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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 "Specificatie en draaiboek meetgebieden 2 e Heinenoordtunnel" is
onder verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand gekomen en moet gezien worden als
uitvoeringsonderdeel van het predictieplan.
Het rapport beschrijft de specificatie van de meetgebieden (type en positie gekozen instru-
mentatie en data-acquisitie) en het draaiboek voor uitvoering van de metingen.
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Drukopnemer BTL: High Performance Pressure Transducer, Minia-
ture Series
Drukopnemer getijdemeting: General Purpose Pressure Transducer,
PDCR 800 Series
Stress Monitoring Stations: BB 10/20 KF10 2V/H/P4 VW
Vibrating Wire Sensors, model BB 10/20 KF10 VW
Meetcomputer PCA-6147
Behuizing computer IPC 6806
Datalogger Campbell CR10
Noodstroomvoorziening Victron On-Line, type Micro 110



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 te liggen
elkaar met een tussenruimte van ca. 8,3 m.

In het kader van het Praktijkonderzoek Boortunnels (K100) is een onderzoekprogramma
geformuleerd. 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.
In eerste instantie is de relatie tussen de oorspronkelijk geformuleerde onderzoeksdoelen, de
predicties en de op basis hiervan gekozen instrumentatie onderzocht. Aangezien een aantal
doelen nauwe verwantschap of overlap vertonen, zullen vervolgens een aantal doelen
gebundeld worden, waardoor een beperkt aantal hoofddoelen overblijft. Per hoofddoel wordt
vervolgens aangegeven welke predicties zijn uitgevoerd en wat hiervan de belangrijkste
uitkomsten zijn. Op basis hiervan wordt tenslotte beschreven welk type instrumentaties nodig
zijn en wordt ingegaan op de meetfrequentie, de meetmethode en de meetlocatie.

Zodoende ontstaan de volgende zes hoofddoelen:
A: Wijzigingen van de bodemstructuur (V-02)
B: Deformaties in de omgeving (V-09)
C: Invloed van de ondersteuning van het boorfront (V-10, B-04, B-07, B-10)
D: Invloed van het staarteffect (V-11)
E: Spanningsveranderingen in de omgeving (V-02, V-12, V-22)
F: Waterspanningen voor het boorfront (G-05, B-10, B-13)

Het accent van de instrumentatie ligt op de eerste tunnelbuis die wordt aangelegd in ongestoor-
de grond (westzijde meetgebieden). Uit de terugkoppeling naar de predictie-berekeningen blijkt
dat het meten van deformaties een hoge prioriteit heeft. Een tweede prioriteit wordt toegekend
aan de gronddruk- en waterspanningsmetingen. De overige metingen hebben een derde
prioriteit.
De gekozen instrumentatie wordt op basis van de prioriteitsstelling gespecificeerd, inclusief de
te volgen procedures voor plaatsing en kwaliteitsborging. Tevens wordt aangegeven hoe het
meetschema dient te worden uitgevoerd en hoe de metingen worden gepresenteerd en
gerapporteerd.

Om budgettaire redenen is de hoeveelheid instrumentatie gereduceerd tot het in dit rapport
aangegeven niveau. De opstellers zijn van mening dat met het voorliggende instrumentatieplan
het absolute minimum bereikt is dat nog voldoet aan de clustering van onderzoeksdoelen
B,C,D,E en F. Uit budgettaire overwegingen en omdat geen goede predictie beschikbaar is zijn
de geplande sonderingen en conuspressiometerproeven komen te vervallen. Het onderzoeksdoel
A kan derhalve niet worden gerealiseerd.

Bij het realiseren van de laatste definitieve versie van dit rapport zijn een afnameprocedure en
terugvalscenario opgenomen. Hierin wordt beschreven aan welke criteria de instrumenten na
plaatsing moeten voldoen en hoe dient te worden gehandeld bij het niet of niet juist
functioneren van (onderdelen) van het meetsysteem.



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.

At first the relation between orginally defined research objectives, predictive calculations and
the selected instuments are examined. A number of research objectives show an overlap and are
combined to a limited number of main objectives. The performed calculations and the results
are discussed for each main objective. Finally the needed type of instrumentation, samplefre-
quency, measuring methods and position of the instruments are described based on the main
research objectives.

The main research objectives are:
A: Change in the soil structure (V-02)
B: Deformation in the direct enviroment (V-09)
C: Influence of the supportpressure of the drilling face (V-10, B-04, B-07, B-10)
D: Influence of the tail effect (V-11)
E: Stress changes in the direct enviroment (V-02, V-12, V-22)
F: Porewater pressure in front of the drilling face (G-05, B-10, B-13)

The accent of the instumentation plan is concentrated on the first tunnel which will be
constructed in undisturbed soil. (Westside of the measuring area). The results of predictive
calculations demonstarte a priority to measurements of the soildeformation. A second priority is
awarded to measurement of soilpressure and porewater pressure. The other measurements have
a third priority.   

The chosen instrumentation is based on the mentioned priorities and specified in detail,
including procedures for installation and quality assurance. Also the measuringschedule, the
presentation and reporting of measurements are described.

For financial reasons the number of instruments have been reduced to a level described in this
report. The authors of this report believe that the number of instruments have reached a critical
minimum level in order to achieve the main objectives B,C,D,E en F. For financial reasons and
because there is no prediction the planned Cone Penetration Tests and Cone Pressiometer
Ttests have been eliminated from the program. Main objective A can thus not be realised.

In the last final report a deliverup procedure and malfunction scenario is added. These
procedures describe the testcriteria for the installed instruments and the action to be taken in
case of malfunction of  (parts of) the measuringsystem.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

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 te liggen
elkaar 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 gemonitored 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. Ten behoeve van de inrichting van
de meetgebieden dient een specificatie te worden opgesteld voor de te installeren instrumenten.
Tevens wordt een draaiboek samengesteld ten behoeve van de installatie van de instrumentatie
en de uitvoering van de metingen.

De specificatie is opgesteld door Grondmechanica Delft, Ingenieursbureau Geotechniek (IG)
van Gemeentewerken Rotterdam en Fugro Ingenieursbureau waarbij de volgende onderverde-
ling heeft plaatsgevonden:
I-01 Meting deformatie van het maaiveld (IG Gemeentewerken Rotterdam)
I-02 Meting van deformaties in de ondergrond (Grondmechanica Delft)
I-03 Meting van de waterspanningsverandering tijdens het boren (IG Gemeente-

werken Rotterdam)
I-04 Meting van de spanningsveranderingen in de omgeving (Fugro Ingenieursbu-

reau)
I-08A Sonderingen vanaf maaiveld (IG Gemeentewerken Rotterdam)

Dit rapport betreft de specificatie van de meetgebieden en het draaiboek voor uitvoering en is
tot stand gekomen op basis van onderstaande (concept)deelplannen en besprekingen met het
Projectbureau boortunnels:
a. het conceptverslag horizontale en verticale deformatie-metingen, (lit. [1])
b. Tweede Heinenoordtunnel Instrumentatieplan fase A1, A2 en A8, (lit. [2])
c. Concept Specificatie gronddrukdozen en waterspanningsmeters, Instru-

mentatie- en meetplan Heinenoordtunnel, Praktijkonderzoek boortunnels (K-
100), (lit. [3])

d. Besprekingen met het Projectbureau Boortunnels op:
-  27 oktober 1995
- 30 november 1995
- 13 december 1995
- 22 januari 1996
- 12 februari 1996
- 21 maart 1996 (concept eindrapport)

e. Het discussiestuk "Instrumentatie- en meetplan Heinenoordtunnel, Praktijk-
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onderzoek Boortunnels, concept" (lit. [4])
f. Bespreking met de Tunnel Combinatie Heinenoord (TCH) dd 16 februari

1996.

Het eerste deel van dit rapport behandelt de specificatie van de meetgebieden. In hoofdstuk 2
worden de oorspronkelijke onderzoeksdoelen en predicties vertaald in eisen voor de instrumen-
tatie.  In hoofdstuk 3 wordt de gekozen instrumentatie beschreven.
Daarna wordt het draaiboek voor realisatie van de instrumentatie en uitvoering van de metingen
gegeven. In hoofdstuk 4 worden de benodigde faciliteiten op de meetgebieden aangegeven. De
hoofdstukken 5, 6 en 7 geven beschrijvingen van de wijze van plaatsing van de instrumenten,
uitvoering van de metingen en kwaliteitsborging hiervan. In hoofdstuk 8 wordt aangegeven
welke rapportages gedurende het project worden geleverd.  De hoofdstukken 10 en 11
behandelen de afnameprocedure en terugvalscenario's.

Tenslotte worden in de hoofdstukken 9 en 10 het kostenoverzicht, inclusief een aantal
randvoorwaarden en de conclusies en aanbevelingen gegeven.

Na tot standkoming van het conceptrapport zijn uit budgettaire overwegingen de volgende
reducties in aantallen instrumenten uitgevoerd (zie brief Projectbureau Boortunnels met
kenmerk PBBT-96250 dd 8 mei 1996).

Meetgebied Zuid:
- raai A zakbakens (maaivelddeformatie)
- extensometers 1 en 2 (verticale deformatie in de ondergrond)
- stress monitoring stations 1 en 2 (gronddruk- en waterspanningsmetingen) de

overige 4 worden verplaatst naar Noord

Meetgebied Noord:
- extensometer 1 (verticale deformatie in de ondergrond)
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HOOFDSTUK 2

RELATIE MET ONDERZOEKSDOELEN

In dit hoofdstuk wordt de relatie beschreven tussen de oorspronkelijk geformuleerde onder-
zoeksdoelen, de predicties en de op basis hiervan gekozen instrumentatie.

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst worden de onderzoeksdoelen gegeven zoals die
beschreven zijn in bijlage A van het "Instrumentatie- en meetplan, K100-01" (lit. [8]). Het
betreft een korte samenvatting van de doelen voor zover die van belang zijn en vallen binnen
het aandachtsgebied "geotechniek en geohydrologie". Aangezien een aantal doelen nauwe
verwantschap of overlap vertonen, zullen vervolgens een aantal doelen gebundeld worden,
waardoor een beperkt aantal hoofddoelen overblijft. Per hoofddoel wordt vervolgens aangege-
ven welke predicties zijn uitgevoerd en wat hiervan de belangrijkste uitkomsten zijn. Op basis
hiervan wordt tenslotte beschreven welk type instrumentaties nodig zijn en wordt ingegaan op
de meetfrequentie, de meetmethode en de meetlocatie.

2.1 Onderzoeksdoelen
De volgende onderzoeksdoelen uit het "Instrumentatie en meetplan, K100-01" (lit. [8]), zijn van
belang in het kader van de in dit rapport uit te werken specificatie van de meetvelden. In deze
paragraaf volgt een korte beschrijving per doel. Voor een uitgebreide beschrijving wordt
verwezen naar bijlage A van het genoemde "Instrumentatie en meetplan".

V-02 Detectie van de wijzigingen in de bodemstructuur
Dit doel betreft het inzicht krijgen in de grootte van de door het
boren verstoorde hoeveelheid grond rond de tunnel en de mate
waarin sprake is van een wijziging in de eigenschappen van deze
verstoorde zone.

V-09: Vaststellen van de deformatie in de omgeving
Doel is het verkrijgen van een drie-dimensionaal beeld van de
deformatie in de omgeving van het boorproces en wel op het moment
dat het boorschild nadert, op het moment waarop het schild passeert
en op diverse momenten - in de loop van de tijd - als de
tunnelboormachine (TBM) is gepasseerd. Er is niet alleen informatie
nodig over de deformatie ter plaatse van het maaiveld, maar ook over
de diepte.

V-10: Bepalen van de invloed van de ondersteuning van het boorfront
De relatie tussen de grootte en de vorm van de drukverdeling, die
wordt uitgeoefend door de TBM, en de invloed van het boorproces
op de omgeving moeten worden bepaald. Zowel vermindering als
verhoging van de druk door een calamiteit kan grote gevolgen
hebben, namelijk instabiliteit van het boorfront.



15

V-11: Bepalen van de invloed van het staarteffect
De overgang van de TBM naar de lining is mede een oorzaak van
deformaties. Bij het boren treedt oversnijden op. Het boorschild
neemt meer materiaal weg dan door de omtrek van de lining wordt
gevuld. Deze extra ruimte wordt door middel van grout-injectie
gevuld. Het is van belang te weten wat het effect is van de wijze van
aanbrengen van grout en de hoogte van de groutdruk op de zettingen
in de omgeving.

V-12: Vaststellen van de spanningen in de omgeving
Doel is inzicht te krijgen in de spanningen of, beter, de spannings-
veranderingen in de grond rond de tunnel, die het gevolg zijn van het
boorproces.

V-22: Bepalen van de invloed van de afstand tussen de tunnelbuizen
Wanneer er een tweede tunnelbuis wordt geboord, heeft het boor-
proces van de tweede buis, door middel van o.a. gewelfwerking,
invloed op de eerste buis. Deze invloed hangt behalve van de
uitvoering en grondslag ook af van de afstand tussen de beide buizen.
Doel is de invloed van de aanleg van de tweede buis op de eerste buis
te kwantificeren.

B-04: Bepalen van de invloed van de slurrydruk op de stabiliteit van het
boorfront

Om zettingen aan het grondoppervlak te beheersen en om calami-
teiten te voorkomen moet de wisselwerking tussen de slurry (mengsel
van boorvloeistof en grond) en het boorfront worden beschreven.
Uitspraken moeten worden gedaan over de grootte van de
deformaties, veranderende waterspanningen, grondwaterstromingen
in relatie tot de slurrydruk.

B-07: Vaststellen van de stabiliteit van het boorfront bij het tegelijkertijd
boren door gedraineerde en ongedraineerde grondlagen

Dit punt sluit aan bij B-04. Het probleem bij het boren in een
gelaagde ondergrond is dat het mengsysteem (slurryschild) maar
gedeeltelijk voldoet aan de gevraagde functies, vooral bij niet-
drainerende lagen. Inzicht dient te worden verkregen in de optimale
mengselsamenstelling en drukverdeling aan het front bij het boren in
gelaagde grond.



16

B-10: Bepalen van de volumeverandering van de grond bij het boorfront
Tijdens het boren moet de hoeveelheid grond die wordt ontgraven
gelijk zijn aan het produkt van de voortgangssnelheid en het opper-
vlak van de TBM. Is deze balans niet in evenwicht dan ontstaan er
deformaties in de grond. Eén van de aspecten die een rol spelen bij
deze balans is de volumeverandering van de grond voor het boorfront
tijdens het naderen van de TBM.

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

Bepaald moet worden hoe het boorproces de drukverdeling van het
grondwater bij het boorfront beïnvloedt in verband met de stabiliteit
van het boorfront.

G-05: Vaststellen van de invloed van de grondwaterpotentiaal op deformaties
tijdens het boorproces

Het opvoeren van grondwaterdrukken als gevolg van het boorproces
kan leiden tot zwelling. Daarnaast kan drainage als gevolg van het
boorproces consolidatie tot gevolg hebben. Beide hebben invloed op
de deformatie aan het oppervlak, op de sterkte van de grond en op de
gronddruk bij het boorfront.

G-06: Vaststellen van de invloed van stagnatie op de grondwaterdrukken
Alleen tijdens een stagnatie worden de gegenereerde overdrukken in
het grondwater weggeconsolideerd. Alleen resterende overdrukken
uit de boorkamer blijven in stand.

G-08: Opsporen van deformaties tijdens een spiegeldaling van het bentoniet
Tijdens een spiegeldaling gebeurt er veel met de poriëndrukken in
het massief. Tijdens de opbouw en de afbouw van de luchtdruk in de
kamer kunnen deformaties in het grondmassief ontstaan.

2.2 Clustering doelen
Zoals ook al op pag. 26 van het "Instrumentatie en meetplan K100-01" (lit. [8]) is aangegeven
kan het grote aantal diverse doelen, zoals dat in eerste instantie onafhankelijk vanuit een aantal
invalshoeken is opgesteld, worden samengevat tot een beperkt aantal hoofddoelen, aangezien
een aantal doelen nauwe verwantschap of zelfs een grote overlap vertonen. Zodoende ontstaan
de volgende zes hoofddoelen:
A: Wijzigingen van de bodemstructuur (V-02)
B: Deformaties in de omgeving (V-09)
C: Invloed van de ondersteuning van het boorfront (V-10, B-04, B-07, B-10)
D: Invloed van het staarteffect (V-11)
E: Spanningsveranderingen in de omgeving (V-02, V-12, V-22)
F: Waterspanningen voor het boorfront (G-05, B-10, B-13)
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Enkele doelen komen in deze clustering niet expliciet terug, omdat die refereren naar speciale
omstandigheden, zoals stagnatie grondwaterstroming (G-06) en spiegeldaling grondwater (G-
08). Het optreden van deze omstandigheden en de plaats waar deze zich voordoen is niet
voorspelbaar; het is dus niet mogelijk daarop de meetgebieden in te richten. In overleg met de
aannemer is vastgesteld dat tijdens de uitvoering van het boorproces slechts geringe
afwijkingen ten opzichte van de geplande uitvoering mogelijk zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor
het effect van de druk(verdeling) tegen het boorfront en de invloed hiervan op de omgeving.
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2.3 Predicties en instrumentaties

A: Wijzigingen van de bodemstructuur
Dit onderzoeksdoel betreft het inzicht krijgen in de grootte van de door het boren verstoorde
hoeveelheid grond rond de tunnel en de mate waarin sprake is van een wijziging in de eigen-
schappen van deze verstoorde zone. Instrumentatie dat gekozen kan worden om dit doel te
bereiken zijn sonderingen en conus-pressiometerproeven (lit. [7]).

Predicties
Voor dit doel zijn geen directe predicties gemaakt; wel zijn indirecte predicties gemaakt via
min of meer empirische modellen, waarbij een relatie gelegd wordt tussen de verandering van
de horizontale korrelspanning en de verandering van de conusweerstand. Uit deze predicties
volgt dat de conusweerstand voor en na aanleg van de tunnel maximaal 10 - 20 % zal
verschillen. Opgemerkt wordt dat dit type empirische relaties geen grote nauwkeurigheid bezit.
Naast een relatie met de verandering van de horizontale spanning, heeft de conusweerstand ook
een relatie met de verandering van de verticale spanning, de dichtheid, de sterkte, de micro-
gelaagdheid en de doorlatendheid van de grond.
Voor de resultaten van de wegdrukbare pressiometer (CPM) zijn geen predicties gemaakt.

Meetlocatie
Vanwege de concentratie van het aantal metingen op het westelijk gelegen deel van het meetge-
bied kunnen de sonderingen worden uitgevoerd op dit westelijke deel aan de Noord- en Zuidoe-
ver.
Op bijlage 8 en 13 van lit. [5] zijn de mogelijke locaties van de sonderingen weergegeven.

Conus-pressiometerproeven
Spanningsveranderingen kunnen ook met behulp van CPM worden afgeleid. Voordeel van deze
meetmethode is dat tevens veranderingen in de stijfheideigenschappen van de grond kunnen
worden bepaald. Met name de stijfheid van de bodem (Eoed) speelt een belangrijke rol bij de
dimensionering van de tunnelwand. Aangezien uitvoering van conus-pressiometerproeven niet
erg goedkoop is worden deze metingen beperkt tot meetgebied Noord waarbij op 4 locaties
voor en na passage van de TBM. Zowel voor als na passage kunnen op meerdere diepten
pressiometerproeven worden gedaan.
Op bijlage 12 van lit. [5] zijn de mogelijke locaties van de conus-pressiometerproeven weerge-
geven.

B/C/D: Deformaties tijdens het boren
Alle doelen, die te maken hebben met deformaties tijdens het boren, worden bereikt door het
meten van (i) maaivelddeformaties en (ii) deformaties in de ondergrond.

(i) maaivelddeformaties

Predicties
De predicties voor maaivelddeformaties zijn verkregen via eindige-elementen modellen (zowel
2D, cluster 3 (lit. [11 en 12]) als 3D, cluster 4 (lit. [13])) en via semi-empirische (maar wel in



19

de praktijk goed gevalideerde) modellen (cluster 13 en 14 (lit. [14 en 15])).
De belangrijkste uitkomst is dat voor zowel de Noord- als de Zuidoever tijdens 'normaal' boren
een maaiveldzakking wordt verwacht van 2 - 3 cm (boven de as van de tunnel). Tijdens het
boorproces is het ontstaan van deze deformatie, volgens lit. [14] onder te verdelen in:
- voor het front 15 - 20 %
- boven het schild 25 - 30 %
- staartspleet 25 - 30 %
- tijdsafhankelijk 20 - 35 %

Op een afstand van 8 - 12 meter uit de tunnel-as wordt verwacht dat de deformatie de helft zal
zijn van die direct boven de as van de tunnel. Op een afstand van 20 meter zal de deformatie
nog maar een tiende zijn van die direct boven de tunnelas.

Op basis hiervan wordt bepaald dat de meetnauwkeurigheid zodanig moet zijn, dat veranderin-
gen in de orde van 0,5 mm waarneembaar moeten zijn.

Meetfrequentie
Tijdens het passeren van het boorfront dient bij de betreffende meetlocatie een optimale afstem-
ming plaats te vinden tussen de meetfrequentie en de meetdichtheid.
Aangezien gemiddeld in een periode van 20 minuten het boorfront circa 1,5 m verplaatst, wordt
voorgesteld in minimaal één raai het gedrag van het maaiveld optimaal te volgen. De bedoelde
meetraai is dwars over de tunnelas gelegen en bestaat uit minimaal 6 meetpunten. Tijdens het
boorproces worden de meetpunten van deze raai met de maximaal haalbare meetfrequentie
ingemeten. Het plaatsen van tunnelelementen duurt gemiddeld ca. 40 minuten. In deze periode
kan, beginnend met de dichtstbij het boorfront gelegen meetpunten de overige meetpunten van
het maaiveld worden opgenomen. Opgemerkt moet worden dat de genoemde duur voor het
boren en het plaatsen van elementen gemiddelde waarden betreffen onder ideale omstandighe-
den; in verband met onderhoud en het verhelpen van problemen wordt slechts over het
algemeen een gemiddelde dagproduktie gehaald van ca. 10 m. 
Na het boorproces dient de meetfrequentie met de tijd geleidelijk af te nemen tot een totaal van
50 waarnemingen (50 meetdagen). Hierbij zijn de metingen, die tijdens het boorproces onder
het meetgebied zijn uitgevoerd, niet meegerekend. Op bijlage 1 is een basis meetschema
weergegeven dat als functie van de tijd de periode aangeeft tussen twee opvolgende meetdagen.

Meetmethode
Afweging heeft plaatsgevonden tussen het meten van de maaivelddeformatie met behulp van
elektrische opnemers en het traditioneel meten met een waterpastoestel. Vanwege onder andere
de grootschaligheid, nauwkeurigheidseisen en lange duur en de daarmee gepaard gaande kosten
blijkt elektrisch meten zeer complex te worden. Mede hierdoor is gekozen voor het meten met
een waterpastoestel. Hierbij heeft dit systeem het voordeel dat het gemakkelijk en overal inzet-
baar, betrouwbaar en flexibel is.
Het bezwaar van deze methode is dat er geen continu-registratie kan plaatsvinden.

Meetlocatie
Per meetgebied worden totaal 50 meetpunten gesitueerd die zijn verdeeld over twee meetraaien
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in dwarsrichting en twee meetraaien in langsrichting. De twee meetraaien in dwarsrichting zijn
bedoeld voor het bepalen van de zettingstrog(gen).
Uit het meet- en instrumentatieplan blijkt dat de maaiveldzakking belangrijke informatie geeft
(3D-beeld), zodat is gekozen voor een tweevoudige uitvoering. Bovendien wordt inzicht
verkregen over de spreiding van de meetresultaten. De keuze van de locatie is gebaseerd op
geometrische en praktische overwegingen. Door de beide meetraaien ver uit elkaar te plaatsen
kan het effect van de diepteligging van de tunnel op het verloop van de maaivelddeformatie
worden waargenomen. De meetraaien in langsrichting van het meetgebied zijn bedoeld om het
staarteffect van het tunnelboren als functie van de diepteligging van de tunnel te bepalen. 

(ii) deformaties in de ondergrond

Predicties
De predicties voor deformaties in de ondergrond zijn verkregen via eindige-elementen modellen
(zowel 2D, cluster 3 (lit. [11 en 12]) als 3D, cluster 4 (lit. [13])). Op basis van deze predicties is
bij de keuze voor type en positie van de opnemers uitgegaan van het volgende:
- het gebied waar de meeste invloed van het boren van de tunnel met

betrekking tot deformaties is te verwachten ligt tot circa 0,5 tunneldiameter
buiten de tunnelwand; dus binnen een gebied tot ongeveer 4 meter naast de
tunnelwand

- buiten een gebied van circa 3 D (ongeveer 25 meter) buiten de tunnelwand
wordt geen relevante deformatie meer verwacht

- waarnemingspunten tussen de tunnelbuis en het maaiveld zijn belangrijk om
de deformatiemeetresultaten te verkrijgen in langsrichting van de tunnelbuis

- de deformatiemetingen te concentreren rondom het tracé van de eerste
tunnelbuis omdat hierbij sprake is van een ongestoorde, maagdelijke situatie

- het maximale meetbereik voor de te meten deformaties bedraagt circa 120
mm, dit is tweemaal de te verwachten maximale deformatie

- de minimaal gewenste nauwkeurigheid bedraagt 0,5 mm.

Bij horizontale en verticale deformaties kunnen effecten op korte termijn en op langere termijn
optreden. De korte termijn effecten bestaan uit deformaties wanneer de boorkop het meetgebied
passeert. De effecten op langere termijn bestaan uit het zettingsgedrag na aanleg van de tunnel.
De aanlegsnelheid van de tunnelbuis bedraagt gemiddeld circa 10 tot 12 meter per dag. Bij het
passeren van de meetgebieden zullen de korte termijn effecten zich relatief snel voordoen
hetgeen betekent dat een relatief hoge waarnemingsfrequentie nodig is. De lange termijn
effecten verlopen beduidend langzamer in de tijd. Om deze reden wordt voorgesteld te werken
met 2 verschillende waarnemingsfrequenties (zie paragraaf 3.7).

E: Spanningsveranderingen tijdens het boren
De doelen die refereren naar spanningsveranderingen tijdens het boren worden bereikt door per
locatie de grondspanningen in drie richtingen te meten en, separaat, de waterspanning te
registreren. De meest nauwkeurige predicties zijn verkregen via eindige-elementen modellen
(zowel 2D als 3D).
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Predicties
Op basis van de resultaten van predicties in het kader van Cluster 14 (lit.[15]) wordt verwacht
dat de minimale en maximale gronddruk tussen de tunnelbuizen ter hoogte van de tunnelas in
meetgebied Noord en Zuid respectievelijk 200 en 500 kPa zijn.
De grootte van de spanningsveranderingen bedraagt tientallen kPa's. Om de processen betrouw-
baar te kunnen verifiëren wordt een minimale meetnauwkeurigheid voor de gronddruk van 3
kPa voorgesteld en 2 kPa voor de waterdruk.
Het gewenste bereik en nauwkeurigheid van de instrumentatie is gegeven in tabel 1.

Tabel 1. Meetbereik en -nauwkeurigheid instrumentatie

Meetbereik in kPa Minimale meetnauwkeurig-
heid in kPa

Gronddruk (totaal):
-verticaal
-horizontaal

0 tot 500
0 tot 500

3
3

Grondwaterdruk 0 tot 250 2

Meetfrequentie
Gezien de onderzoeksdoelen kan de frequentie van metingen beperkt blijven.
De veranderingen in grond- en grondwaterdruk tengevolge van passage van de TBM treden
vermoedelijk gelijkmatig met de voortgang van het boorproces op; een meetfrequentie van één
maal per uur, tijdens passage van de TBM, lijkt hiervoor voldoende. Vooraf en ná passage van
de TBM treden de processen weer veel minder snel op.
Uit recente metingen (lit. [16]) van de waterspanningen tijdens passage van de TBM bij een
vergelijkbaar project blijken kortdurende pieken (orde seconden/minuten) op te treden
vermoedelijk ten gevolge van het in beweging zetten van de TBM. Op basis van dit gegeven
gaat er de voorkeur naar uit om met een veel grotere frequentie te meten. Hierbij gaat het niet
zozeer om de grootte van de pieken te registreren alswel het verloop als functie van de tijd waar
te nemen.
Naast dit tunnelboorproces dient rekening te worden gehouden met veranderingen in de grond-
spanning en grondwaterspanning ten gevolge van het getij op de Oude Maas.

Voorgesteld wordt om tijdens passage van de TBM minimaal 8 waarnemingen per uur te doen.
Na passage van de TBM kan de frequentie beperkt worden tot 2 waarnemingen per uur
gedurende 13-urige meetperioden. Het interval tussen de meetperioden kan in de loop van de
tijd afnemen van enkele dagen tot enkele weken.

F: Waterspanning voor het boorfront
Het doel van de meting is het meten van de waterspanning dicht bij het boorfront in cohesieve
en niet-cohesieve lagen. Tevens dient de relatie te worden gezocht tussen de gemeten water-
spanning en de slurry-druk in het boorfront.
Voor- en tijdens het boorproces dient de waterspanning in de onmiddellijke nabijheid van de
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boorbuis te worden gemeten. De waterspanningsopnemers worden toegepast in het tracé van de
eerste (westelijke gelegen) tunnelbuis voor beide meetgebieden.

Predicties
Uit de berekeningen van de predicties volgt dat tijdens het boren kleine water(onder)spannin-
gen in het boorfront optreden ten opzichte van de hydrostatische waterdruk. In het geval dat de
opnemers worden "opgegeten" zullen extreme waterdrukken ontstaan. Bij de berekening van de
predictie is uitgegaan van een stationaire situatie en zullen deze extreme waterdrukken dus
ondergeschikt zijn.
Bij het monitoren van de opnemers wordt het wenselijk geacht waterdrukverschillen van enkele
tientallen Pa's (mm's waterkolom) te meten. Indien wordt uitgegaan van 100 kPa opnemers die
100% mogen worden overbelast, is de meetgevoeligheid 10 Pa (0,01 % van de max. waarde).
Met de huidige data-acquisitie (14-bits) apparatuur is dit nog goed te meten.

Meetfrequentie
Om een goede afstemming te krijgen met de processen die zich tijdens het boren afspelen,
zullen de resultaten van de waterspanningsopnemers continu moeten worden geregistreerd op
een recorder (grafisch) daarnaast zal met een stand-alone (14 bits) data-acquisitiesysteem  het
meetsignaal worden opgeslagen totdat de opnemers worden "opgegeten".

Afhankelijk van de afstand tussen de opnemers en het boorfront zal de meetfrequentie worden
opgevoerd tot maximaal 1 Hz.

Parallel aan dit data-acquisitiesysteem zullen de meetsignalen worden opgenomen (met een
lagere meetfrequentie) door het "overall" data acquisitie-systeem (zie par. 3.7).

Meetlocatie
Per meetgebied worden aan de westelijke zijde 3 statische waterspanningsopnemers in de as
van de tunnel in het boorfront geplaatst.
De waterspanningsopnemers in het meetgebied Noord dienen geheel in het zand te worden
geplaatst. De opnemers geplaatst in meetgebied Zuid bevinden zich ofwel geheel in het zand
ofwel geheel in de cohesieve laag; plaatsing op een mogelijk aanwezige laagscheiding is niet
gewenst. Tijdens het plaatsen van de opnemers zal hier de nodige aandacht aan besteed worden.
Om de waterspanningsverandering tijdens het boorproces te kunnen onderscheiden van de
waterspanningsverandering als gevolg van het getij, dient de waterspanning in een vroegtijdig
stadium te worden gemonitored. De opnemers zullen dus ruim voor het tunnelboren moeten
worden geplaatst.
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2.4 Beschrijving meetgebieden
Meetgebied Noord heeft een oppervlakte van ca. 75 x 50 m2. In en rond dit gebied zijn de
sonderingen 57 t/m 59 en 85 t/m 87 gemaakt (bijlage 1).
De tunnelas ligt op een diepte, verlopend over het meetgebied, van ca. NAP - 11,6 m tot ca.
NAP -14,4 m en ligt in de holocene afzetting van Gorkum bestaande uit zand met plaatselijk
enkele dunne kleilaagjes. Voor een globale langsdoorsnede ter plaatse van het meetgebied zie
bijlage 2. De toplaag bestaat uit licht verontreinigde grond (lit. [17]). Op het oude maaiveld is
een zandaanvulling aangebracht tot NAP + 2,3 m.
De laagindeling ten behoeve van de predicties ter plaatse van het meetgebied zijn bepaald op
basis van de parameterset verstrekt door het Projectbureau Boortunnels (lit. [18 en 19]) en is
gegeven op bijlage 3.

Meetgebied Zuid heeft ook een oppervlakte van ca. 75 x 50 m2. In en rond dit gebied zijn de
sonderingen 41 t/m 43 en 67 t/m 69 gemaakt (bijlage 4).
In het meetgebied is een zandophoging aangebracht tot ca. NAP + 2,5 m. Onder de ophoging
zijn zandpalen aangebracht welke tot net boven de kruin van de toekomstige tunnelbuizen
reiken. De tunnelas ligt op een diepte, verlopend over het meetgebied, van ca. NAP - 12,4 m tot
ca. NAP - 14,8 m  en ligt in de holocene afzetting van Gorkum bestaande uit zand met
plaatselijk enkele dunne kleilaagjes.
Voor een globale langsdoorsnede ter plaatse van het meetgebied zie bijlage 5.
De laagindeling ten behoeve van de predicties ter plaatse van het meetgebied zijn bepaald op
basis van de parameterset verstrekt door het Projectbureau Boortunnels (lit. [18 en 19]) en is
gegeven op bijlage 6.

2.5 Prioriteiten
Het accent van de instrumentatie ligt op de eerste tunnelbuis die wordt aangelegd in ongestoor-
de grond (westzijde meetgebieden). Uit de terugkoppeling naar de predictie-berekeningen blijkt
dat het meten van deformaties een hoge prioriteit heeft. Een tweede prioriteit wordt toegekend
aan de gronddruk- en waterspanningsmetingen. De overige metingen hebben een derde
prioriteit. Deze prioriteitsstelling is terug te vinden in de verdeling van het totaalbudget over de
diverse metingen.
Op basis van deze prioriteitsstelling is in overleg met het Supercluster Geotechniek en het
Projectbureau Boortunnels besloten om de voorgestelde sonderingen en conus-pressiometer-
proeven te laten vervallen. Tevens is besloten om het aantal gronddrukmetingen en de
meetfrequentie van de horizontale deformatiemetingen te beperken (lit. [10]).
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HOOFDSTUK 3

INSTRUMENTATIE MEETGEBIEDEN

Op basis van de in hoofdstuk 2 beschreven onderzoeksdoelen en predicties en daaruit
voortvloeiende eisen, de prioriteitsstelling en het beschikbare budget is in overleg met het
Projectbureau Boortunnels een keuze gemaakt voor de toe te passen instrumentatie in beide
meetgebieden. In de volgende paragrafen worden de geselecteerde instrumenten nader
gespecificeerd en beschreven.

3.1 Vastpunt-conussen
Niet alleen ten behoeve van de deformatiepunten in de ondergrond, maar ook voor de deforma-
tie-metingen aan het maaiveld (zakbaken) op beide meetgebieden zijn referentiepunten
noodzakelijk. Als referentie voor de deformatie-metingen wordt op elk meetgebied 1 vastpunt-
conus geplaatst  in de pleistocene zandlaag buiten het directe invloedsgebied van de te boren
tunnelbuizen, zie bijlagen 7 en 11. De specificatie voor de vastpunt-conus is in appendix B
opgenomen.

3.2 Deformatiemetingen maaiveld I-01
3.2.1 Verticale deformatiemetingen
Meetpunten
Alle meetpunten die worden gemeten met behulp van het waterpastoestel bevinden zich op
MV +0,25 m en bestaan uit een stalen plaat van 0,50 x 0,50 m2 waarop een buis van 0,10 m
diameter en lang 0,75 m lengte is gelast. Aan het boveneinde van de stalen buis is deze voorzien
van een bolkop die dient als steunpunt voor de meetbaak. Het geheel wordt MV -0,50 m
geplaatst en weer aangevuld met grond. De meetbaak (barcodebaak) is aan de onderzijde
voorzien van een vlakke plaat.

Waarschuwingspunten
Voor elk te passeren meetgebied wordt één waarschuwingspunt opgenomen. Dit punt wordt 20
m vóór de eerst te passeren meetraai geplaatst.
De uitvoering van een waarschuwingspunt bestaat uit een statief waarop een markering is
aangebracht. Met een extra waterpastoestel wordt de kruisdraad gericht op het markeringspunt.
Een afwijking van het markeringspunt t.o.v. de kruisdraad moet een aanduiding zijn dat het
maaiveld in beweging is als gevolg van het tunnelboren.  

Waterpastoestel
Gekozen wordt voor een digitaal uitleesbaar waterpastoestel. Met behulp van een barcodebaak
kan de hoogteligging van een meetpunt ten opzichte van het referentiepunt digitaal worden
gemeten. Elk meetpunt wordt voorzien van een codenummer. Dit codenummer wordt meegege-
ven aan elk digitaal opgeslagen meetpunt.

Voor het plaatsen van het waterpastoestel wordt in plaats van een statief, gekozen voor een
vaste opstelling bij elke meetraai. Hiertoe wordt een betonnen blok of paal voorzien van een
wartelaansluiting voor het waterpastoestel. Tijdens het boren van de tunnel onder het
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meetgebied zal de "vaste opstelling" aan de andere zijde van het meetgebied worden gebruikt
(zie de nummervolgorde van de vaste opstelling op bijlage 7 en 11). De vaste opstelling zal
regelmatig worden gecontroleerd aan het referentiepunt.
Een equipmentblad van het waterpastoestel is in appendix B opgenomen.

Nulmeting
Voor het vastleggen van de nulsituatie van de meetgebieden dient geruime tijd vóór het boren
van de tunnel de maaiveldhoogte in het meetgebied te worden gemeten. Hiertoe moet
gedurende een periode van een half jaar periodiek op een aantal significante locaties van de
meetgebieden de hoogte worden gemeten ten opzichte van een referentiepunt. Met het
aanbrengen van de referentiepunten en de meetpunten dient hier dus in een vroegtijdig stadium
rekening mee gehouden te worden. Vanwege de uniformiteit van het plaatsen van de
meetpunten, wordt aanbevolen deze allemaal in dezelfde periode in het meetgebied aan te
brengen.

Uitvoering van de deformatiemeting
Omdat het accent van het onderzoek ligt bij tunnelbuis 1 (zie prioriteitsstelling paragraaf 2.5),
wordt onderscheid gemaakt in de meetfrequentie van de maaivelddeformatie van tunnelbuis 1
en van tunnelbuis 2. Bij tunnelbuis 1 wordt (meetgebied Noord en Zuid) per etmaal 24-uur
continu gemeten en bij tunnelbuis 2 wordt slechts 3 x per etmaal gemeten (1 x per 8 uur). Er is
hierbij van uitgegaan dat de passage van de TBM onder een meetgebied maximaal 5 dagen
bedraagt.

Er wordt vanuit gegaan dat telefonisch door (of namens) de opdrachtgever wordt aangegeven
wanneer de TBM het meetgebied bereikt. In deze fase wordt het waarschuwingspunt en het
waterpastoestel opgesteld. Na het waarnemen van de optische verandering van het waarschu-
wingspunt wordt aangevangen met de metingen. Voor tunnelbuis 1 geldt dat vanaf 10 m vóór
tot 10 m na het passeren van de TBM onder een meetraai continu wordt gemeten. In de overige
periode wordt elke 2 uur gemeten. Voor tunnelbuis 2 geldt dat gedurende de passage onder het
meetgebied elke 8 uur 1 x alle zakbaken worden ingemeten. 
Nadat de TBM het meetgebied is gepasseerd, 10 m voorbij de tweede meetraai, zullen alle
zakbaken worden opgemeten volgens het meetschema met afnemende meetfrequentie, zie tabel
5. Voor de overige passages van de meetraaien zal over de te volgen meetprocedure overleg
plaatsvinden op basis van de bevindingen die zijn opgedaan tijdens de eerste passage.
Rapportage
Na elke meetsessie of meetdag volgt een 2D-plot van het gewijzigde niveau t.o.v. NAP van de
meetpunten per raai. Hiertoe worden van raai A, J en van de meetpunten boven de beide
tunnelassen ten opzichte van de "nul"-situatie een dwars- en langsprofiel gegeven op A4
formaat. De "nul"-situatie wordt beschouwd als de ligging van de meetpunten op de dag dat
wordt begonnen met het tunnelboren.

De verwerking van de meetgegevens gebeurt met het spreadsheet programma Quattro Pro. Bij
elke meting worden alle relevante meetwaarden en informatie op een printuitvoer gegeven. Alle
meetwaarde worden gekoppeld aan meettijden. Deze meettijden zijn afgeleid van het elders
aanwezige data-acquisitie systeem. Alle meetwaarden worden in een computerbestand opgesla-
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gen.

3.2.2 Horizontale deformatiemetingen
Voor het bepalen van de horizontale positie van de hellingmeetbuizen aan het maaiveld, zijn
horizontale deformatiemetingen voorzien.

Meetpunten
In het proefveld staan t.b.v. de verticale meting al vier betonnen poeren.
Op deze poeren worden consoles geplaatst waaraan meettafels te bevestigen zijn.
De tafels op de poeren zullen d.m.v. dwangcentrering zeer nauwkeurig t.o.v. elkaar bepaald
worden.
De positie van de poeren worden voor elke meting regelmatig t.o.v. referentiepunten gecontro-
leerd. De referentiepunten worden ontleend aan meetpunten die op de bestaande
Heinenoordtunnel worden aangebracht.

Uitvoering meetpunten
De hellingmeetbuizen dienen 50 cm boven het maaiveld uit te steken. Op de hellingmeetbuizen
dienen reflectoren in de vorm van spiegels of prisma's te worden aangebracht. Voor de
plakspiegels is het noodzakelijk dat er aan de buis een plat vlak is waarop deze is te bevestigen.
Dit vlak moet loodrecht komen te staan op de opstelplaats van het instrument. Pas nadat de
plakspiegel is aangebracht wordt dit vlak vastgezet aan de meetbuis. Het geheel moet stabiel
zijn uitgevoerd. Bij gebruik maken van plakspiegels wordt vereist dat vanuit één standplaats
wordt gemeten.

Rotatie van de hellingmeetbuis
Uiteindelijk wordt alleen van de plaats waar de plakspiegel op de meetbuis is bevestigd de
horizontale deformatie van bepaald. Niet duidelijk is of de meetbuis in zijn geheel is verplaatst
of dat de buis is geroteerd. Om dit te ondervangen zou een standmeting in twee richtingen op de
buis uitgevoerd kunnen worden. De vraag is of dit zinvol is, omdat de buis grotendeels in de
grond staat. De interpretatie van dergelijke controlemetingen kunnen tot niet realistische
waarde leiden, doordat met de meetnauwkeurigheid van + en - 1 mm moet worden gerekend.
Het verdient dus de aanbeveling de spiegel op de zakbaak dicht boven het maaiveld te
monteren, zodat de meetfout als gevolg van rotatie beperkt blijft en controlemetingen zodoende
achterwege gelaten kunnen worden.

Specificaties te gebruiken instrument t.b.v. horizontale deformatiemeting:
Wild T2 met Wild DI2002
Nauwkeurigheid richting : 1/4 mgraad.
Nauwkeurigheid afstand  : 1mm + 1mm per km
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3.3 Metingen van de deformaties in de ondergrond I-02
3.3.1 Verticale deformatiemetingen
Voor de verticale deformatiemetingen is een keuze gemaakt voor de staaf-extensometers. Bij
deze methode wordt op directe wijze, op maximaal 6 diepteniveaus de verticale deformatie
bepaald door het meten van verplaatsingen van een in de grond verankerde staaf. Door
koppeling van de staven aan potentiometers wordt de meting geautomatiseerd uitgevoerd.
Hoewel de staaf-extensometer een moeilijke meting is door een enigszins problematische
koppeling van het anker met de omliggende grond is, ook gezien de ervaringen (gebaseerd op
bevindingen van het bezoek van PBBT aan INSA de Lyon), voldoende vertrouwen aanwezig
dat de meting bij de Heinenoordtunnel succesvol kan worden toegepast.
Het referentieniveau van de potentiometers wordt regulier meegenomen met de verticale
deformatiemetingen van het maaiveld, zie paragraaf 3.2.1.

De resultaten worden gepresenteerd als verticale deformatie als functie van de tijd.

Voor de specificaties van de horizontale en verticale deformatiemeetinstrumenten zie appendix
B.

De instrumentatie voor de diepe deformatiemetingen voor meetgebied Noord en Zuid bestaat 
uit de volgende instrumentatie:
- 4 hellingmeetbuizen tot maximaal MV - 28 meter; de buizen worden ge-

plaatst tussen de tunnelbuizen op 2 meter afstand van de buis, waarbij tijdens
een handmatige meting per buis elke 0,5 meter de horizontale deformatie
wordt bepaald (zie dwarsdoorsnede in bijlagen 9 en 12)

- 4 hellingmeetbuizen tot maximaal MV - 18 meter; de buizen worden ge-
plaatst boven de tunnelbuis, waarbij tijdens een handmatige meting per buis
elke 0,5 meter de horizontale deformatie wordt bepaald  (zie dwarsdoorsnede
in bijlagen 9 en 12)

- 11 onderzoeksverticalen tot een diepte van maximaal MV -24 meter, waarbij
per verticaal op 2 tot 6 punten de verticale deformatie ter hoogte van de
tunnelbuis en erboven wordt bepaald (zie dwarsdoorsnede in bijlagen 8 en
13).

3.2.2 Horizontale deformatiemetingen
Voor het meten van horizontale deformaties is gekozen voor het plaatsen van hellingmeetbui-
zen.   De hoekverdraaiing van de buis wordt met een hellingmeetprobe op een bepaalde diepte
in de ondergrond in twee richtingen gemeten. De hoekverdraaiing wordt omgerekend naar
horizontale verplaatsing. De meting van de hoekverdraaiing van de buis wordt op een beperkt
aantal momenten handmatig uitgevoerd. Hierbij wordt over de gehele lengte van de buis elke
0,5 meter de hoek gemeten in twee richtingen.

Per meetgebied zijn tijdens een passage 5 handmetingen voorzien en in de periode daarna zijn
ook 5 handmetingen voorzien. Per meetgebied (2 passages en daarna) worden derhalve 15
handmetingen uitgevoerd. Tevens worden tijdens de testperiode 3 handmetingen uitgevoerd. -
Het totaal aantal handmetingen voor beide meetgebieden komt hiermee op 33.
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De positie van de hellingmeetbuizen aan het maaiveld wordt regelmatig ingemeten om zo een
referentiepunt te verkrijgen. Dit gebeurt eenmaal voor en na de passage van een meetgebied
(totaal 8 maal) en elke keer dat daarna handmetingen (10 maal) aan de hellingmeetbuis zijn
voorzien. Inclusief de 3 testmetingen bedraagt het totaal aantal horizontale maaivelddeformatie
metingen hiermee:21, zie paragraaf 3.2.2. 

De resultaten worden gepresenteerd als de horizontale deformatie als functie van de diepte op
een bepaald tijdstip.

3.4 Waterspanningsmetingen BTL I-03
Uitvoering van de waterspanningsmeting BTL. 
Teneinde een directe relatie te vinden tussen de slurry-druk in de boorkop en de waterspanning
rondom het boorfront, worden drie losse waterspanningsopnemers in de frontlijn van de tunnel
geplaatst. Het moge duidelijk zijn dat als de boorkop eenmaal de waterspanningsopnemer heeft
bereikt, deze door de boorkop wordt vernietigd. Dit type waterspanningsmeter is niet uitgerust
met sondeerstangen maar wordt in een voorgeboord gat geplaatst. Om dergelijke waterspan-
ningsmeters in het boorfront te plaatsen zal dus de nodige aandacht moeten worden geschonken
aan de bekabeling en de afsluiting van het boorgat. Het gevaar mag niet bestaan dat de kabel
van de opnemer verstrengeld raakt in de boorkop of in de pompen voor de afvoer van de
geboorde grond.

Voorzover bekend is een dergelijke methode nooit eerder toegepast. In het kostenoverzicht is
derhalve een post opgenomen om een dergelijke methode eerst uit te testen (zie paragraaf 5.1).

Meetlocatie
Per meetgebied worden aan de westelijke zijde drie waterspanningsopnemers in de as van de
tunnel in het boorfront geplaatst.
De waterspanningsopnemers in het meetgebied Noord dienen 100 % in het zand te worden
geplaatst, zie dwarsdoorsnede op bijlagen 10 en 14. De opnemers geplaatst in meetgebied Zuid,
zie bijlage 14, bevinden zich of geheel in het zand of geheel in de cohesieve laag.

3.5 Gronddruk- en waterspanningsmetingen I-04
Voor de gronddrukmeting wordt gebruik gemaakt van Stress Monitoring Stations met hydrauli-
sche gronddrukcellen welke bestaan uit platte stalen cellen gevuld met olie. Er gaat de voorkeur
naar uit om de waterspanningsmetingen op dezelfde wijze uit te voeren als de gronddrukmetin-
gen (type opnemer, bekabeling, registratie en datalogging)

Per meetpunt wordt geïnstalleerd:
- 1 verticale gronddrukdoos
- 2 horizontale gronddrukdozen
- 1 waterspanningsmeter

Teneinde de invloed van passage van de tunnelboormachine twee maal te kunnen waarnemen
moeten de instrumenten tussen de beide (toekomstige) tunnels worden geprojecteerd. De ruimte
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tussen de tunnelbuizen bedraagt op de tunnelas 8,3 m; voorgesteld wordt om de meetinstrumen-
ten te plaatsen op 2,0 m  en 4,15 m uit de zijkant van de eerste tunnelbuizen.

Rekening houdend met mogelijke uitval van instrumenten en de wens om identieke metingen
uit te voeren worden alle metingen in 2-voud uitgevoerd.
De voorkeur gaat uit naar een meting met behulp van snaarinstrumenten in verband met de
grote meetnauwkeurigheid, de langeduur stabiliteit en het vergelijkbare prijsniveau met
elektrische drukopnemersystemen.

In verband met de betrouwbaarheid op lange termijn wordt géén gebruik gemaakt van beluchte
drukopnemers. Een aanvullende luchtdrukmeting is hierdoor noodzakelijk. De gewenste nauw-
keurigheid is in de orde van 1 millibar het meetbereik bedraagt 1,5 bar. Gangbare drukop-
nemers hebben een nauwkeurigheid van 0,1% van het bereik hetgeen overeenkomt met 1,5
millibar; deze nauwkeurigheid is voldoende. Tevens dienen de waterspanningsmetingen te
worden gecorreleerd aan peilbuiswaarnemingen op maximaal enkele meters afstand. De
meet,resultaten worden voor de luchtdruk gecompenseerd en gepresenteerd als functie van de
tijd.

De voorkeur gaat uit naar instrumenten waarmee alle meetpunten met een meetfrequentie van
minimaal 8 keer per uur kunnen worden gemeten; dit in verband met de aanwezigheid van
ongedraineerde processen tijdens passage van de TBM.
Om budgettaire redenen worden de metingen alleen uitgevoerd in meetgebied Noord. Hier
worden in totaal 4 meetpunten voorzien (zie situatie in bijlage 11 en de dwarsdoorsnede in
bijlage 15). Het gedeeltelijk laten vervallen van de controle-instrumentatie wordt gezien het
onzekere karakter in gronddrukmetingen absoluut afgeraden.

3.6 Waterspanningsmeting Oude Maas
Om de invloed van het getij op het meetgebied te bepalen wordt een "getijde opnemer"
geplaatst dichtbij de oever van de Oude Maas. Hiertoe wordt op korte afstand van de oever een
peilbuis geplaatst waarvan het filter in de doorlatende zandlaag wordt geplaatst, zodat de
golfbeweging van het oppervlaktewater wordt uitgedempt. In de peilbuis wordt een waterdru-
kopnemer op vaste hoogte vlak boven het zandfilter geplaatst. Het meetsignaal wordt via een
200 m lange kabel doorgegeven aan het eerder genoemde data-acquisitiesysteem bij het
meetgebied. Volstaan wordt met één "getijde opnemer".

De opnemer moet ruim vóór het boorproces worden geplaatst om de "nul"-situatie van de
waterspanning in het meetgebied te kennen.

Na elke passage van het boorproces onder het meetgebied worden de resultaten van het getij
grafisch gepresenteerd, zonodig aangevuld met de digitale meetgegevens.
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3.7 Data-acquisitie systemen
Op basis van financiële en technische argumenten is gekozen voor het opzetten van twee aparte
data-acquisitiesystemen op beide meetgebieden. De data-acquisitiesystemen zijn maximaal 2
jaar beschikbaar voor metingen. Alle instrumentatie, met uitzondering van de apparatuur voor
meting van de maaiveld deformaties en hellingmeetbuizen wordt hierop aangesloten. De
waterspanningsmeters voor het BTL onderzoek zijn daarnaast nog voorzien van een apart data-
acquisitiesysteem met mogelijkheden voor een grotere waarnemingsfrequentie.

In bijlage 16 en 17 is per meetgebied de schematische opzet van het data-acquisitie systeem
aangegeven. Het belangrijkste onderdeel van het systeem zijn de dataloggers van Campbell
(type CR10), uitgebreid met multiplexkaarten (type AM416). Hieraan zijn de opnemers gekop-
peld. De functie van de dataloggers is tweeledig:
- het voorzien van de opnemers van voeding en aansturing
- het digitaliseren van de signalen afkomstig van de opnemers

De dataloggers worden vanuit de meetcomputer uitgelezen via multidrop verbinding (type MD
9) Per oever worden deze gegevens opgeslagen op harde schijf (HDD 400 Mbyte). Voor
uitlezing van de trillende snaaropnemers is een speciaal interface (type AVW1) noodzakelijk.

De dataloggers en meetcomputer op meetgebied Zuid staan in het veld in een robuuste
behuizing nabij de meetlocaties. Via een telefoonverbinding en modem kan met deze
meetcomputer worden gecommuniceerd.
Op meetgebied Noord staan alleen de dataloggers in het veld. Via een multidrop verbinding en
een coaxkabel met lengte van circa 200 meter zijn de dataloggers verbonden met een meetcom-
puter die is opgesteld in het directie-onderkomen. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van
bestaande communicatie-verbindingen.

Voor de metingen wordt een meetprogramma ontwikkeld dat bepaalt in welke volgorde en met
welke waarnemingsfrequentie de dataloggers de signalen van de opnemers digitaliseren (13 bits
A/D, 33 µV resolutie).  Deze gegevens worden in eerste instantie opgeslagen in (het beperkte
geheugen) van de datalogger. Na een bepaalde tijd wordt het gegevensbestand van de
datalogger automatisch overgezet naar het ruime geheugen van de meetcomputer. Regelmatig
wordt via de telefoonverbinding van de meetresultaten een backup gemaakt op optische schijf.

Op elke oever is het meetgebied voorzien van netspanning. Dataloggers en meetcomputers zijn
voorzien van accu's en een no-break unit om een kortstondige uitval van de netspanning te
overbruggen.
Alle bekabeling tussen de meetkasten en de opnemers en vanaf de meetkast naar buiten het
meetgebied worden op de vereiste diepte onder maaiveld weggewerkt.

Tijdens de passage van de meetgebieden van de tunnelbuis wordt de data ingewonnen met een
frequentie van 8 waarnemingen per uur. Hiermee wordt het korte termijn gedrag van aanleg van
de tunnel onderzocht. Er is vanuit gegaan dat de passage van de meetgebieden gemiddeld 1
week bedraagt.  Daarnaast wordt tussen de passages van de meetgebieden en na aanleg van de
tunnel maximaal 50 keer een korte meting uitgevoerd met een meetperiode van 13 uur en een
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waarnemingsfrequentie van 2 per uur.  Met de 13-uurs metingen wordt het lange termijn gedrag
onderzocht waarbij door de gekozen meetperiode van 13 uur variaties als gevolg van een
mogelijke getijde-invloed kunnen worden geregistreerd.

Het opzetten van twee aparte data-acquisitie-systemen heeft de volgende bijkomende
voordelen:
- voor noodgevallen tijdens passage van één van de meetgebieden is een

gelijkwaardig back-up systeem beschikbaar op de andere oever
- er zijn, met uitzondering van de metingen van de maaiveld deformatie en

hellingmeetbuizen, geen relatief dure handmatige metingen nodig
- er is geen verplaatsing van het acquisitie-systeem, inclusief aansluiten en

testen instrumentatie, van de ene oever naar de andere nodig.
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HOOFDSTUK 4

FACILITEITEN MEETGEBIEDEN

Voor het uitvoeren de metingen en registratie van de opnemers zijn per meetgebied gedurende
een periode van 2 jaar de volgende voorzieningen noodzakelijk:
- 220 V / 3 groepen van 16 A schone netspanning1 geschikt voor computerap-

paratuur. Op meetgebied Zuid is tevens een no-break unit2 (accusysteem om
bij een stroomstoring de registratie van de metingen door te kunnen laten
gaan) voor de computer nodig;

- tijdens de passages één reserve aggregaat 220 V / 10 kW met schone
spanning1 geschikt voor computerapparatuur, inclusief brandstofvoorziening
en onderhoud

- bewaking van het terrein 's nachts
- hekken om het terrein
- toegang tot het terrein voor een kleine vrachtwagen, sondeerwagen of

boorstelling.

Tijdens de vier passages van de meetgebieden zijn per meetgebied 8  bouwlampen op palen
(hoogte 5 meter) nodig voor het verlichten van het terrein. Daarnaast is gedurende de gehele
looptijd van het project (circa 2 jaar) een kamer in het onderkomen op de Noordoever (circa 4 x
5 m2) ten behoeve van opslag, meetcomputer en controle, inclusief:
- elektriciteitsaansluiting 220 V / 16 A met schone netspanning1 geschikt voor

computerapparatuur, inclusief een no-break unit2 (accusysteem om bij een
stroomstoring de registratie van de metingen door te kunnen laten gaan) op de
groep van 16 A voor een periode van 3 uur

- verlichting
- zelfstandige telefoonlijn en telefoon
- 2 tafels (circa 0,7 x 2,5 m2) en 4 stoelen

Specificaties schone spanning1 :
- het niveau van de netspanning ligt tussen de 220 en 240 Volt
- op het net bevinden zich geen kortstondige hoogfrequente spanningspieken

(zgn spikes) boven de 240 Volt of kortstondige spanningsdalingen beneden
220 Volt

- frequentie 50 Hz; de maximale afwijking hierop bedraagt 3 %.

Specificaties no-break unit2 (zie bijlage):
- 220 V / 200 Watt, On-line systeem
- 30 minuten overbrugingstijd.
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Tijdens de opbouw van de instrumentatie zijn gedurende een periode van circa 12 weken naast
de hierboven genoemde voorzieningen de volgende extra voorzieningen noodzakelijk op beide
meetgebieden:
- vuilcontainer inhoud circa 2,5 m3  op het meetgebied, inclusief  ledigen op

afroep
- opslagcapaciteit in de vorm van een afsluitbare (zee-) container, afmeting

circa 9 x 2,5 m2

- schaftgelegenheid ten behoeve van het personeel
- assistentie van 2 man t.b.v. de graafwerkzaamheden bij de aanleg van de

bekabeling, circa 5 dagen op afroep
- toestemming om tijdens de boorwerkzaamheden vrijkomende grond te mogen

storten in de grondterp op de Noordoever.
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HOOFDSTUK 5

PLAATSEN INSTRUMENTEN

In dit hoofdstuk wordt per meetonderdeel aangegeven op welke wijze installatie moet plaatsvin-
den.
Alle meetlocaties dienen vooraf uitgezet te worden en achteraf te worden ingemeten (in
Rijksdriehoekcoördinaten) en gewaterpast (t.o.v. NAP).

5.1 Plaatsingsprocedures
Deformatiemetingen maaiveld:
Alle meetpunten die worden gemeten met behulp van een waterpastoestel bevinden zich op
0,25 m+mv en bestaan uit een stalen plaat van 0,50 x 0,50 m2 waarop een buis van 0,10 m en
lang 0,75 m is gelast. De bovenzijde van de buis is voorzien van een bolkop en dient als
steunpunt voor de meetbaak. Het geheel wordt 0,50 m-mv geplaatst en weer aangevuld met
grond. Alle meetpunten worden voorzien van een (zichtbaar) nummer.
De meetbaak (barcodebaak) is aan de onderzijde voorzien van een vlakke plaat.

Hellingmeetbuizen:
De hellingmeetbuis wordt in een geboord gat met een diameter van 150 à 200 mm geïnstalleerd.
Voor het boren wordt indien nodig het boorgat (tijdelijk) verbuisd. Deze verbuizing wordt
tijdens de installatie verwijderd. Twee van de vier hellingmeetbuizen op een meetgebied
worden met de  punt van de buis in een vaste, niet aan deformaties onderhevige laag geplaatst;
deze laag dient als referentiepunt van de meting. De andere twee hellingmeetbuizen worden
boven de tunnelbuis geplaatst. Deze hellingmeetbuizen zijn aan de onderzijde voorzien van een
waterdichte afdichting.  Bij de verwachte horizontale grondvervormingen (60 mm) blijft de buis
in tact en is de buis en afdichting aan de onderzijde bestand tegen de, in het pakket heersende
waterdruk + 50 %, zoals geeist door de TCH.

Specificaties t.a.v. maximale belastingen van de Standard Casing OD 85 mm
(zie appendix B):
- Colapse test: 110 meter grout
- Load test: >320 kg.

De ruimte tussen hellingbuis en wand van het boorgat wordt zorgvuldig aangevuld met zand,
grind en kleikorrels. Dit wordt met behulp van een peilstok minimaal elke meter aangestampt.
Het doel hiervan is tweeledig:
- het verkrijgen van een hydraulische afdichting van het boorgat en
- om ervoor te zorgen dat de hellingbuis horizontale deformaties van het

grondmassief goed volgt.

Aan het maaiveld wordt de buis 0,5 meter boven maaiveld afgewerkt en voorzien van een label
met codering. Na plaatsing wordt de positie en hoogte van de buis t.o.v. NAP ingemeten.
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Vastpunt conussen:
Op de onderzoekslocatie wordt eerst een sondering met hellingmeting uitgevoerd om de
opbouw van de ondergrond op de onderzoekslocatie vast te stellen. Tijdens het sonderen wordt
ook de helling van de sondeerconus gemeten, om de afwijking ten opzichte van de verticaal
voor de diepte te kunnen corrigeren.
Wanneer de geplande diepte aan de hand van de gemaakte sondering is vastgesteld, wordt de
vastpunt-conus weggedrukt. De eerste binnenstang wordt in de punt van de conus geschroefd.
Vervolgens wordt de eerste sondeerbuis over de genoemde binnenstang geschoven en op de
mantel van de conus geschroefd. Per meter worden binnenstang en sondeerbuis op de voorgaan-
de geplaatst en wordt deze handeling herhaald totdat de gewenste diepte is bereikt. Wanneer de
vereiste diepte is bereikt wordt  aan de streng sondeerbuizen een gedeelte van de conusslag,
bijvoorbeeld 20 cm van de slag van 30 cm, getrokken. Hierbij wordt, tijdens het trekken, gecon-
troleerd of de aan de binnenstangen gekoppelde conuspunt niet mee omhoog komt. Daarna
volgt de afwerking van het punt. Na plaatsing wordt de positie en hoogte van de binnenbuis
t.o.v. NAP ingemeten.

Extensometers:
De ankers worden in een geboord gat met een diameter van circa 150 mm geïnstalleerd. Voor
het boren wordt het boorgat (tijdelijk) verbuisd. Deze verbuizing wordt tijdens de installatie
verwijderd. De ankers zijn verbonden met verlengingsstaven met daaromheen een bescherm-
buis. De buis zorgt ervoor dat op de staaf geen wrijving wordt uitgeoefend van de overige
vulling van het boorgat. Het anker met verbindingsstaven en beschermbuis wordt op de
gewenste diepte gebracht in het boorgat; er wordt begonnen met het diepste punt. De ankers
zijn voorzien van een hydraulische constructie die op de gewenste diepte wordt geopend en
zich tegen de wand van het boorgat klemt. Het gat wordt tijdens het verwijderen van de casing
aangevuld met zand en kleikorrels. Dit wordt met behulp van een peilstok minimaal elke meter
aangestampt. Het doel hiervan is tweeledig:
- het verkrijgen van een hydraulische afdichting van het boorgat zonder dat

verticale deformaties van de ankers worden gehinderd
- het ervoor te zorgen dat de ankers een zo goed mogelijk contact maken met

de omliggende grond zodat de verticale deformaties van het grondmassief
goed gevolgd worden.

Aan het maaiveld wordt de buis afgewerkt met een beschermkap en voorzien van een label met
codering. Na plaatsing wordt de positie van de onderzoekslocatie en de hoogte van de referen-
tiekop ten opzichte van NAP ingemeten.

Waterspanningsmeters BTL:
Een stalen casing φ 100 x 70 mm, wordt onder een helling van circa 7 graden naar de TBM toe
tot in de gewenste grondlaag gedrukt. Tijdens het op diepte brengen van de casing, zal de opge-
brachte grond worden beoordeeld op samenstelling.

Op basis hiervan zal de exacte diepte worden vastgesteld. Hierna wordt met een inclinometer de
helling van de casing gemeten en vervolgens de exacte positie van de casingpunt berekend.
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Onderin de casing wordt over circa 10 cm (filter) zand aangebracht en verdicht. In de casing
wordt een PVC buis φ 35 x 32 mm geplaatst. Deze buis bestaat uit in elkaar passende delen van
4 m lengte. In de eerste buis (onderste) is de waterspanningsmeter (ontlucht) gemonteerd en
voorzien van een (ontlucht) filter. De opnemer is voorzien van een lange aansluitkabel die in de
PVC buizen (vóór het plaatsen) is doorgevoerd. 
Na het plaatsen van de PVC buizen worden deze vanaf het filter afgevuld met grout.
Vervolgens wordt de ruimte tussen de casing en de PVC buis afgevuld met cement/bentoniet.
Tijdens het afvullen met het mengsel cement/bentoniet wordt de casing gelijktijdig getrokken.
Hiermede wordt voldaan aan de volgende voorwaarde:
- de exacte locatie van de opnemer is bekend
- de opnemer wordt eerder "opgegeten" voordat de kabel breekt
- de PVC buis met het uitgeharde grout zal door de boorkop worden verbrij-

zeld en alszodanig zal ook de meetkabel worden kapot getrokken.
- door de afdichting van bentoniet/cement ontstaat geen drainage langs de PVC

buis en de omringende grond

De volgende 2 waterspanningsmeters worden op identieke wijze circa 0,50 m verder in axiale
richting van de tunnelas geplaatst zoals is aangegeven in de dwarsdoorsnede in de bijlagen 10
en 14 en in het bovenaanzicht in de bijlagen 7 en 11.

Onderzoek:
Met uitzondering van toepassingsmogelijkheden van cement/bentoniet en grout, is met een 
dergelijke methode nog geen ervaring. In het kostenoverzicht is derhalve een post opgenomen
om met een dergelijke methode ervaring op te doen.

Op een terrein met een bij benadering gelijkwaardige bodemgesteldheid als aan de Zuidoever
bij de Heinenoordtunnel wordt tot 10 m diepte de hierboven genoemde exercitie uitgevoerd,
echter met een dummyopnemer maar wel met hetzelfde type kabel.
Vervolgens wordt na de uithardperiode van 14 dagen op een afstand van 1.50 m boven de buis
verticaal een casing tot 10 m diepte geboord. De uitwendige diameter van die casing bedraagt
142 mm.
Verwacht wordt dat de casing door de PVC boort en de meetkabel volledig afbreekt. Van het
doorboorde proefstuk zullen enkele foto opnamen worden gemaakt. Van deze proef zal een kort
verslag worden gemaakt.
Indien uit deze proef blijkt dat het afgebroken kabeldeel in de boorbuis langer is dan 1,25 m, dit
is 1,5 x de theoretische lengte waarover de kabel in de doorboorde buis kan zitten, zal overleg
plaatsvinden met de opdrachtgever.

Aan de hand van het proefresultaat zal worden beslist of er voorzieningen aan de meetkabel
dienen te worden getroffen, teneinde geen verstrengeling in het boorsysteem te laten optreden. 
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Gronddruk- en waterspanningsopnemers:
Voor de gronddruk- en waterspanningsmetingen wordt gebruik gemaakt van complete "Stress
Monitoring Stations" (SMS). Een SMS bestaat uit drie vlakke gronddrukdozen welke onderling
loodrecht op elkaar staan. Aan de onderzijde bevindt zich een waterspanningsopnemer. Grond-
drukdozen en waterspanningsmeter zijn samengebouwd in een stalen frame met een totale
hoogte van ca. 950 mm en een diameter van 120 mm.
Voor het plaatsen wordt een boorgat gemaakt diam. 120 à 150 mm tot een diepte van 0,5 m
onder het hart van de tunnelbuis ter plaatse. Het boorgat wordt tijdens het plaatsen in stand
gehouden door de boorbuis waarbinnen een waterstand gelijk of hoger dan de grondwaterstand
wordt gehandhaafd.
Nadat het boorgat is opgeschoond wordt onderin het boorgat een laag filterzand aangebracht
van 0,2 m.
Vooraf aan plaatsing wordt het SMS op het maaiveld rechtop gezet en zodanig georiënteerd dat
de middelste drukdoos evenwijdig loopt aan de tunnelas. De kabels van de 3 gronddrukdozen
en waterspanningsmeter worden als volgt gemerkt:
- kabel bovenste gronddrukdoos: H-ax (de horizontale gronddruk in de richting

van de tunnelas wordt gemeten ofwel in axiale richting)
- kabel middelste gronddrukdoos: H-rad (de horizontale gronddruk loodrecht

op de tunnelas wordt gemeten ofwel in radiale richting)
- kabel onderste gronddrukdoos: V (de verticale gronddruk)
- kabels waterspanningsmeter: WSP

Het SMS wordt in het boorgat neergelaten met behulp van geleidestangen. De geleidestangen
worden zodanig gemerkt dat tijdens het neerlaten van het SMS de oriëntatie van de grond-
drukdozen ondubbelzinnig kan worden gecontroleerd. Wanneer het SMS in het boorgat is
geplaatst dient de middelste gronddrukdoos exact evenwijdig aan de tunnelas te worden
geplaatst. Wanneer de juiste positie is vastgesteld wordt het SMS circa 0,1 m in het filterzand
op de bodem van het boorgat gedrukt. De exacte diepte van de gronddrukdozen moet bepaald
worden aan de hand van de lengte van de geleidingstangen; de bovenzijde van de geleidings-
stang welke boven maaiveld uitsteekt kan gewaterpast worden.
Na het plaatsen van de SMS moet de ruimte rondom de gronddrukdozen met filterzand
(gradering zand wordt gekozen op aanwijzigingen van de leverancier) aangevuld worden tot 0,5
m boven de bovenste gronddrukdoos. Dit moet gebeuren in lagen van circa 0,3 m, waarna
telkens de boorbuis over dezelfde hoogte wordt opgetrokken. Het zand moet door middel van
een staaf voorzichtig worden verdicht om een goede aansluiting tussen de omringende grond en
de gronddrukdozen te krijgen.
Vanaf 0,5 m boven het SMS dient het boorgat afgedicht te worden met behulp van zwelklei in
lagen van circa 1,0 m waarna telkens de boorbuis over dezelfde hoogte wordt opgetrokken.

Getijdemeting:
Voor het uitvoeren van de getijdemeting wordt een drukopnemer plaatsvast onder de laagste
buitenwaterstand NAP - 2,0 m geplaatst. De locatie van de opnemer en het type filter moeten
zodanig worden gekozen dat waterstandsvaraties met een periode groter dan 1 minuut kunnen
worden waargenomen. Exacte locatie en detaillering ter keuze van de opdrachtnemer.
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Peilbuis:
Binnen een afstand van 5 m tot het middelste gronddruk-waarnemingsstation (SMS) dient een
2" peilbuis te worden geplaatst. Het hart van het peilbuisfilter moet op gelijke diepte liggen als
het hart van de tunnelbuizen op deze doorsnede. De filterhoogte moet circa 2,0 m bedragen.
Rondom de filterbuis dient een omstorting door middel van filtergrind plaats te vinden. De
goede werking van het filter dient na installatie proefondervindelijk te worden vastgesteld. Bij
onjuiste werking wordt de peilbuis schoongepompt of opnieuw geplaatst.

Luchtdrukmeting:
Luchtdrukmeting kan worden uitgevoerd door een luchtdrukopnemer buiten te plaatsen. Exacte
locatie en type instrument ter keuze aan de opdrachtnemer.

5.2 Controle verticaliteit boorgaten
De verticaliteit van de boorgaten voor het plaatsen van de extensometers, hellingmeetbuizen,
waterspanningsmeters en gronddrukdozen wordt gecontroleerd door het uitvoeren van een
hellingmeting.
Wanneer de boorbuis op diepte is gebracht wordt in de boorbuis een hellingmeetinstrument
geplaatst waarbij de afwijking t.o.v. de verticaal in 2 richtingen wordt gemeten. Indien de afwij-
king op circa 17 m diepte groter is dan 0,30 m in de richting van de dichstbijgelegen tunnelas
wordt het boorgat afgekeurd. Is de afwijking van de tunnelas af groter dan 0,5 m of  evenwijdig
aan de tunnelas groter dan 1,0 m wordt het boorgat tevens afgekeurd. Ongeschikte boorgaten
worden door middel van zwelklei opgevuld. De betreffende boorgaten worden, afhankelijk van
de gemeten hoek, opnieuw geboord op een locatie op een afstand van circa 1,0 m evenwijdig
aan de tunnelas.
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HOOFDSTUK 6

UITVOERING MEETSCHEMA

In dit hoofdstuk wordt een geïntegreerd meetschema gegeven voor de in hoofdstuk 3 beschre-
ven instrumenten.

De metingen kunnen worden onderverdeeld in 2 groepen:
- semi-continue metingen, metingen welke een groot aantal keren worden

uitgevoerd teneinde de invloed van het boorproces gedetailleerd te volgen
- incidentele metingen, metingen welke slechts een beperkt aantal malen

worden uitgevoerd, het gaat hierbij hellingmeetbuizen, horizontale defor-
matie-metingen aan het maaiveld en peilbuiswaarnemingen

De eerste groep metingen kan weer worden onderverdeeld in de handmatig te verkrijgen
maaiveld deformatiemetingen en peilbuiswaarnemingen en de volgende metingen welke
geautomatiseerd worden uitgevoerd en opgeslagen:
- verticale deformatiemetingen (extensometers)
- waterspanningmeting BTL
- gronddruk- en waterspanningsmeting (Stress Monitoring Stations)
- getijdemeting
- luchtdrukmeting

De te gebruiken apparatuur, aantal meetlocaties, locatie, methode van waarnemen en data
acquisitie zijn gegeven in tabel 2.

In bijlage 20 wordt per type meting het benodigde materiaal en inzet personeel voor de
metingen aangegeven.

Bijlage 19 geeft het bijbehorende huur- en leveringsplan.
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Tabel 2. Instrumentatie-overzicht

Meting Apparatuur Aantal Opname Data acquisitie

Hellingmeting inclinometerprobe 2 x 4 st handmatig autom. m.b.v. hand-
uitleeskast

Vert. deformatie extensometers 1 x 6 st 1
x 5 st

autom. autom. m.b.v.
dataloggers

Maaivelddeformatie
(verticaal)

zakbaken (m.b.v.
waterpasinstr.)

1 x 54 st
1 x 35 st

handmatig autom. opslag
waterpasinstr.

extensometers 1 x 6 st
1 x 5 st

handmatig autom. opslag
waterpasinstr.

Maaivelddeformatie
(horizontaal)

Theodoliet met
afstandmeter

2 x 4 st handmatig autom. opslag
theodoliet

Waterspanning BTL watersp. meters 2 x 3 st autom. 2) autom. m.b.v.
dataloggers 2)

Grond- en waterdruk SMS 4 st 1) autom. autom. m.b.v.
dataloggers

Getijdemeting watersp. meter 1 st 1) autom. autom. m.b.v.
dataloggers

Luchtdrukmeting drukopnemer 1 st 1) autom. autom. m.b.v.
dataloggers

Peilbuiswaarneming peilbuis 1 st 1) handmatig handmatig

1) alleen in meetgebied Noord
2) tot 1 dag voor passage TBM d.m.v. het algemene data-acquisitie-

systeem; hierna tevens door een data-acquisitiesysteem met hoge
waarnemingsfrequentie  (1Hz)

In de tabellen 3 en 4 wordt het meetschema gegeven voor de metingen voor, tijdens en na de
passage van de meetgebieden.
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Tabel 3. Meetschema voor passage TBM onder meetgebieden.

Meting Voor passage meetgebied

aantal metingen meetperiode frequentie

Hellingmeting 3 keer n.v.t. n.v.t.

Verticale deformatie 3 keer 13 uur 2 x per uur

Maaivelddeformatie
-verticaal
-horizontaal

minimaal 5 keer
3 keer

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

Waterspanning BTL
- logger 1 (permanent)
- logger 2 (tijdelijk)

n.v.t.
3 keer

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

Grond- en waterdruk 1) 3 keer 13 uur 2 x per uur

Luchtdrukmeting 1) 3 keer 13 uur 2 x per uur

Peilbuiswaarneming 1) 3 keer n.v.t. n.v.t.

Getijdemeting 1) 3 keer 13 uur 2 x per uur

1) meetgebied Noord
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Tabel 4. Meetschema tijdens en na passage TBM onder meetgebieden

Meting Tijdens passage
meetgebied

Na passage meetgebied

Frequentie aantal metin-
gen 3)

meetpe-
riode

frequentie

Hellingmeting 5 keer 5 keer n.v.t. n.v.t

Verticale deformatie 8 x per uur 20 keer 13 uur 2 x per uur

Maaivelddeformatie
- verticaal

-  horizontaal

tunnel 1: min.
12 x per etmaal
tunnel 2: min.
3 x per etmaal
5 keer

20 keer

5 keer
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

Waterspanning BTL
- logger 1 (permanent)
- logger 2 (tijdelijk)

8 x per uur
max. 1 Hz

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

Grond- en waterdruk 2) 8 x per uur 20 keer 13 uur 2 x per uur

Luchtdrukmeting 2) 8 x per uur 20 keer 13 uur 2 x per uur

Peilbuiswaarneming 2) 1 x per dag 20 keer n.v.t. n.v.t.

Getijdemeting 2) 8 x per uur 20 keer 13 uur 2 x per uur

1) afhankelijk van positie boorfront
2) meetgebied Noord
3) gemiddeld aantal metingen

De metingen welke met behulp van het data acquisitiesysteem worden geïnitieerd en opgesla-
gen, worden automatisch op hetzelfde moment uitgevoerd (binnen enkele seconden). Meting
van de maaivelddeformatie, hellingmeting en peilbuiswaarneming, na passage van de TBM,
worden op dezelfde dag uitgevoerd als de automatische metingen.

Op de planning in bijlage 18 is de periode aangegeven waarin de diverse metingen moeten
worden uitgevoerd. Een gedetailleerd schema van de metingen na passage van de TBM is
gegeven in tabel 5.
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Tabel 5. Tijdstippen van metingen na passage meetgebieden

Meting nummer Na passage meetgebied

1 t/m 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1 t/m 7 dagen
10 dagen
14 dagen
3 weken
4 weken
6 weken
2 maanden
3 maanden
4 maanden
6 maanden
8 maanden
10 maanden
12 maanden
15 maanden
18 maanden
21 maanden
24 maanden



44

HOOFDSTUK 7

KWALITEITSBORGING

7.1 Kalibratieprocedure van de instrumenten
Alle aangekochte instrumentatie wordt door de leverancier gecalibreerd en is derhalve voorzien
van een fabrieksgarantie dat de opnemer zal functioneren binnen de geldende specificaties. Een
volledige kalibratie onder laboratoriumomstandigheden kan worden uitgevoerd door de instru-
menten te plaatsen in een drukkamer of ijkinstallatie en de uitlezing over het gehele bereik te
registreren. In verband met de relatieve grote afmetingen van de SMS is hiervoor een grote
drukkamer benodigd hetgeen gepaard gaat met aanzienlijke kosten. Mede gezien de ervaring
dat kalibratiegegevens van fabrikanten een orde nauwkeuriger zijn dan de fouten in het gehele
meetsysteem en uit kostenoverwegingen wordt een uitgebreide kalibratie over het gehele bereik
niet uitgevoerd.

 De meetinstrumenten die worden gehuurd dienen recentelijk gecalibreerd te zijn.

Elektronische waterpastoestel en Theodoliet met afstandmeter:
Het elektronisch waterpastoestel dient minimaal eenmaal per kwartaal en voordat de TBM het
meetgebied nadert te worden gejusteerd. Hiernaast moet het apparaat, bijvoorbeeld met behulp
van een collimator, regelmatig (wekelijks) worden gecontroleerd.

Hellingmeetprobe:
De hellingmeetprobe dient, afhankelijk van het gebruik, minimaal éénmaal per 2 jaar te worden
gecalibreerd. Voor aanvang en na afloop van alle metingen en éénmaal tussentijds wordt de
hellingmeetprobe gecalibreerd door de fabrikant.

7.2 Testprocedure instrumenten en totale systeem
Voor het plaatsen van de instrumentatie wordt de volgende procedure toegepast:
- na levering van de instrumentatie wordt de juiste werking van de instru-

menten gecontroleerd
- daarna wordt het instrument op locatie aangesloten op het meetsysteem
- opnieuw testen van het instrument
- instrument afkoppelen
- instrument plaatsen
- instrument weer aansluiten
- controle instrument

Na de installatie van alle meetinstrumenten wordt na een wachtperiode van 4 à 6 weken met het
systeem gedurende drie dagen proef gedraaid. Hierbij wordt gedurende deze periode met een
frequentie van 8 waarnemingen per uur alle instrumentatie geregistreerd en een drietal handme-
tingen uitgevoerd (zie tabel 3).

In de nabijheid van de meetgebieden mogen gedurende deze proefperiode geen belastende
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werkzaamheden zoals heien worden uitgevoerd.

De metingen worden na de proefperiode uitgewerkt en beoordeeld aan de hand van de volgende
criteria:
- is het geregistreerde signaal stabiel (behoudens getijde-invloeden)?
- is de gemeten waarde realistisch gezien de verwachtingen?

Indien dit niet het geval is moet het betreffende instrument als verloren worden beschouwd.
Overwogen moet worden in hoeverre het gewenst is om het betreffende instrument te vervan-
gen.

Het risico dat instrumentonderdelen welke niet kunnen worden vervangen niet naar behoren
functioneren is gezien de beperkte ervaring in Nederland met dergelijke instrumenten moeilijk
in te schatten. De kosten voor het afdekken van onder andere deze risico's zijn tot het bedrag
voor onvoorzien (tabel 6) opgenomen in deze raming. Bij de aanbesteding van het project dient
aandacht te worden besteed aan maatregelen om zonder meerkosten deze risico's te beperken.
Hierbij kan worden gedacht aan speciale afspraken met leveranciers m.b.t. levertijden. Ook zijn
er mogelijkheden tot het inhuren van instrumenten zoals hellingmeters, landmeetkundige
instrumenten en data-acquisitiesystemen. Bij de volgorde van plaatsing zal worden gestart met
het plaatsen van de instrumenten op de, voor het onderzoek, meest relevante posities. 

Extensometers
Na plaatsing wordt gecontroleerd of de stalen staven vrij kunnen bewegen. Is dit niet geval dan
dient overwogen te worden in hoeverre het gewenst is om een nieuwe verankerde staaf aan te
brengen.
Bij de extensometers wordt tevens na plaatsing 3 maal een bepaalde bekende verplaatsing opge-
legd aan de verplaatsingsopnemer en vergeleken met het geregistreerde signaal. Indien de
opgelegde verplaatsing niet overeenkomt met de opgelegde verplaatsing wordt de
instrumentkop vervangen. 

Stress Monitoring Stations en waterspanningsmeters BTL
De Stress Monitoring Stations en waterspanningsmeters BTL worden voor het testen in een
verbuisd boorgat neergelaten. Met behulp van een handuitleeseenheid wordt de druk geregis-
treerd waarbij het instrument op een diepte van 1, 5, 10 en 15 m onder het waterniveau in het
boorgat wordt gehouden; tevens wordt de uitlezing op maaiveld geregistreerd. Wanneer de
geregistreerde druk meer dan 3 kPa afwijkt van de berekende waarde wordt contact opgenomen
met de fabrikant.
Naast de registratie door middel van een handuitleeseenheid worden 2 Stress Monitoring
Stations of waterspanningsmeters geheel aangesloten op het data acquisitie systeem. Wanneer
de geregistreerde druk meer dan 3 kPa afwijkt van de berekende waarde wordt contact
opgenomen met de leveranciers van zowel de drukopnemer/handleeseenheid als van het data
acquisitiesysteem.
Indien na plaatsing van het instrument geen meetsignaal wordt verkregen dient de handuitlees-
apparatuur en de meetkabel welke boven maaiveld uitsteekt te worden geïnspecteerd en
zonodig te worden vervangen.
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Is het probleem hiermee niet verholpen dan dient het instrument als verloren te worden
beschouwd. Overwogen moet worden in hoeverre het gewenst is om vervangende instrumen-
tatie te plaatsen.

7.3 Testprocedure tijdens en na afloop van de tunnelbouw
De geplaatste gronddruk- en waterspanningsmeters kunnen tijdens de tunnelbouw niet worden
getest omdat deze instrumenten niet meer kunnen worden verwijderd uit de grond.  Voor de
extensometers is het niet verstandig deze tijdens de tunnelbouw te testen omdat het ontkoppelen
van de extensometers altijd een sprong in de waarnemingen tot gevolg heeft.

Na afloop van de meetperiode kunnen een aantal opnemers worden gecontroleerd op juiste wer-
king. Het gaat hierbij om:
- de extensometers: deze worden ontkoppeld en er wordt een bepaalde bekende

verplaatsing opgelegd aan de verplaatsingsopnemer en dit wordt vergeleken
met het geregistreerde signaal

- de waterspanningsmeter t.b.v. de getijdemeting kan worden herijkt.

De overige waterspannings- en gronddrukopnemers worden als verloren beschouwd en kunnen
achteraf niet worden getest.
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HOOFDSTUK 8

RAPPORTAGE

Gedurende de 2-jarige looptijd van het project worden de resultaten van alle metingen tot dat
moment gerapporteerd. Het maximaal aantal tussenrapportages bedraagt 8. Deze worden
geleverd in 3-voud op de volgende tijdstippen:
- na elke passage van een meetgebied (in totaal 4 maal) worden de meetre-

sultaten van de passage en tussen de passages uitgevoerde metingen
gepresenteerd

- in de periode na aanleg van de tunnel (ongeveer 1 jaar) wordt elke 3 maanden
gerapporteerd.

De presentatie van de metingen bestaat uitsluitend uit waarnemingen als functie van de tijd of
waarnemingen als functie van het maaiveld of de diepte. Uitgebreidere dataverwerking of
analyse van de resultaten zijn niet voorzien. Concreet bestaat de presentatie uitsluitend uit het
volgende:
- horizontale maaiveld-deformatie per punt als functie van de tijd
- per meetserie de verticale maaiveld-deformatie als functie van de positie van

de zakbakens op de meetraai
- horizontale deformatie per punt als functie van de diepte
- verticale deformatie per punt als functie van de tijd
- waterspanningen BTL per punt als functie van de tijd met 2 meetfrequenties
- overige gronddruk- en waterspanningsmeters per punt als functie van de tijd

Na het plaatsen van de instrumentatie en het uitvoeren van de testmetingen wordt een
instrumentatie-rapport geleverd in 10-voud met daarin het volgende:
- de positie en diepte van de geplaatste instrumentatie en opgetreden bijzon-

derheden tijdens het installatieproces
- de instellingen van de meetversterkers, data-acquisitie en eventuele bijzon-

derheden
- resultaat van de testmetingen.
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Na afronding en verwerking van de metingen wordt het eindrapport geleverd in 10-voud. Dit
rapport, opgebouwd uit de 8 geleverde tussenrapportages en het instrumentatie-rapport,  bevat
de volgende informatie:
- de positie en diepte van de geplaatste instrumentatie
- chronologisch verslag van de voor de meting van belang zijnde gebeurtenis-

sen tijdens het tunnelboren
- grafische presentatie van de meetresultaten als functie van de tijd of

plaats/diepte
- ruwe primaire meetgegevens in digitale vorm (de meetgegevens zoals deze

zijn vastgelegd in het veld)
- "opgeschoonde" primaire meetgegevens in digitale vorm zoals deze zijn

geleverd in de  vorm van de grafische presentaties
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HOOFDSTUK 9

KOSTENOVERZICHT

Het kostenoverzicht in tabel 6 geeft de indicatieve kosten van het totale project, hierbij wordt
uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
- een instrumentatie en data-acquisitie zoals beschreven in hoofdstuk 3
- uitvoering van de werkzaamheden zoals plaatsen opnemers, uitvoering van de

meting en verwerking van de meetdata is gebaseerd op de huidige tarieven
van leveranciers en installatiebedrijven

- alle instrumentatie, overige apparatuur en de data-acquisitiesystemen zijn in
de kosten opgenomen en worden volledig afgeschreven op het project

- verwerking van de primaire meetgegevens tot grafieken van de waarne-
mingen als functie van de tijd of plaats/diepte en rapportage (hoofdstuk 8)
zijn opgenomen in de kosten

- niet inbegrepen zijn de kosten ten behoeve van het inrichten van de
proeflocatie (verlichting, netspanning, afbakening van de meetgebieden en
bewaking)

- niet inbegrepen zijn de kosten van de verwerking van de meetresultaten,
anders dan genoemd in hoofdstuk 8, in bijvoorbeeld spannings- of vervor-
mingsprofielen op enig tijdstip.

- met uitzondering van de hieronder vermelde punten* worden de faciliteiten in
hoofdstuk 4 verzorgd door de opdrachtgever

- de opdrachtgever één verantwoordelijke aanstelt voor de planning van de
activiteiten in het meetgebied

- alle genoemde kosten excl. BTW zijn en ramingen betreffen. 

Ten aanzien van de inrichting van de meetgebieden zijn de volgende punten* opgenomen in de
kosten:
- het leveren en plaatsen van 2 meetkasten op beide meetgebieden waarin de

meetapparatuur wordt geplaatst
- aanleg van een telefoonaansluiting op het meetgebied Zuid
- nameten van de verticaliteit van de boorgaten (paragraaf 5.2)
- het aanleggen van een 200 meter lange coaxverbinding van meetgebied

Noord naar de directieonderkomens
- plaatsen van 2 vastpunt conussen
- het leveren en plaatsen van 2 no-break-units.
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Tabel 6. Overzicht kosten totale project

activiteit aankoop/
plaatsen

systemen
 [NLG]

uitvoering
meting

[NLG]

overige

[NLG]

totale
kosten

[NLG]

opstellen specificaties 0 0 150.000 150.000,0

maaiveld deformatie-metingen
(verticaal)

34.100 162.100 0 196.200,0

maaiveld deformatie-metingen
(horizontaal)

0 37.000 0 37.000,0

horizontale deformatiemetingen
in de diepte

104.000 72.000 0 176.000,0

verticale deformatiemetingen in
de diepte

200.600 46.000 0 246.600,0

waterspanningsmetingen BTL 42.300 18.450 0 60.750,0

gronddruk- en water-
spanningsmetingen, inclusief
veldkalibratie en handuitleesunit

104.000 48.000 0 152.000,0

Getijdemeting, inclusief 200 m
kabel leggen

16.500 1.500 0 18.000,0

data-acquisitie systemen: 55.000 114.000 0 169.000,0

instrumentatie-  en  eindrapport 0 0 40.000 40.000,0

overige voorzieningen:
2 meetkasten, incl plaatsen
1 telefoonaansluiting
vert. boorgaten (par. 5.2)
200 m coaxverbinding
2 v.p. conussen
2 no-break units

0 0
6.000

14.000
48.000

5.000
25.000

5.200
tot: 103.200

103.200,0

onvoorzien / risico 0 0 201.250 201.250,0

Totaal: 556.500,0 499.050,0 494.450,0 1.550.000,0
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De totale kosten worden hiermee geraamd op NLG 1.550.000. Hierin is naast alle activiteiten
ten aanzien van de levering en installatie van instrumenten en uitvoering van de metingen het
volgende opgenomen:
- het opstellen van de "Specificatie en draaiboek meetgebieden 2 e Heine-

noordtunnel"
(NLG 150.000)

- een post onvoorzien (13 %) ter afdekking van risico's m.b.t. het niet functi-
oneren van geplaatste instrumenten en mogelijke vertragingen in het boorpro-
ces.
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HOOFDSTUK 10

AFNAMEPROCEDURE

10.1 Algemeen
Per meetgebied wordt één instrumentatierapport opgesteld conform de specificaties
(COB/K100 document K100-W-029). Met deze rapportages wordt aangetoond dat de
meetsystemen functioneren conform de gestelde eisen in deze afnameprocedure.

Tijdens de plaatsing van de verschillende typen instrumenten en direct na afronding van de
plaatsing van een bepaald instrument worden testen uitgevoerd om het goed functioneren van
het  instrument aan te tonen. De wijze van uitvoering van de testen en de toetsingscriteria zijn
in het navolgende per instrument aangegeven. Na de installatie van alle meetinstrumenten
wordt na een wachtperiode van 2 tot 4 weken met het systeem in een periode van circa 2 weken
gedurende drie dagen proef gedraaid.

In de nabijheid van de meetgebieden mogen gedurende deze proefdagen geen belastende werk-
zaamheden zoals heien worden uitgevoerd. De waarnemingen tijdens de installatie/calibratie en
tijdens de drie proefdagen worden gebruikt als basis voor de instrumentatierapportage; per
meetinstrument worden de toetsingscriteria aangegeven.

De eerste 'proefdag' duurt 2 dagen waarbij continu met een frequentie van 8 waarnemingen per
uur alle instrumentatie wordt geregistreerd; tevens wordt éénmaal een handmeting uitgevoerd
van de hellingmeetbuizen en maaivelddeformaties. De eerste dag wordt een aantal testen met
het data-acquisitiesysteem uitgevoerd (zie afnameprocedure data-acquisitiesysteem). De tweede
dag worden naast de continue metingen de handmetingen uitgevoerd.

Na een wachtperiode van circa 1 week wordt een tweede volledige proefdag uitgevoerd en na
nog een wachtperiode van circa 1 week wordt een derde volledige proefdag uitgevoerd. Deze
twee proefdagen bestaan uit het volgende:

- éénmaal een handmetingen van de hellingmeetbuizen en maaivelddefor-
maties.

- 13-uurs meting van alle overige instrumentatie 

Nadat de opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven aan deze oplevering vindt overdracht plaats
van het totale meetsysteem, inclusief de data-acquisitiesystemen. Dit betekent dat na oplevering
alle kosten voor reparaties, onderhoud (bijvoorbeeld doorspoelen van een hellingmeetbuis),
herplaatsing van uitgevallen instrumenten, alsmede het op voorraad houden van reserve-
onderdelen en eventuele extra metingen als gevolg van bijzondere  omstandigheden (weer,
trillingen etc.) komen voor rekening van de opdrachtgever.

Indien bij oplevering bepaalde instrumenten niet functioneren conform de specificaties dan
worden de waarnemingen in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beoordeeld.
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Zonodig worden delen van of het gehele instrument vervangen. Daarna wordt een verkorte
testprocedure uitgevoerd (1 x proefmetingen aan het betreffende onderdeel of instrument). De
resultaten worden als bijlage toegevoegd aan het instrumentatierapport.

10.2 Criteria instrumenten
Vastpuntconussen
Na het plaatsen van de vastpuntconus wordt de hoogte van de binnenbuis t.o.v. NAP ingemeten.
Na de wachtperiode wordt de binnenbuis ten opzichte van het vaste punt aan de Eerste Heine-
noordtunnel, gedurende 3 proefdagen, eenmaal daags gemeten. De vastpuntconus wordt
goedgekeurd als in het instrumentatierapport wordt aangetoond dat het verschil in meethoogte
van de binnenbuis tussen de minimale en de maximale meetwaarde minder bedraagt dan 1 mm.
Het vaste punt aan de Eerste Heinenoordtunnel dient hierbij als referentiepunt. Vooralsnog
wordt ervan uitgegaan dat binnen 100 m een vast punt aan de Heinenoordtunnel aanwezig is.
Zonodig zal een meetbout tijdelijk aan de tunnel worden bevestigd.

Maaivelddeformatie
Na het plaatsen van de zakbaken worden de posities t.o.v. NAP ingemeten. Na de wachtperiode
wordt elke zakbaak gedurende 3 dagen eenmaal daags t.o.v. het vaste punt gemeten. De
zakbaken worden goedgekeurd als in het instrumentatierapport wordt aangetoond dat het
verschil in meethoogte van de zakbaak tussen de minimale en de maximale meetwaarde van de
drie metingen minder bedraagt dan 1 mm.
Indien per zakbaak het verschil in meethoogte van de drie metingen groter is dan 1 mm, zullen
de meetwaarden worden vergeleken met de overige zakbaken om na te gaan of dit mogelijk te
maken heeft met het zettingsgedrag van het maaiveld of het foutief installeren van de zakbaak.
Onjuist geïnstalleerde zakbaken worden opnieuw geplaatst en getest volgens een verkorte
procedure (1 x testen van het betreffende onderdeel).

De buiseinden van de extensometers worden na het installeren gedurende 3 dagen eenmaal
daags t.o.v. het vaste punt gemeten. Indien wordt aangetoond dat de verschillen in de verticale
richting tussen de 3 opeenvolgende metingen minder bedraagt dan 1 mm, dan vindt goedkeu-
ring van de meting plaats. Indien het verschil in meethoogte van de 3 metingen groter is dan 1
mm, zullen de meetwaarden worden vergeleken met de overige metingen om na te gaan of dit
mogelijk te maken heeft met het zettingsgedrag van het maaiveld, meetmethode of het foutief
installeren van de referentiekop van de extensometer. Onjuist geïnstalleerde koppen van de
extensometers worden opnieuw geplaatst en getest volgens een verkorte procedure (1 x testen
van het betreffende onderdeel).

De hellingmeetbuizen worden aan het maaiveld gedurende 3 dagen eenmaal daags t.o.v. de
poeren van de opstelpunten horizontaal ingemeten. Indien wordt aangetoond dat de verschillen
in de verticale richting tussen opeenvolgende metingen minder bedraagt dan 2 mm, dan vindt
goedkeuring van de meting plaats. Indien het verschil in meethoogte van de 3 metingen groter is
dan 2 mm, zullen de meetwaarden worden vergeleken met de overige metingen om na te gaan
of dit mogelijk te maken heeft met het zettingsgedrag van het maaiveld, de meetmethode of het
foutief installeren van de hellingmeetbuis. Onjuist geïnstalleerde buiseinden van de
hellingmeetbuizen worden opnieuw geplaatst en getest volgens een verkorte procedure (1 x
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testen van het betreffende onderdeel).

In geval van bijzondere weersomstandigheden, zoals zware storm, aanhoudende hevige
regenval of aanhoudende strenge vorst zal zo spoedig mogelijk na een dergelijke periode de
zakbaken e.d. opnieuw moeten worden ingemeten, teneinde te kunnen beoordelen of er
veranderingen zijn opgetreden als gevolg van deze weerssituatie.

Hellingmeetbuizen
Na levering worden de hellingmeetbuizen gecontroleerd. De hellingmeetprobe wordt voor
aanvang van de metingen gecalibreerd door de fabrikant. Het resultaat wordt opgenomen in het
instrumentatierapport.

Na plaatsing van de buis in de casing van het boorgat wordt het afzakken van het meetinstru-
ment in het boorgat gecontroleerd met een dummy. Indien de doorvoer van de dummy niet
soepel verloopt dan wordt de hellingmeetbuis vervangen door een nieuwe. Vervolgens wordt de
casing getrokken en het gat afgedicht waarna opnieuw de doorvoer van de dummy wordt
gecontroleerd. Indien de doorvoer van de dummy niet soepel verloopt dan wordt de buis
herplaatst. Hierbij wordt volgens de hier beschreven procedure een geheel nieuwe hellingmeet-
buis geplaatst in een nieuw te maken boorgat. De hellingmeetbuis in het oude boorgat wordt
afgedicht.

Verloopt na afdichting de doorvoer van de dummy soepel dan volgt afwerking van het punt.
Opmerking: De beslissing of de doorvoer voldoet is in deze procedure geheel ter beoordeling
van de (ervaren) installateur op locatie.

Na installatie en een wachtperiode wordt drie dagen proefgedraaid met het gehele systeem; dit
gebeurt door driemaal een meting aan elke buis uit te voeren.  De meetresultaten worden
gepresenteerd in het instrumentatierapport en geëvalueerd. Hierbij gelden de volgende criteria:

- de waarnemingen van de drie proefdagen dienen een stabiel en eventueel
convergerend gedrag te vertonen; de toevallige fluctuatie in horizontale
deformatie tussen de twee laatste waarnemingen dient kleiner te zijn dan 4
mm

- een fluctuatie die kan worden gerelateerd aan externe factoren zoals
bouwactiviteiten of getijdewerking wordt getolereerd

Indien aan bovenstaande criteria wordt voldaan dan worden de instrumenten goedgekeurd voor
oplevering.

Extensometers
Na levering worden de extensometers gecontroleerd. De potentiometers, inclusief kabel worden
geijkt. Hiervan wordt een ijkgrafiek geleverd in het instrumentatierapport met de verplaatsing
als functie van de weerstand.

Direct voor het aansluiten van de staven aan de potentiometers wordt de werking ervan gecon-
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troleerd met een multi-meter. Hierbij wordt 3 maal een bepaalde bekende verplaatsing opgelegd
aan de potentiometer, waarna de geregistreerde weerstand wordt vergeleken met de ijkgrafiek.
Bij een gemiddelde afwijking groter dan 5 % wordt de betreffende potentiometer vervangen
door een nieuw exemplaar die wel voldoet aan de gestelde eisen.

Na installatie en een wachtperiode wordt drie dagen proefgedraaid met het gehele systeem. De
meetresultaten worden gepresenteerd in het instrumentatierapport en geëvalueerd. Hierbij
gelden de volgende criteria:

- de waarnemingen van de drie proefdagen dienen een stabiel en eventueel
convergerend gedrag te vertonen; de toevallige fluctuatie in verticale
deformatie tussen de twee laatste waarnemingen dient kleiner te zijn dan 2
mm

- bij beoordeling van een raai met extensometers op een meetlocatie dienen de
naastliggende punten op dezelfde diepte en in dezelfde grondlaag een
gelijksoortig, eventueel convergerend, gedrag te vertonen

- een fluctuatie die kan worden gerelateerd aan externe factoren zoals
bouwactiviteiten of getijdewerking wordt getolereerd

Indien aan bovenstaande criteria wordt voldaan dan worden de instrumenten goedgekeurd voor
oplevering. Indien op één meetdiepte van een extensometer wordt geconstateerd dat niet is
voldaan aan de gestelde criteria wordt de potentiometer en kabel gecontroleerd en indien nodig
vervangen. Ligt de oorzaak onder maaiveld (anker en staven) dan is het falen van de
extensometer op één meetdiepte geen reden tot herplaatsing van de gehele extensometer. 

Waterspanningsmeters BTL
Na levering worden de drukopnemers getest en het filter verzadigd met olie en ontlucht.
Vervolgens worden de opnemers geijkt. Het resultaat van de ijking wordt opgenomen in het
instrumentatierapport. 

Tijdens plaatsing wordt met behulp van een handuitleesunit op diepten van 1, 5 en 10 meter
onder het waterniveau in het boorgat een waarde geregistreerd. Indien de afwijkingen tussen
gemeten en berekende waterdruk minder dan 3 kPa bedragen wordt de opnemer geplaatst, het
gat afgedicht en het punt afgewerkt. Is de afwijking groter dan 3 kPa dan wordt de opnemer
vervangen door een reserve-opnemer waarbij dezelfde plaatsingsprocedure wordt gevolgd.

Na plaatsing en een wachtperiode worden de opnemers over een periode van 3 dagen getest.
Het resultaat van deze metingen wordt opgenomen in het instrumentatierapport.  De waarne-
mingen worden op twee manieren beoordeeld:

- De waarnemingen van de drie opnemers worden per meetgebied onderling
vergeleken. Het verschil in plaatsingsdiepte bedraagt circa 3 meter. Dit
verschil dient met een nauwkeurigheid van 3 kPa te worden bepaald.

- De waterspanning aangegeven door de drie opnemers wordt, na correctie
voor de luchtdruk, vergeleken met de in het pakket heersende waterspanning.
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Deze waterspanning wordt afgeschat m.b.v. de dichtbijzijnde beschikbare peilbuizen en andere
waterspanningsmeters. De toegestane afwijking tussen gemeten waterspanning en afschatting
van de in het pakket heersende waterspanning bedraagt maximaal 10 kPa. Indien de peilbuis
niet in het meetgebied staat wordt de vergelijking onbetrouwbaar en wordt de waterspanning in
het pakket geschat.

Indien aan beide testen wordt voldaan dan worden de instrumenten goedgekeurd voor opleve-
ring.

Gronddruk- en waterspanningsmeters (incl. luchtdrukmeting)
In het instrumentatierapport worden de volgende resultaten gepresenteerd:

- Calibratieresultaten
De Stress Monitoring Stations worden, na gereedkomen van het eerste
boorgat, in het verbuisde boorgat neergelaten. Met behulp van een handuit-
leeseenheid wordt de druk geregistreerd waarbij het instrument op een diepte
van 1, 5, 10 en 15 m onder het waterniveau in het boorgat wordt gehouden.
Goedkeuring vind plaats indien de geregistreerde druk 3 kPa of minder
afwijkt van de berekende druk.
Naast de registratie door middel van de handuitleeseenheid worden de Stress
Monitoring Stations aangesloten op het data-acquisitiesysteem. Wanneer de
geregistreerde druk 3 kPa of minder afwijkt van de berekende druk, vind
goedkeuring plaats.

- Meetresultaten
De resultaten van de metingen van de volgende onderdelen worden als
functie van de tijd gepresenteerd:
- gronddruk, verticaal en 2 x horizontaal
- waterspanning
- stijghoogte in peilbuis
- getijdeopnemer
- luchtdrukopnemer
Tevens vind interpretatie van de gemeten waarden plaats. Indien de meet-
resultaten op voldoende wijze kunnen worden verklaard wordt aangenomen
dat aangetoond is dat de instrumenten naar behoren functioneren. Met
betrekking tot de meetresultaten wordt verwacht de volgende effecten te
meten:

 - de gemiddelde gronddruk schommelt aan het eind van de meetpe-
riode, ten gevolge van getijde-invloeden en luchtdrukvariaties, rond
een stabiele waarde welke ongeveer gelijk is aan de berekende
waarde.

- de stijghoogte van het grondwater ontleend aan de waterspanning
komt overeen met de gemiddelde waarde (over één getijcyclus) van
de stijghoogte in de peilbuis.

- gronddrukvariaties, ten gevolge van het getij, zijn van dezelfde orde
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grootte als waterspanningsvariaties.
- gegevens van de getijdeopnemer komen overeen met de bij Rijks-

waterstaat opgevraagde waterstanden op de Oude Maas
- variaties, ten gevolge van het getij, in waterspanning zijn hooguit

gelijk aan variaties gemeten met de getijdeopnemer.
- variaties in verticale gronddruk zijn van dezelfde orde grootte als

variaties in luchtdruk
- variaties in waterspanning, ten gevolge van luchtdrukvariaties, zijn

hooguit gelijk aan de luchtdrukvariatie.

Waterdrukmeter Oude Maas
Na het plaatsen van de peilbuis wordt de waterdrukmeter op een vaste hoogte in de peilbuis
gehangen. Na de wachtperiode wordt de waterdrukmeter gedurende 3 dagen eenmaal per dag
gecontroleerd door vergelijking met de waterstand in de buis. Het waterniveau in de peilbuis
wordt gedurende de wachtperiode gecontroleerd door middel van niveaumeting met een
peillood. Indien op een en hetzelfde tijdstip wordt aangetoond dat de verschillen tussen
drukopnemer en niveaumeting met het peillood minder dan 100 Pa respectievelijk 1 cm
(waterkolom) bedraagt, dan vindt goedkeuring plaats.
Bij Rijkswaterstaat zal van het meetpunt in de Oude Maas "Goidschalkoord" (RD coördinaten
91.780-427.320) de waterstanden op het moment van de peilloodmeting in de filterbuis worden
opgevraagd. De meetresultaten van de peilloodmetingen en de RWS waterstand zullen in de
grafiek van de waterdruk versus tijd worden gepresenteerd en geïnterpreteerd.

Data-acquisitiesystemen
Na beëindiging van de wachtperiode worden gedurende 3 dagen metingen uitgevoerd op basis
waarvan, in het instrumentatierapport, wordt aangetoond dat het data-acquisitiesysteem naar
behoren functioneert.

In het instrumentatierapport worden de volgende resultaten gepresenteerd:

- ruwe meetdata van alle aangesloten opnemers
- overzicht van instellingen van het data-acquisitiesysteem
- testresultaten van:

- demontage en montage van een opnemer
- kortsluiting tussen twee aansluitingen van een opnemer
- onderbreking van de stroomvoorziening
- wijziging van meetfrequentie

Indien de meetresultaten geen beïnvloeding ondervinden, anders dan voortkomend uit de
opnemers, wordt aangenomen dat aangetoond is dat het data-acquisitiesysteem naar behoren
functioneert.
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HOOFDSTUK 11

TERUGVALSCENARIO

11.1 Algemeen
In dit scenario wordt aangegeven op welke wijze garanties worden gegeven op de juiste
werking van de instrumenten in de installatiefase en hoe dient te worden gehandeld bij het niet
correct functioneren gedurende de meetfase. Voor deze laatste fase wordt achtereenvolgens
ingegaan op het bepalen van de oorzaak van het onjuist functioneren van een instrument, de
mogelijke correcties en de te treffen voorzieningen teneinde correctie in een zo kort mogelijke
tijd te kunnen uitvoeren.
Voordat oplevering heeft plaatsgevonden is de opdrachtnemer en haar onderaannemers volledig
verantwoordelijk voor het juist functioneren van de instrumenten. Teneinde reparatie of vervan-
ging van instrumenten in een zo kort mogelijke periode uit te kunnen voeren worden tijdens de
installatiefase de essentiële onderdelen bij de aannemende partijen of leveranciers op voorraad
gehouden:

- 200 m1 kabel
- compleet Stress Monitoring Station met, snaarinstrument, plaatsingsstangen en glijcentreer-

schoenen, 1 stuks
- 1 complete referentiekop extensometer en hydraulische ankers
- hellingmeetbuizen
- 2 waterspanningsopnemers, inclusief kabel

Afhankelijk van de gang van zaken rondom het boorproces en onvoorziene factoren kan tijdens
de meetfase met de uitvoering van de metingen flexibel worden omgegaan. Dit betekent dat in
overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in een bepaalde periode de aantallen metingen
kunnen worden vermeerderd of verminderd, of dat metingen in de planning worden verschoven.
Indien wijzigingen in het meetprogramma minimaal 24 uur van te voren bekend zijn heeft dit
geen consequenties voor de kosten van de metingen. Dit gebeurt onder de randvoorwaarde dat
het totaal aantal metingen over de hele meetfase van circa 2 jaar zoals beschreven in de tabellen
3 en 4 van de specificaties (COB/K100 document K100-W-029) gelijk blijft.

11.1 Installatiefase
Vastpuntconussen
Als blijkt dat de binnenstang van de vastpuntconus meer dan 1 mm verplaatst, zullen de
metingen worden geanalyseerd teneinde te kunnen beoordelen wat de oorzaak hiervan is.
Mogelijk oorzaken kunnen zijn:

- de meetmethode
de meetapparatuur wordt gecontroleerd in een proefopstelling (collimator) en zonodig
vervangen. De te gebruiken meet- en hulpapparatuur t.b.v. maaivelddeformaties zijn bij de in
meerdere aantallen voorradig. Bij schade aan de meet- en hulpapparatuur kan onmiddellijk
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hiervan gebruik worden gemaakt.

- de vastpuntconus
controle van binnenstaven, zonodig de vastpuntconus opnieuw plaatsen.
Indien de vastpuntconus is beschadigd, kan deze binnen een week opnieuw geplaatst
worden. De vastpuntconus is bij GW binnen 5 (werk)dagen leverbaar. Tijdens het ontbreken
van de vastpuntconus wordt gebruik gemaakt van de poeren. De poeren worden voor en na
de metingen gecontroleerd aan het dichtstbij gelegen vaste punt.

- temperatuursinvloed
als het vaste punt op de Heinenoordtunnel reageert op de temperatuur van het beton, dan
dienen de controlemetingen zoveel mogelijk onder gelijke condities te worden uitgevoerd.
De temperatuur wordt bij elke controlemeting (handmatig) gemeten.

Na de passages van de meetgebieden door de TBM, wordt de vastpuntconus gecontroleerd aan
het dichtstbij gelegen vaste punt. Bij verschillen groter dan 1 mm zal de oorzaak hiervan
worden nagegaan en zullen de nodige maatregelen worden getroffen, teneinde het verschil terug
te brengen naar minder dan 1 mm.

Extensometers en hellingmeetbuizen
Bij aflevering worden de instrumenten gecontroleerd. Na constatering van eventuele
mankementen wordt direct de leverancier ingeschakeld voor (aanvullende of vervangende)
leveringen. Tijdens plaatsing worden de testen zoals beschreven in de afnameprocedure
gevolgd. Indien de instrumenten bij oplevering niet functioneren volgens de gestelde criteria
worden (delen van) de instrumenten vervangen. Hierbij wordt dezelfde werkwijze gevolgd als
gesteld in de afnameprocedure.   
Plaatsing gebeurt onder begeleiding van een ervaren installatie deskundige van de leverancier.
Door de leverancier worden richtlijnen gegeven hoe de instrumenten moeten worden geplaatst
en hoe een afdichting kan worden gerealiseerd die bestendig is tegen horizontale en verticale
deformaties van maximaal 120 mm bij een maximale waterdruk van 4 bar (400 kPa).

Waterspanningsmeters BTL
Bij aflevering worden de opnemers gecontroleerd. Bij mankementen wordt direct de leverancier
ingeschakeld voor (aanvullende of vervangende) leveringen. Tijdens plaatsing worden de testen
zoals beschreven in de afnameprocedure gevolgd. Indien de opnemers bij oplevering niet
functioneren volgens de gestelde criteria in de afnameprocedure worden zij vervangen. Hierbij
wordt dezelfde werkwijze gevolgd als gesteld in de afnameprocedure.    

De TCH heeft vervolgens gevraagd dat de kabel zo moet zijn ingericht dat deze in de boorma-
chine in stukken van circa 20 cm breekt. Voorgesteld is om, afhankelijk van de plaatsings-
diepte, vanaf de sensor over een lengte van 2 tot 5 meter elke 20 cm in de kabel een knop te
leggen met een verankeringsplaatje (rond kunststof plaatje met een diameter van circa 30 mm).
Na 2 tot 5 meter dunne kabel wordt overgegaan naar een dikkere, robustere kabel (diameter
circa 8 mm) die aan maaiveld wordt voorzien van een trekontlasting.
Het geheel wordt afgedicht met cement-bentoniet. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat per
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opnemer maximaal 2 tot 5 meter kabel de TBM wordt ingetrokken. Over deze 2 tot 5 meter
kabel is elke 20 cm een breekpunt ingebouwd m.b.v het in cement-bentoniet ingegoten veranke-
ringsplaatje.

Stress Monitoring Stations
In de inkoopfase worden met de leverancier afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van
aanvullende instrumenten of onderdelen hiervan, zodanig dat extra SMS zo spoedig mogelijk
kunnen worden geleverd. Tevens worden afspraken gemaakt met betrekking tot te verstrekken
garanties.

De SMS worden geleverd met een calibratierapport waarin het verband is aangegeven tussen de
gemeten frequentie van het snaarinstrument en de absolute druk binnen in de gronddrukcellen.
Bij aflevering worden de SMS visueel geïnspecteerd. Wanneer géén zichtbare gebreken worden
geconstateerd wordt de levering geaccepteerd, zonder dat hiermee garantie-aanspraken komen
te vervallen.

Plaatsing van de SMS gebeurt onder begeleiding van een ervaren vertegenwoordiger van de fa.
Glötzl. De Stress Monitoring Stations worden tijdens de installatie getest in het boorgat
conform het gestelde in de afnameprocedure. Wanneer tijdens installatie grotere afwijkingen
worden geconstateerd dan toegestaan dan wordt contact opgenomen met de fabrikant.

Indien na plaatsing van het instrument geen meetsignaal wordt verkregen dient de handuitlees-
apparatuur en de meetkabel welke boven maaiveld uitsteekt te worden geïnspecteerd en
zonodig te worden vervangen. Is het probleem hiermee niet verholpen dan dient het instrument
als verloren te worden beschouwd. Ter vervanging wordt een nieuw boorgat gemaakt en wordt
een nieuw instrument geplaatst en beproefd.
Na beëindiging van de calibratie- en testperiode worden na een wachtperiode 3 dagen metingen
uitgevoerd voor de oplevering van de instrumenten. Indien in de periode tot oplevering aan het
Projectbureau Boortunnels onderdelen van de SMS niet naar behoren werken zoals omschreven
in de afnameprocedure worden deze onderdelen gerepareerd of vervangen en opnieuw
geplaatst.

Data-acquisitiesysteem
Problemen welke kunnen optreden in de installatiefase zijn of het gevolg van late levering van
onderdelen of ten gevolge van de montage zelf.
Per te leveren onderdeel is aangegeven welke maatregelen getroffen kunnen worden teneinde
de gevolgen van een te late levering te beperken:

- Primaire onderdelen van de meetkast: multiplexers (AM 416), interfaces voor snaarin-
strumenten (AVW1 of 4), dataloggers (CR 10) en voedingen
Uitlezing door middel van een handuitleeseenheid.

- meetkast
Er wordt een tijdelijk onderkomen voor de data-acquisitie gehuurd in de vorm van een
schaftwagen welke op het meetgebied wordt geplaatst.

- meetcomputer (in meetkast)
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uitlezing dataloggers door middel van aansluiting op een draagbare computer
- telefoonverbinding

In principe kan er voor meetgebied Noord tijdelijk zonder telefoonverbinding worden
gewerkt. Wanneer op meetgebied Zuid de telefoonlijn niet op tijd beschikbaar is worden de
meetgegevens welke opgeslagen zitten in de meetcomputer op regelmatige tijdstippen ter
plekke van het systeem gehaald

- universele handuitleeseenheid
Bij late levering wordt een uitleeseenheid gehuurd.

Gezien het geplande tijdstip van het plaatsen van het data-acquisitiesysteem (begin september
1996) en de werkelijke start van het continue meetprogramma (begin 1997) is een handmatige
uitleesprocedure in deze periode ten gevolge van late levering van onderdelen geen enkel
probleem. Indien er zich tijdens de montage problemen voordoen wordt in overleg met de
leverancier naar adequate oplossingen gezocht.

11.1 Meetfase
In de meetfase kunnen 3 vormen van calamiteiten zich voordoen met betrekking tot het gemeten
signaal:

- er wordt géén signaal ontvangen
- er wordt een gestoord signaal ontvangen
- er  wordt een onverwacht meetresultaat geregistreerd

Na constatering van een onregelmatigheid dient eerst de oorzaak te worden vastgesteld.
Wanneer de oorzaak is vastgesteld kan besloten worden of tot reparatie of vervanging wordt
overgegaan.

Indien geen zichtbare mechanisch mankementen aanwezig zijn op de instrumenten kan het
vaststellen van de oorzaak op de volgende wijze plaatsvinden:

Indien geen of een gestoord signaal wordt verkregen dient allereerst nagegaan te worden of
dit tevens het geval is bij de overige (semi)continue metingen; is dit laatste het geval dan ligt
de oorzaak bij het data-acquisitiesysteem. Wordt alleen bij een bepaalde opnemer of een
aantal opnemers géén of een gestoord signaal aangetroffen dan kan de oorzaak zowel bij het
data-acquisitiesysteem liggen als bij het instrument zelf. Omwisseling van de aansluitpunten
met goed functionerende instrumenten geeft uitsluitsel over de oorzaak. Ligt de oorzaak bij
het instrument en bekabeling zelf dan wordt dit door middel van de handuitleeseenheid
gecontroleerd. Indien deze handuitlezing hetzelfde resultaat geeft wordt de kabel aan het
maaiveld bij het instrument doorgeknipt waarna ter plaatse een handuitlezing kan plaatsvin-
den. Wanneer dit een betrouwbaar meetresultaat oplevert kan de kabel tot aan de kast van
het data-acquisitiesysteem worden vervangen. Wordt nog steeds géén signaal verkregen dan
moet het betreffende instrument als verloren worden beschouwd.
Indien er een onverwacht meetresultaat wordt geconstateerd dient deze waarde allereerst
bevestigd te worden door ontkoppeling van het data-acquisitiesysteem en het uitvoeren van
een meting door middel van de handuitleeseenheid. Wordt eenzelfde meetresultaat geconsta-
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teerd dan wordt het onverwachte resultaat veroorzaakt door het optreden van een onverwacht
verschijnsel of een onjuiste werking van het instrument. Slechts na een gedetailleerde
analyse van het resultaat kan de waarschijnlijkheid van deze oorzaken worden aangegeven.

Maaivelddeformatie
Bij onverhoopt omstoten of omrijden van de zakbaken kunnen deze opnieuw en eenvoudig
worden ge(her)ïnstalleerd.
Een beschadigde zakbaak kan binnen één week worden vervangen. Bij GW-IG zijn de zakbaken
binnen 3 dagen verkrijgbaar.

Extensometers en hellingmeetbuizen
Na plaatsing kan het gebeuren dat de hellingmeetprobe niet meer soepel kan worden
neergelaten tot de bodem van de hellingmeetbuis. Dit kan twee oorzaken hebben:

- Als gevolg van vuil (zand, slib) in de hellingmeetbuis lopen de wieltjes van de probe niet
meer soepel door de daarvoor bestemde uitsparing in de buis. De buis kan worden schoon-
gemaakt door deze onder hoge druk te spoelen of door de buis leeg te pulsen. 

- Als gevolg van (grote) deformaties lopen de wieltjes van de probe niet meer soepel door de
daarvoor bestemde uitsparing in de buis. Indien dit probleem zich voordoet dient overwogen
te worden een nieuwe hellingmeetbuis te plaatsen.

De metingen worden handmatig uitgevoerd met een gehuurde hellingmeetprobe van de op-
drachtnemer. Hiervan is één reserve exemplaar beschikbaar. Bij uitval van het ene instrument
wordt het tweede instrument ingezet, terwijl het eerste instrument direct ter reparatie wordt
aangeboden aan de leverancier. 

De gangbaarheid van de staven van de extensometers kan gedurende de meetperiode verminde-
ren als gevolg van corrosie, vuil of extreme vorst. De extensometers dienen regelmatig (1 x per
kwartaal) te worden gecontroleerd en eventueel schoongemaakt. Eventueel moet de olie tussen
fiberglas staaf en omhullende buis worden aangevuld. Daarnaast dienen de opnemers na
controle of resetten goed waterdicht te worden ingepakt.

Wanneer verticale deformaties groter dan 60 mm optreden dienen de potentiometers te worden
gereset. De potentiometer zijn namelijk zo ingesteld dat maximaal 20 mm stijging en 80 mm
daling van het hydraulisch anker kan worden geregistreerd. Hiertoe wordt de fiberglas staaf
ontkoppeld van de potentiometer meter en gereset. Het verdient aanbeveling de stand van de
potentiometer voor elke passage te controleren en eventueel te resetten.

Waterspanningsmeters BTL
Als gevolg van corrosie kunnen de opnemers na een lange periode uitvallen. Ter voorkoming
van problemen van deze aard zijn de opnemers allen in de eerste tunnelbuis voorzien zodat het
risico minimaal is. Bij uitval na oplevering dient overwogen te worden de opnemers te
herplaatsten.

Stress Monitoring Stations
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Wanneer de oorzaak is vastgesteld van het mankement aan een SMS is vastgesteld kan besloten
worden of tot reparatie of vervanging wordt overgegaan. Deze keuze wordt enerzijds bepaald
door de omvang van de benodigde aanpassing, de tijd benodigd voor de aanpassing en het
tijdstip van optreden in relatie tot de voortgang van de TBM.
De tijd welke benodigd is voor aanpassing is afhankelijk van mobilisatie van personeel en/of
materieel, de levertijd van onderdelen en de uitvoeringstijd en de periode benodigd voor
eventuele stabilisatie van instrumenten (ca. 1 tot 4 weken). De levertijd van onderdelen kan
aanzienlijk bekort worden indien onderdelen op voorraad worden gehouden.

Waterspanningsmeter Oude Maas
Het gebruikte type drukopnemer is standaard uit voorraad leverbaar. Bij het defect raken van de
drukopnemer kan deze binnen een week worden vervangen. Tijdens het vervangen van de
drukopnemer+kabel e.d. kan de waterstand in de peilbuis tijdelijk worden gevolgd door een
zelfregistrerende drukopnemer (diver). Bij GW afd. IG zijn meerdere divers op voorraad.
Toelichting:
Een diver is een waterdrukopnemer die aan een vastpunt in de peilbuis wordt gehangen. De
opnemer is voorzien van een eigen voeding en intern geheugen voor data-opslag.

Na een bijv. een week kan de opnemer uit de peilbuis worden gehaald en worden uitgelezen.
Voor- en na de meetperiode met de diver wordt de waterstand in de peilbuis met een peillood
gemeten.

Data-acquisitiesysteem
Bij het niet juist functioneren van het data-acquisitiesysteem in de meetfase dient allereerst de
oorzaak van het probleem te worden vastgesteld. In alle gevallen kan dit op eenvoudige wijze
gebeuren door de componenten vanaf de computer (in de directiekeet) op hun juiste werking te
onderzoeken.
De te nemen maatregelen, teneinde de gevolgen tot een minimum te beperken, zijn afhankelijk
van de hierna aangegeven oorzaken:

- uitval computer in directiekeet PBBT
Bij uitval van de computer kan de uitlezing van dataloggers door middel van aansluiting op
een draagbare computer plaatsvinden.

- beschadiging coax-kabel
Bij beschadiging van de coax-kabel tussen de meetkast op meetgebied Noord en de directie-
keet van het PBBT kan de uitlezing van dataloggers door middel van aansluiting op een
draagbare computer plaatsvinden.

- uitval telefoonverbinding
In principe is er voor meetgebied Noord geen telefoonverbinding noodzakelijk. Wanneer op
meetgebied Zuid de telefoonlijn uitvalt worden de meetgegevens welke opgeslagen zitten in
de meetcomputer op regelmatige tijdstippen uitgelezen met behulp van een draagbare
computer.

- hoofdstroomuitval
Bij stroomuitval in de meetkasten op meetgebied Noord en Zuid wordt de voeding overge-
nomen door een noodstroomvoorziening welke in de meetkasten is opgenomen. De nood-
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stroomvoorziening heeft voldoende capaciteit om gedurende 30 minuten de meetkast van
voeding te voorzien. Behalve tijdens de passages onder de meetgebieden heeft dit systeem
voldoende capaciteit om de metingen tijdens de stroomonderbreking voort te zetten. Tijdens
de passage van de meetgebieden wordt door derden, overeenkomstig de specificaties, één
reserve aggregaat 220 V / 10 kW met schone spanning geschikt voor computerapparatuur,
inclusief brandstofvoorziening en onderhoud, ter beschikking gesteld. Deze
noodstroomvoorziening dient binnen enkele minuten na stroomuitval aan te slaan.

- uitval onderdelen meetkast
Wanneer onderdelen van de meetkast uitvallen worden deze zo spoedig mogelijk vervangen.
Hiertoe worden de volgende reserve onderdelen op voorraad aangehouden:
- 1 datalogger CR10
- 2 multiplexers AM 416
- 1 interface voor snaaropnemers AVW 1 of 4
- 1 voeding P12E-LA
- 1 adapter 12V AC/DC
- 1 interface MD9
- 1 interface SC532

Vervanging van onderdelen kan binnen enkele uren plaatsvinden. Mobilisatie van personeel om
reparaties uit te voeren wordt afhankelijk gesteld van de locatie van de TBM ten opzichte van
de instrumenten.
Tijdens de passage van een meetgebied worden 2 elektrotechnici/meettechnici op afroep
beschikbaar gehouden. Deze ploeg heeft de beschikking over een draagbare PC met bijbeho-
rende software.

Afhankelijk van de aard van het opgetreden probleem en de locatie van de TBM wordt een deel
van het data-acquisitiesysteem overgenomen door metingen en opslag van gegevens in een
meetbus. Mobilisatie en aansluiting van alle instrumenten in het betreffende meetgebied kost
minimaal één dag. Om deze reden is het in dit meest ongunstige geval noodzakelijk om keuzes
te maken ten aanzien van de te bemeten instrumenten en de meetfrequentie.

Hierbij moet in eerste instantie gedacht worden aan het terugbrengen van de meetfrequentie
tot éénmaal per plaatsing van een tunnelring. Tevens zijn de instrumenten welke op grotere
afstand van de positie van de TBM geplaatst zijn minder belangrijk. In geval van een
calamiteit wordt de volgende meetopzet gehanteerd:
* luchtdrukmeting 2 x per dag
* gronddruk- en waterdruk en extensometers

- bij afstand tot TBM > 20 meter, 1 x per dag
- bij afstand tot TBM < 20 meter, 1 x per segment of minder indien opeenvolgende

waarden daartoe aanleiding geven
* peilbuis 2 x per dag
* WSM BTL:

- bij afstand tot TBM > 20 meter, 1 x per dag
- bij afstand tot TBM < 20 meter, 1 x per segment of minder indien opeenvolgende

waarden daartoe aanleiding geven
- bij afstand tot TBM < 4 meter, 4 x per uur of minder indien 2 opeenvolgende waarden

daartoe aanleiding geven
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- blikseminslag, uitbranden, aanrijding of andere totale beschadiging van de meetkast
Bij het optreden van een dergelijke calamiteit vindt, indien noodzakelijk in relatie tot de
positie van het nog uit te voeren meetprogramma, totale vervanging van de meetkast plaats.
De benodigde periode voor vervanging bedraagt ca. 3 maanden. In de tussenliggende periode
kan hetzelfde scenario worden gehanteerd als hierboven genoemd voor het uitvallen van
onderdelen van de meetkast.
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HOOFDSTUK 12

CONCLUSIE

De keuze van de instrumentatie is tot stand gekomen op basis van de onderzoeksdoelen uit het
Instrumentatie- en meetplan en het Predictieplan. Om budgettaire redenen is de hoeveelheid
instrumentatie gereduceerd tot het in dit rapport aangegeven niveau. De opstellers zijn van
mening dat met het voorliggende instrumentatieplan het absolute minimum bereikt is dat nog
voldoet aan de clustering van onderzoeksdoelen B,C,D,E, F.

Wijziging in de bodemstructuur (A)
Uit budgettaire overwegingen en omdat geen goede predictie beschikbaar is zijn de voor dit
onderzoeksdoel geplande sonderingen en conuspressiometerproeven komen te vervallen.
Dit onderzoeksdoel kan derhalve niet worden gerealiseerd.

Maaiveld deformaties tijdens het boren (B/C/D)
Met de uiteindelijke opzet kunnen de gestelde onderzoeksdoelen betreffende verticale deforma-
tie bij de eerste tunnelbuis op beide meetgebieden in voldoende mate worden gerealiseerd.
Daarnaast wordt een beperkt aantal horizontale deformatiemetingen uitgevoerd.

Deformaties in de ondergrond tijdens het boren (B/C/D)
Met de uiteindelijke opzet kunnen de gestelde onderzoeksdoelen bij de eerste tunnelbuis op
beide meetgebieden in voldoende mate worden gerealiseerd. De metingen bij aanleg van de
tweede tunnelbuis zijn beperkter en geven geen volledig beeld van de deformaties.

Spanningsveranderingen tijdens het boren (E)
Opgemerkt moet worden dat over het algemeen een zeer beperkt deel van de meetdoelen kan
worden gerealiseerd op basis van de metingen omdat er slechts in één meetgebied op 2 verschil-
lende locaties wordt gemeten, voor, tijdens en na passage van de TBM voor de beide tunnelbui-
zen.

Waterspanningsmetingen voor het boorfront (F)
Met de keuze van de waterspanningsmeters die actief zijn totdat deze worden vernietigd door
de boorkop, wordt aan de gestelde onderzoeksdoelen voldaan op beide meetgebieden. Hierbij
dient opgemerkt te worden dat in een vroegtijdig stadium de opnemers dienen te worden
geplaatst. Vanwege de nieuwe methode van plaatsen van de opnemer dient eerst een proef te
worden gedaan op een locatie elders.

Het verdient aanbeveling om bij de aanbesteding van het project aandacht te besteden aan
maatregelen om zonder meerkosten de risico's van het niet functioneren van geplaatste instru-
menten te beperken. Hierbij kan worden gedacht aan speciale afspraken met leveranciers m.b.t.
levertijden. Ook zijn er mogelijkheden tot het inhuren van instrumenten zoals hellingmeters,
landmeetkundige instrumenten en data-acquisitiesystemen. Bij de volgorde van plaatsing zal
worden gestart met het plaatsen van de instrumenten op de, voor het onderzoek, meest relevante
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posities.
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APPENDIX A BIJLAGEN
Bijlage 1 Situatie meetgebied Noord

2 Geotechnisch langsprofiel meetgebied Noord
3 Dwarsdoorsnede meetgebied Noord
4 Situatie meetgebied Zuid
5 Geotechnisch langsprofiel meetgebied Zuid
6 Dwarsdoorsnede meetgebied Zuid

Legenda
Lithostratigrafische legenda

7 Bovenaanzicht instrumentatie meetgebied Noord
8 Dwarsdoorsnede raai B: verticale deformatie-meting
9 Dwarsdoorsnede raai C: horizontale deformatie-meting
10 Dwarsdoorsnede raai I: waterspanningsmeting BTL
11 Bovenaanzicht instrumentatie meetgebied Zuid
12 Dwarsdoorsnede raai I: horizontale deformatie-meting
13 Dwarsdoorsnede raai J: verticale deformatie-meting
14 Dwarsdoorsnede raai G: waterspanningsmeting BTL
15 Dwarsdoorsnede raai F,G en H: gronddruk- en waterspanningsmeting
16 Schematische opzet data-acquisitiesystemen meetgebied Noord
17 Schematische opzet data-acquisitiesystemen meetgebied Zuid
18 Planning totale project
19 Huur- en leveringsplan
20 Materiaallijst en inzet personeel
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APPENDIX B SPECIFICATIES
Vastpunt-conus
Waterpasinstrument, type Wild  NA2002/NA2003
Borehole Extensometer
Digitilt Inclinometer probe
Inclinometercasing
Drukopnemer BTL: High Performance Pressure Transducer, Miniature Series
Drukopnemer getijdemeting: General Purpose Pressure Transducer, PDCR 800 Series
Stress Monitoring Stations: BB 10/20 KF10 2V/H/P4 VW
Vibrating Wire Sensors, model BB 10/20 KF10 VW
Meetcomputer PCA-6147
Behuizing computer IPC 6806
Datalogger Campbell CR10
Noodstroomvoorziening Victron On-Line, type Micro 110


