende gegevens blad 37H nummer 306, datum van uitgifte
van dit blad is 19960501. De hoogte van het punt bedraagt volgens de laatste herziening
19940315 : 5,239 boven NAP

Punt RP2 is in verschillende heen- en teruggangen bepaald. De resultaten van de metingen
worden gepresenteerd in bijlage G1. Het gemiddelde niveau van het vaste punt ten opzichte
NAP bedraagt: +3,25547 m, met een statistische spreiding van 0,51 mm. De verschillen ten
opzichte van de tweede nulmeting zijn iets groter (maximaal 1,3 mm) dan de gestelde eisen. De
oorzaak hiervan wordt gezocht in de genoemde externe factoren (zie 3.2.1).  

Naar aanleiding hiervan en de bevindingen tijdens het installeren van de vastpuntconus kan
worden gesteld dat deze conform de specificaties is geïnstalleerd.

3.2.3 Verticale MV-deformatie-metingen
Voor het meten van verticale zettingen wordt gebruik gemaakt van de Dini 10 van Zeiss met 
bijbehorende invarbaak met barcodesysteem. Hoogteverschillen worden met de Dini 10 op 0.01
mm afgelezen. De nauwkeurigheid van de Dini 10 is 0,3 mm voor 1 km in heen- en teruggang
waterpassen. Het calibratiecertificaat is opgenomen in bijlage F2.

De resultaten van de nulmetingen van de zakbaken MV37 t/m MV 89 ten opzichte van het vaste
punt worden gepresenteerd in bijlage G2.  De geconstateerde variatie tussen de drie
nulmetingen per zakbaak bedragen in het algemeen circa 0,1 tot 0,7 mm. Dit valt binnen de
gestelde eisen (maximaal 1 mm) in de afnameprocedure [2]. De hoogtemetingen van de
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zakbakens 57, 59 en 61 blijken net enkele 0,1 mm buiten de specificaties van 1 mm te vallen.
De geconstateerde verschillen worden voornamelijk toegeschreven aan de reeds genoemde
externe storingen (zie 3.2.1). Dit blijkt ook uit het feit dat in de genoemde gevallen de
verschillen tussen eerste en derde nulmeting veel kleiner zijn dan de verschillen tussen eerste-
tweede en tweede-derde nulmeting. Er kan ook nog sprake zijn van enige aanpassing van het
zakbaken.

3.2.4 Verticale deformatie-metingen in de diepte
De kop van de extensometer is afgemonteerd op een betonnen blok die dient als referentiepunt
voor de meting. Aan weerszijden van de kop bevinden zich 2 draadeinden in het betonnen blok
die zijn ingemeten ten opzichte van het vaste punt. Door middeling van beide draadeinden is de
hoogte van het referentiepunt vastgelegd ten opzichte van het vaste punt. De resultaten van het
inmeten van de draadeinden worden gepresenteerd in bijlage HH1. De verschillen tussen de
eerste en laatste nulmeting bedraagt maximaal 0,5 mm, het De verschillen ten opzichte van de
tweede nulmeting zijn bij EX6a, EX6b, EX7b en EX8b iets groter (maximaal 1,3 mm) dan de
gestelde eisen. De oorzaak hiervan wordt gezocht in de genoemde externe factoren (zie 3.2.1).  

In de periode van 9 tot en met 24 december 1996 zijn nulmetingen uitgevoerd over de volgende
tijdsperioden:

- 9-dec-1996 14:00 uur tot en met 11-dec-1996 08:00 uur (42 uur)
- 16-dec-1996 09:30 uur tot en met 17-dec-1996 08:30 uur (23 uur)
- 23-dec-1996 09:00 uur tot en met 24-dec-1996 09:00 uur (24 uur)

De resultaten van deze nulmetingen worden getoond in de bijlagen H6 tot en met H11. Hierbij
wordt per extensometer per nulmeting de geregistreerde standen van de potentiometers (2 of 6
stuks) als functie van de tijd gepresenteerd. De resultaten vertonen een stabiel verloop. Door
een probleem met het data-acquisitiesysteem is de potentiometer van anker EX6a tijdens de
tweede nulmeting niet goed geregistreerd.

De meetwaarden van elke potentiometer zijn per nulmeting gemiddeld over de geregistreerde
tijd. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in bijlage HH2. Vervolgens zijn de verschillen
tussen de nulmetingen N001 tot en met N003 berekend om het gedrag over de gehele periode te
kunnen beoordelen. De verschillen tussen de eerste en laatste nulmeting liggen in de orde-
grootte van 0,05 tot 0,3 mm; met één uitzondering van 0,49 mm (EX6c).  Dit valt binnen de
gestelde eisen (maximaal 2 mm) van de afnameprocedure [2].

3.2.5 Horizontale MVdeformatie-metingen
De in het terrein geplaatste 4 betonnen poeren zijn voorzien van een roestvrijstalen meettafel.
Deze meettafels zijn in een gecontroleerde meting bekend gemaakt in x-y ontleend aan de
meetpunten die op de bestaande Heinenoordtunnel zijn aangebracht. De meting is berekend met
het vereffenings-programma Geoscan 2D. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in
bijlage II1.

Voor het bepalen van x-y van de 4 hellingbuizen wordt gebruik gemaakt van een Wild T2 met
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Wild Di2002 opzet- afstandmeter en bijbehorende reflectoren. De nauwkeurigheid voor de
hoekmeting is 0.25 mgon en de nauwkeurigheid van de afstandsmeting is 1mm + 1ppm (parts
per million). Het calibratiecertificaat is opgenomen in bijlage F2. De metingen zijn uitgevoerd
op 10, 16 en 23 december 1996. De bepaling van de x,y-coördinaten van de hellingmeetbuizen
gebeurt in een lokaal assenstelsel. Het nulpunt van dit assenstelsel is opstelpunt 1 (151). De X-
as ligt evenwijdig aan de tunnelbuizen (X positief is Noord). De Y-as ligt dwars op de
tunnelbuizen (Y positief is Oost).

De resultaten van de bepaling van de positie van de bovenkant van de hellingmeetbuizen wordt
gepresenteerd in bijlage II2. De verschillen tussen de nulmetingen voldoen in praktisch alle
gevallen aan de gestelde eisen (maximaal 2 mm) in de afnameprocedure [2]. De verschillen
tussen  de x-coördinaten van de tweede en derde nulmeting bij van HE5, HE7 en HE8 zijn iets
groter dan de gestelde eisen: de afwijkingen bedraagt 3 mm. De oorzaak hiervan wordt gezocht
in de genoemde externe factoren (zie 3.2.1)

3.2.6 Horizontale deformatie-metingen in de diepte
De hellingmetingen van de buizen HE5 tot en met HE8 zijn uitgevoerd op 10, 16 en 23
december 1996. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in de bijlagen I5 tot en met I8. De
gemeten verschillen tussen de drie nulmetingen per buis zijn in het algemeen maximaal circa
1,5 mm, hetgeen ruim voldoet aan de gestelde eisen (maximaal 4 mm) in de afnameprocedure
[2]. Het maximale verschil tussen de laatste twee nulmetingen van HE6 is beduidend groter
(circa 4 mm) dan bij alle overige metingen. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in een
minder nauwkeurige uitvoering van de meting. Derhalve is een extra nulmeting uitgevoerd op 7
januari 1997. De resultaten hiervan vallen binnen de specificaties. Er wordt geadviseerd de
nulmeting van 23 december 1996 niet te gebruiken bij de bepaling van de nulsituatie.   

3.3 Drukmetingen

3.3.1 Gronddruk-, luchtdruk- en waterspanningsmetingen
Van 22 t/m 29 november 1996 zijn met behulp van het data-acquisitiesysteem de stress
monitoring stations uitgelezen. De meetresultaten zijn met behulp van het spreadsheetprogram-
ma Excel verwerkt; de resultaten staan gepresenteerd op bijlage J1 welke hieronder worden
toegelicht.

Op bijlage J1 is de gemeten druk in de gronddrukcellen en waterspanningsmeters uitgezet tegen
de datum/tijd. Tevens is op de secundaire verticale as de luchtdruk uitgezet. Geconstateerd
wordt dat de waterspanningsmeters SMS1.1, SMS2.1, SMS3.1 en SMS4.1 gedurende een
getijcyclus onderhevig zijn aan een variatie van ca. 3 kPa. Onder invloed van het getij op de
Oude Maas is tevens een variatie in de totale grondspanning welke geregistreerd wordt door de
overige cellen waar te nemen. Bij de verticaal geörienteerde cellen (SMSx.3 en SMSx.4), welke
de horizontale gronddruk meten, is de amplitude van de getijvariatie over het algemeen geringer
dan bij de horizontale cellen (SMSx.2) welke de verticale totale gronddruk meten.
Bij SMS1.2 wordt een omgekeerd verband met de waterspanning gevonden.
Variaties door de luchtdruk worden door de gronddrukcellen en waterspanningsmeters globaal
gevolgd; een afname van de luchtdruk resulteert in een afname van de druk in de gronddruk- en
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waterspanningsmeters; dit geldt tevens voor gronddrukcel SMS1.2.

Tevens wordt geconstateerd dat behalve bij cel SMS3.3 en SMS1.2 de gemeten totale
gronddruk geringer is dan de waterdruk ter hoogte van de gronddrukcellen. Genoemd
verschijnsel is het gevolg van het bentoniet/cementlichaam waarmee de gronddrukelementen
zijn omhuld. De spanningen welke initieel op de gronddrukcellen werkt is gelijk aan de
bentoniet/cementvloeistofdruk direct na aanbrengen. Tijdens verharding van het bento-
niet/cementlichaam is water onttrokken aan het mengsel en neemt de waterspanning in het
bentoniet/cementlichaam af. Aangezien de mate van waterverbruik tijdens verharding
plaatselijk enigszins kan verschillen treden ook verschillen in grondspanningen na enige tijd op.
Aan de absolute waarde van de gemeten grondspanningen dient dan ook geen waarde te worden
gehecht. Zoals hierboven is aangegeven worden echter verandering in grondspanning uitstekend
doorgegeven; de metingen dienen dan ook relatief, dat wil zeggen ten opzichte van de
spanningen voorafgaand aan passage, te worden beschouwd.

De afname van de gemeten druk in cel SMS1.2 bij een toename van de waterspanning wordt
mogelijk veroorzaakt door een luchtinsluiting onder de betreffende horizontale cel. Bij een
toename van de waterdruk wordt de gronddrukcel zijdelings belast waardoor een verdikking
van de gronddrukcel optreedt welke niet wordt verhinderd door spanningsopbouw ter plaatse
van de luchtinsluiting in verband met de relatief grote compressibiliteit van lucht. Verdikking
van de cel leidt op deze wijze tot een spanningsafname van de vloeistof in de cel welke wordt
gemeten. Verandering van de verticale grondspanning onder invloed van luchtdrukvariaties lijkt
echter gelijk te zijn aan de overige cellen.

Tengevolge van de wijze van plaatsing van het instrument in een geboord gat welke
opengehouden wordt door een bentoniet/cement steunvloeistof is de horizontale korrelspanning
ter plaatse van het instrument gereduceerd tot nihil. Opbouw van verticale korrelspanning ten
gevolge van het eigengewicht van de bodemlagen boven het instrument vindt door het verharde
bentoniet/cementlichaam en wrijving tussen het aanvulmateriaal en het omringende boorgat
niet plaats; hierbij speelt tevens de plaatsingsstang, welke is achtergebleven in het boorgat, een
geringe rol.

Geconcludeerd kan worden dat de gronddrukcellen en waterspanningsmeters goed reageren op
drukveranderingen in de bodem. Door nog optredende consolidatie wordt verwacht dat de totale
gronddruk op de cellen nog toeneemt in de tijd. Het tempo waarin consolidatie optreedt kan
worden bepaald over de periode tot aan start van het boorproces. De invloed van achterge-
bleven consolidatie na start van het boorproces kan worden bepaald uit extrapolatie. Op basis
van metingen uitgevoerd tot begin februari 1997 wordt geen verhoging van de grondspanning
verwacht ten gevolge van achtergebleven consolidatie; blijkbaar is het bentoniet/cementlichaam
zo goed als ondoorlatend voor water. In hoeverre gronddrukcel SMS1.2 reageert op
veranderingen van de horizontale en verticale gronddruk is niet geheel duidelijk.  Ter
vervanging van SMS1.2 is het reserve meetsinstrument SMS5 op 19 en 20 december 1996
geplaatst. De installatieprocedure is hierbij enigszins aangepast teneinde het risico van
luchtinsluitingen zoveel mogelijk te beperken.
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De resultaten van de nulmetingen van de gronddrukcellen en luchtdrukmeting op 10, 16 en 23
december 1996 zijn gegeven op bijlage J2 t/m J4. Op 10 en 16 december zijn metingen
uitgevoerd aan station SMS1 t/m SMS4 en op 23 december aan SMS2 t/m SMS5.
Op bijlage J5 t/m J7 is het verloop van de waterspanning, de luchtdruk en de relatieve druk in
de Oude Maas gegeven gedurende de gehele periode tussen de nulmetingen. De relatie tussen
deze parameters wordt door de volgende aspecten bepaald:

- Bij gelijkblijvende waterstand in de Oude Maas wordt verwacht dat de waterspanning
in het spanningspakket op NAP - 13 m volledig reageert op luchtdrukveranderingen.

- De gemiddelde stijghoogte in dit spanningspakket is gelijk aan de gemiddelde
waterstand op de Oude Maas. Deze waterstand wordt slechts gering beïnvloed door de
luchtdruk en wordt in belangrijke mate beïnvloed door hydrologische invloeden als
afvoer van de grote rivieren, de waterstand ter plaatse van Hoek van Holland en
opstuwing ten gevolge van het lokale windveld.

- De gemeten waterspanning in de peilbuis op de Oude Maas is enerzijds afhankelijk van
de waterstand in de Oude Maas en anderzijds van de momentane luchtdruk.

Op bijlage J8 t/m J10 zijn dezelfde metingen weergegeven echter zijn de SMS-metingen nu
gecorrigeerd naar een waterspanning bij 1000 mbar.
In de periode 9 tot 16 december is er een duidelijk verband tussen de gemeten waterspanning en
de luchtdruk. De verandering van de luchtdruk resulteert volledig in een gelijke verandering
van de waterspanning in de waterspanningsmeters van de gronddrukstations.

Op 10, 19 en 23 december zijn peilbuiswaarnemingen in PB1 uitgevoerd en zijn de gelijktijdig
waterspanningsmetingen uitgevoerd. De op basis van deze gegevens berekende stijghoogten
zijn bepaald en samengevat op bijlage J11. Geconcludeerd kan worden dat het verschil tussen
alle waarnemingen op één tijdstip geringer is dan 0,30 m hetgeen overeenkomt met verschillen
kleiner dan 3 kPa. Geconstateerd is dat zowel de amplitude als het tijdstip van hoogst en laagste
waterspanning van de stress monitoring stations uitstekend overeenkomt met de waarnemingen
van de BTL-waterspanningsmeters WSM4 en WSM5.

In de periode 28 januari  t/m 10 februari zijn aanvullende nulmetingen van de stress monitoring
Stations en de luchtdruk uitgevoerd ten behoeve van SMS5; de resultaten zijn gegeven op
bijlage J12 en J13. De waterdrukopnemer SMS5.1 geeft nagenoeg dezelfde resultaten als
SMS2.1 zoals wordt verwacht. De horizontale gronddrukcel SMS5.2 vertoont hetzelfde
afwijkende beeld als SMS1.2. De eerder gegeven mogelijke verklaring van het gemeten
verschijnsel lijkt toch niet de oorzaak van dit gedrag. Met name het niet gelijktijdig optreden
van piekwaarden in de waterspanning in vergelijking met piekwaarden bij de overige
waterspanningsmeters zou met het beschreven mechanisme niet optreden. Mogelijk is een
lokale heterogeniteit, b.v. een kleiinsluiting, in de bodem ter plaatse van de horizontale
gronddrukcel de oorzaak van het probleem evenals bij de op ca. 1 m afstand geplaatste cel
SMS1.2. Gezien het feit dat deze cel op langzame luchtddrukveranderingen gelijk reageert als
de overige cellen wordt aanbevolen de metingen zoals gepland uit te voeren en de getijvariatie
buiten beschouwing te laten.
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3.3.2 Waterspanningsmetingen BTL

In de periode van 9 tot en met 24 december 1996 zijn nulmetingen uitgevoerd over de volgende
tijdsperioden:

- 9-dec-1996 14:00 uur tot en met 11-dec-1996 08:00 uur (42 uur)
- 16-dec-1996 09:30 uur tot en met 17-dec-1996 08:30 uur (23 uur)
- 23-dec-1996 09:00 uur tot en met 24-dec-1996 09:00 uur (24 uur)

De resultaten van deze nulmetingen worden getoond in de bijlagen K4 tot en met K6. Hierbij
wordt per opnemer per nulmeting de geregistreerde waterspanning (niet gecorrigeerd voor
luchtdrukvariatie) gepresenteerd als functie van de tijd. Bij bestudering van de gegevens valt
direct het vreemde verloop van WSM6 op. Tijdens de eerste nulmeting ziet het beeld er nog
redelijk uit; bij volgende nulmetingen vertoond de opnemer een groot verloop. Op basis hiervan
en het gedrag van de opnemer bij de maximale sample-frequentie van 1 Hz (zie bijlage D4,
pagina 6) wordt deze opnemer afgekeurd.

De beide andere opnemers vertonen een betrouwbaar beeld aangezien de resultaten hiervan
getijde-invloed vertonen en deze opnemers in fase verlopen met de getijde-opnemer. Ook bij
een hoge sample-frequentie vertonen de opnemers geen verloop zoals WSM6 (zie bijlage D4,
pagina 6).

In tabel 5 worden de waarnemingen van WSM4 en WSM5 vergeleken met de peilbuiswaar-
neming op 23 december 1996 11:15 uur.
   
Tabel 5. Controle waarnemingen WSM4 en WSM5

Instrument plaatsingsdiepte
[m+NAP]

waarneming berekende
waarde [kPa]

verschil2

[kPa]

WSM4 -9.56 79,3   kPa 81,8 2,5

WSM5 -12.36 105,4 kPa 109,2 3,8

PB1 bkb1 = +3.273 4.47 - bkb1

WSM5 - WSM4 26,1 27,4 1,3

  1 bkb = bovenkant buis
  2 verschil kolom 'berekende waarde' en kolom 'waarneming'

Uit de peilbuiswaarneming en de bepaalde plaatsingsdiepte van de opnemer wordt de verwachte
waterspanning berekend. De berekende waarde wordt vergeleken met de werkelijke waarne-
mingen van WSM 4 en 5, gecorrigeerd voor een luchtdrukverschil van 17 mbar ten opzichte
van de calibratieluchtdruk (=1027 mbar). Het blijkt dat de waarnemingen binnen een marge van
circa 3% kloppen met de berekening. Dit voldoet aan de gestelde absolute eisen (maximaal 10
kPa) in de afnameprocedure [2]. Ook wordt voldaan aan de gestelde relatieve eis van maximaal
3 kPa. 
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Op 8 januari 1997 wordt ter vervanging van de afgekeurde opnemer WSM6 een nieuwe
opnemer (WSM7) geplaatst. Ter controle van de juiste werking van de opnemer zijn op 28 en
29 januari 1997 nulmetingen conform de verkorte procedure uitgevoerd. De resultaten hiervan
worden gepresenteerd in de bijlagen K7.

In tabel 6 worden de waarnemingen van WSM7 vergeleken met de peilbuiswaarneming op 29
januari 1997 12:45 uur.
   
Tabel 6. Controle waarnemingen WSM7

Instrument plaatsingsdiepte
[m+NAP]

waarneming berekende
waarde [kPa]

verschil2

[kPa]

WSM7 -11.89 108,6   kPa 104,2 -4,4

PB1 bkb1 = +3.273 4.51 - bkb1

  1 bkb = bovenkant buis
  2 verschil kolom 'berekende waarde' en kolom 'waarneming'

Uit de peilbuiswaarneming en de bepaalde plaatsingsdiepte van de opnemer wordt de verwachte
waterspanning berekend. De berekende waarde wordt vergeleken met de werkelijke waarne-
mingen van WSM 7, gecorrigeerd voor een luchtdrukverschil van 20 mbar ten opzichte van de
calibratieluchtdruk (=1020 mbar). Het blijkt dat de waarneming binnen een marge van circa 4%
klopt met de berekening. Dit voldoet aan de gestelde eis (maximaal 10 kPa) in de
afnameprocedure [2].

3.3.3 Waterspanningsmeting Oude Maas
De nulmetingen zijn uitgevoerd op 9 en 10 december, op 16 en 17 december en op 24 december
1996. Voor het berekenen van de waterdruk is het meetsignaal opgewaardeerd met de voedings-
spanningsverhouding 10.000/2.501. Bij de bepaling van de waterspanning wordt gerekend met:
350 mbar = 50.03 mV.

Het meetsignaal van de waterspanningsmeter op 9 en 10 december en de waterstand in de Oude
Maas bij het RWS meetpunt is weergegeven op respectievelijk bijlage L1 en L2. Op bijlage L3
zijn beide meetsignalen in een grafiek weergegeven, waarbij de beide Y-assen met dezelfde
schaalgrootte zijn uitgevoerd. Op bijlage L4 is voor de periode 16 en 17 december het
meetsignaal van de waterspanningsmeter en de waterstand in de Oude Maas bij het RWS
meetpunt weergegeven. Op bijlage L5 is voor de periode 24 december het meetsignaal van de
waterspanningsmeter en de waterstand in de Oude Maas bij het RWS meetpunt weergegeven.

Het meetsignaal geeft op 24 december om nog onbekende reden slechts van 9.30 tot 10:30 h
een signaal af. Tussen 10:30 h en 16:30 h is geen meetwaarde geregistreerd. Om 16:30 h
reageert de opnemer weer op de getijwaterstand in de Oude Maas. Dit wordt verklaard door
werkzaamheden op 24 december aan de meetkabel.
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Met uitzondering van de meetperiode op 24 december kan worden gesteld dat de waterspan-
ningsmeter het getij in de Oude Maas goed volgt. Het verschil in waterstand tussen RWS
opnemer bij Goidschalxoord en bij de Heinenoordtunnel wordt verklaard door de afstand tussen
beide opnemers. Aan de hand van enkele waterniveaumetingen t.p.v. de waterspanningsmeter is
de offset van de waterspanningsmeter bepaald op -41,2 cm waterkolom.
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HOOFDSTUK 4

CONCLUSIE

Concluderend kan worden gesteld dat meetgebied Noord conform de gestelde eisen in de
specificaties [1] en de criteria in de afnameprocedure [2] kan worden opgeleverd aan de
opdrachtgever. De instrumenten zijn in het algemeen aangebracht op de gespecificeerde
lokaties. In een aantal gevallen zijn hierin tijdens de uitvoering afwijkingen opgetreden; dit
heeft echter geen belangrijke nadelige effecten op het doel van de metingen.

Naar aanleiding van nader gestelde eisen of andere inzichten zijn, in overleg met de opdracht-
gever, een beperkt aantal wijzigingen aangebracht in de instrumentatie wat betreft keuze van
(delen van) instrumenten  of wijze van plaatsing. Dit heeft in het algemeen geleid tot een
hogere kwaliteit van het totale meetsysteem.

In eerste instantie functioneren alle instrumenten, met uitzondering van WSM6 en SMS1.2 en
volgens de criteria zoals gesteld in de afnameprocedure. Daarna zijn beide instrumenten
vervangen en volgens de verkorte procedure getest. Hierna blijken alle instrumenten te
functioneren conform de gestelde eisen, of kan een acceptabele verklaring worden gegeven
voor geconstateerde afwijkingen.    
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BIJLAGE A3: COÖRDINATEN MEETPUNTEN
MAAIVELD-DEFORMATIE

                                                                         

Codering
meetpunt

Type
instrument

RD-coördinaten meetpunt Hoogte
meetpunt1

x [m] y [m] z [m+NAP]

MV37 zakbaken 855.340 7758.241 2.9346

MV38 zakbaken 859.332 7756.990 2.7230

MV39 zakbaken 861.208 7756.388 2.7032

MV40 zakbaken 863.228 7755.768 2.7023

MV41 zakbaken 865.336 7755.111 2.7144

MV42 zakbaken 867.196 7754.520 2.6780

MV43 zakbaken 869.285 7753.827 2.7132

MV44 zakbaken 871.142 7753.249 2.7076

MV45 zakbaken 873.190 7752.604 2.6722

MV46 zakbaken 875.077 7752.017 2.6623

MV47 zakbaken 877.160 7751.367 2.6929

MV48 zakbaken 879.112 7750.734 2.7271

MV49 zakbaken 881.210 7750.077 2.7103

MV50 zakbaken 883.268 7749.405 2.6831

MV51 zakbaken 885.113 7748.772 2.6807

MV52 zakbaken 886.868 7748.264 2.6932

MV53 zakbaken 889.106 7745.545 2.7294

MV54 zakbaken 890.989 7746.934 2.7165

MV55 zakbaken 894.852 7745.712 2.7724

MV56 zakbaken 898.697 7744.408 2.8076

MV57 zakbaken 867.083 7800.965 2.8391

MV58 zakbaken 869.761 7800.159 2.6691

MV59 zakbaken 873.594 7798.905 2.6338

MV60 zakbaken 875.567 7798.315 2.6202

MV61 zakbaken 877.568 7797.635 2.6030



Codering
meetpunt

Type
instrument

RD-coördinaten meetpunt Hoogte
meetpunt1

x [m] y [m] z [m+NAP]

MV62 zakbaken 879.599 7796.999 2.5915

MV63 zakbaken 881.504 7796.376 2.5659

MV64 zakbaken 883.564 7795.764 2.5801

MV65 zakbaken 885.546 7795.117 2.5921

MV66 zakbaken 887.516 7794.489 2.5976

MV67 zakbaken 889.550 7793.848 2.5957

MV68 zakbaken 891.512 7793.211 2.5928

MV69 zakbaken 893.423 7792.563 2.5584

MV70 zakbaken 895.389 7791.921 2.5937

MV71 zakbaken 897.457 7791.245 2.6154

MV72 zakbaken 899.399 7790.651 2.6226

MV73 zakbaken 901.358 7789.967 2.5829

MV74 zakbaken 903.404 7789.376 2.5878

MV75 zakbaken 905.325 7788.707 2.6695

MV76 zakbaken 909.175 7787.469 2.5914

MV77 zakbaken 912.186 7786.400 2.8025

MV78 zakbaken 864.708 7746.771 2.9855

MV79 zakbaken 870.967 7764.885 2.7956

MV80 zakbaken 874.322 7775.287 2.8512

MV81 zakbaken 878.007 7786.349 2.8061

MV82 zakbaken 885.135 7806.451 2.5738

MV83 zakbaken 888.004 7814.967 2.5186

MV84 zakbaken 879.636 7740.143 2.7971

MV85 zakbaken 886.698 7759.870 2.6918

MV86 zakbaken 890.225 7770.347 2.7069

MV87 zakbaken 893.657 7780.830 2.6991

MV88 zakbaken 900.813 7801.652 2.7742



Codering
meetpunt

Type
instrument

RD-coördinaten meetpunt Hoogte
meetpunt1

x [m] y [m] z [m+NAP]

MV89 zakbaken 903.405 7809.318 2.7282
1  op basis van 2de nulmeting dd 16-12-1996        



BIJLAGE A4: COÖRDINATEN MEETPUNTEN

DEFORMATIE IN DE ONDERGROND

Codering
meetpunt

Type en meetpunt
instrument

RD-coördinaten meetpunt1 Hoogte
meetpunt2

x [m] y [m] z [m+NAP]

EX6 kap extensometer 878.297 7805.727 2.904 3

EX6a anker extensometer -3.45

EX6b anker extensometer -6.45

EX6c anker extensometer -9.45

EX6d anker extensometer -12.45

EX6e anker extensometer -15.45

EX6f anker extensometer -18.45

EX7 kap extensometer 884.162 7803.783 2.836 3

X7a anker extensometer -3.4

EX7b anker extensometer -6.5

EX8 kap extensometer 890.086 7802.098 2.839 3

EX8a anker extensometer -3.54

EX8b anker extensometer -6.54

EX8c anker extensometer -9.49

EX8d anker extensometer -12.49

EX8e anker extensometer -15.44

EX8f anker extensometer -18.54

EX9 kap extensometer 892.081 7801.249 2.854 3

EX9a anker extensometer -3.51

EX9b anker extensometer -6.51

EX9c anker extensometer -9.51

EX9d anker extensometer -12.51

EX9e anker extensometer -15.51

EX9f anker extensometer -18.51



Codering
meetpunt

Type en meetpunt
instrument

RD-coördinaten meetpunt1 Hoogte
meetpunt2

x [m] y [m] z [m+NAP]

EX10 kap extensometer 894.111 7800.708 2.884 3

EX10a anker extensometer -3.49

EX10b anker extensometer -6.49

EX10c anker extensometer -9.49

EX10d anker extensometer -12.49

EX10e anker extensometer -15.49

EX10f anker extensometer -18.49

EX11 kap extensometer 901.335 7802.362 2.879 3

EX11a anker extensometer -3.48

EX11b anker extensometer -6.48

HE5 begin hellingmeetbuis 882.847 7799.915 2.409

HE5 einde hellingmeetbuis -5.84

HE6 begin hellingmeetbuis 888.587 7796.960 2.403

HE6 einde hellingmeetbuis -23.85

HE7 begin hellingmeetbuis 892.720 7796.804 2.413

HE7 einde hellingmeetbuis -23.84

HE8 begin hellingmeetbuis 898.655 7794.912 2.424

HE8 einde hellingmeetbuis -5.83
1  hart kap extensometer of hart hellingmeetbuis
2 hart anker of laatste meetpunt hellingmeetbuis
3 middeling van beide draadeinden op het blok van de extensometer



BIJLAGE A5: COÖRDINATEN MEETPUNTEN

DRUKMETINGEN IN DE ONDERGROND

Codering
meetpunt

Type en meetpunt
instrument

RD-coördinaten meetpunt Hoogte
meetpunt

x [m] y [m] z [m+NAP]

SMS1 maaiveld monitoring station 882.267 7779.426 2.47

SMS1 middelste cel stress monitoring
station (nummer 3)

-13.03

SMS2 maaiveld monitoring station 884.476 7778.679 2.48

SMS2 middelste cel stress monitoring 
station (nummer 3)

-13.03

SMS3 maaiveld monitoring station 880.391 7773.556 2.47

SMS3 middelste cel stress monitoring
station (nummer 3)

-13.16

SMS4 maaiveld monitoring station 883.120 7775.292 2.46

SMS4 middelste cel stress monitoring
station (nummer 3)

-13.2

SMS5 maaiveld monitoring station 882.764 7781.096 2.47

SMS5 middelste cel stress monitoring
station (nummer 3)

-12.91

WSM4 maaiveld waterspanningsmeter 879.633 7786.983 2.397

WSM4 opnemer waterspanningsmeter 881.282 7791.753 -9.56

WSM5 maaiveld waterspanningsmeter 877.716 7785.101 2.479

WSM5 opnemer waterspanningsmeter 879.766 7790.961 -12.36

WSM6 maaiveld waterspanningsmeter 875.900 7783.280 2.444

WSM6 opnemer waterspanningsmeter 878.030 7789.31 -12.27

WSM7 maaiveld waterspanningsmeter 878.918 7782.773 2.444

WSM7 opnemer waterspanningsmeter 881.548 7789.743 -11.886

PB1 bovenkant peilbuis 882.383 7772.620 3.237

PB1 filter peilbuis -12.84



BIJLAGE A6: COÖRDINATEN DIVERSEN

Codering
meetpunt

Type
instrument

RD-coördinaten meetpunt Hoogte
meetpunt

x [m] y [m] z [m+NAP]

1 Opstelpunt wtp 908.485 7792.699

2 Opstelpunt wtp 894.081 7751.037

3 Opstelpunt wtp 859.638 7761.695

4 Opstelpunt wtp 872.915 7804.352

HE1 maaiveld sondering 2.379

Meetk. 870.130 7808.029

Kabelb.1 871.355 7798.638

Kabelb.2 880.969 7787.594

Kabelb.3 879.142 7808.285

Kabelb.4 895.178 7804.056



BIJLAGE B1: GEGEVENS OPNEMERS
EXTENSOMETERS EX6 t/m EX11 en

RESULTAAT CALIBRATIES



BIJLAGE B2: GEGEVENS STRESS
MONITORING STATIONS SMS1 t/m SMS5

en RESULTAAT VELDCALIBRATIES



BIJLAGE B3: GEGEVENS WATERSPANNINGS-
METERS WSM4 t/m WSM7, TESTRAPPORTEN

en RESULTAAT CALIBRATIES



BIJLAGE B4: CALIBRATIES GETIJDEOPNEMER
en LUCHTDRUKOPNEMER



BIJLAGE C2: RESULTAAT
HELLINGMETINGEN BOORGATEN



BIJLAGE C3: PLAATSINGSFORMULIEREN
INSTRUMENTEN IN DE ONDERGROND



BIJLAGE D1: SCHEMATISCHE OPZET
DATA-ACQUISITIESYSTEEM NOORD



BIJLAGE D2: BEDRADINGSSCHEMA
DATA-ACQUISITIESYSTEEM NOORD



BIJLAGE D3: OPBOUW DATA-FILES,
KANAALINDELING EN VERSCHALINGSFACTOREN



BIJLAGE D4: RESULTAAT TESTEN
DATA-ACQUISITIESYSTEEM NOORD



BIJLAGE F1: CALIBRATIECERTIFICATEN
IJKINSTALLATIE GRONDMECHANICA DELFT



BIJLAGE F2: CALIBRATIECERTIFICATEN
MEETINSTRUMENTEN



BIJLAGE II1: INMETEN
(X,Y) POSITIE POEREN



Bijlage II2:  Inmeten bovenkant hellingbuis

X Y Z
[m lokaal] [m lokaal] [m+NAP]

Opst1 (151) 0.000 0.000
Opst2 (152) 0.000 -44.082

1 ste meting dd 1996-12-10                        
he5 -26.590 -1.559 2.4090

he6 -20.202 -2.476 2.4022

he7 -16.242 -1.272 2.4127

he8 -10.015 -1.121 2.4225

2 de meting dd 1996-12-16           
he5 -26.589 -1.558 2.4093

he6 -20.198 -2.475 2.4027

he7 -16.241 -1.272 2.4134

he8 -10.014 -1.121 2.4242

3 de meting dd 1996-12-23
he5 -26.592 -1.557 2.4090

he6 -20.198 -2.475 2.4018

he7 -16.244 -1.272 2.4129

he8 -10.017 -1.120 2.4229

Definitie lokaal stelsel
Nulpunt: Opstelpunt 1
X-as: lengterichting tunnel



Noord positief en Zuid negatief
Y-as: dwars op de tunnel

Oost positief en west negatief



     Bijlage G1: Inmeten Vastpunt conus

      4 December 1996    3.25540  m boven N.A.P

     10 December 1996    3.25514  m boven N.A.P

     16 December 1996    3.25632  m boven N.A.P

     23 December 1996    3.25500  m boven N.A.P 



Bijlage G2: zakbakens ten opzichte van vastpunt (VP)

MV 10-12-96 16-12-96 23-12-96
[m+VP] [m+VP] [m+VP]

37 -0.3208 -0.3215 -0.3208
38 -0.5327 -0.5331 -0.5326
39 -0.5526 -0.5529 -0.5525
40 -0.5536 -0.5538 -0.5534
41 -0.5416 -0.5418 -0.5415
42 -0.5781 -0.5781 -0.5779
43 -0.5428 -0.5429 -0.5427
44 -0.5484 -0.5486 -0.5483
45 -0.5841 -0.5840 -0.5841
46 -0.5940 -0.5938 -0.5938
47 -0.5635 -0.5632 -0.5633
48 -0.5295 -0.5291 -0.5292
49 -0.5463 -0.5458 -0.5460
50 -0.5737 -0.5730 -0.5732
51 -0.5761 -0.5755 -0.5759
52 -0.5637 -0.5630 -0.5630
53 -0.5275 -0.5268 -0.5271
54 -0.5404 -0.5397 -0.5400
55 -0.4844 -0.4838 -0.4840
56 -0.4492 -0.4486 -0.4491
57 -0.4155 -0.4169 -0.4156
58 -0.5858 -0.5869 -0.5859
59 -0.6212 -0.6222 -0.6207
60 -0.6353 -0.6358 -0.6355
61 -0.6520 -0.6529 -0.6518
62 -0.6639 -0.6645 -0.6636
63 -0.6898 -0.6902 -0.6898
64 -0.6754 -0.6760 -0.6753
65 -0.6635 -0.6639 -0.6633
66 -0.6585 -0.6585 -0.6584
67 -0.6602 -0.6604 -0.6602
68 -0.6633 -0.6633 -0.6630



69 -0.6982 -0.6977 -0.6978
70 -0.6633 -0.6624 -0.6624
71 -0.6412 -0.6407 -0.6408
72 -0.6339 -0.6335 -0.6339
73 -0.6736 -0.6733 -0.6736
74 -0.6692 -0.6684 -0.6689
75 -0.5874 -0.5867 -0.5873
76 -0.6652 -0.6647 -0.6651
77 -0.4539 -0.4536 -0.4538
78 -0.2704 -0.2706 -0.2703
79 -0.4601 -0.4606 -0.4602
80 -0.4040 -0.4051 -0.4049
81 -0.4492 -0.4499 -0.4496
82 -0.6815 -0.6823 -0.6817
83 -0.7366 -0.7374 -0.7368
84 -0.4594 -0.4591 -0.4592
85 -0.5650 -0.5644 -0.5648
86 -0.5489 -0.5496 -0.5494
87 -0.5567 -0.5569 -0.5572
88 -0.4820 -0.4819 -0.4823
89 -0.5279 -0.5279 -0.5276



Bijlage HH1: Inmeten draadeinden extensometers

10-12-'96 16-12-'96 23-12-'96
[m+VP] [m+VP] [m+VP]

Ex6a -0.3505 -0.3518 -0.3507
Ex6b -0.3523 -0.3536 -0.3521
Ex7a -0.4210 -0.4219 -0.4207
Ex7b -0.4185 -0.4196 -0.4190
Ex8a -0.4157 -0.4165 -0.4160 
Ex8b -0.4174 -0.4182 -0.4178 
Ex9a -0.4016 -0.4019 -0.4020
Ex9b -0.4016 -0.4021 -0.4020
Ex10a -0.3683 -0.3687 -0.3684
Ex10b -0.3761 -0.3765 -0.3765
Ex11a -0.3772 -0.3773 -0.3770
Ex11b -0.3769 -0.3772 -0.3771

 
a : draadeind westzijde extensometer
b : draadeind oostzijde extensometer


