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Auteursrechten
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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 ont-
werpers en bouwers wil handhaven.
Door een breed forum van partijen uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten is in 1994
het Impulsprogramma Kennisinfrastructuur Ondergronds Bouwen opgesteld.

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

Het onderzoek en ontwikkelingswerk van CUR/COB worden verricht in het kader van een
omvattend uitvoeringsprogramma.
Dit uitvoeringsprogramma kent in eerste instantie vier thema's, te weten "Boren in zachte
grond", "Verkennen, voorspellen en monitoren", "Economische tunnelbouw" en "Construe-
ren, beheren en onderhouden".
De thema's worden ingevuld met uit te voeren onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Een belangrijk project binnen het eerste thema is het "Praktijkonderzoek Boortunnels"
(CUR/COB-uitvoeringscommissie K 100). De kern van dit project bestaat uit een intensieve
monitoring van de twee Praktijkprojecten Boortunnels, de Tweede Heinenoordtunnel en de
Botlekspoortunnel. Door middel van deze monitoring worden bestaand instrumentarium
voor verkenning van de ondergrond en voorspellingsmodellen voor het gedrag van
constructie en grond getoetst.

Voorliggend werkdocument "TBM Tweede Heinenoordtunnel; Evaluatie van ervaringen
met het integraal meetsysteem" is onder verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand
gekomen en moet gezien worden als uitvoeringsonderdeel van het Meetrapport.
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1 Inleiding

In het kader van het “Praktijkonderzoek Boortunnels”, geleid door de CUR/COB-
Uitvoeringscommissie K 100, verleende CUR/COB op 05.02.1996 onder Opdrachtnummer
C118 een opdracht aan WL | DELFT HYDRAULICS.  De opdracht behelsde “... het leveren
en onderhouden van een integraal meetsysteem ten behoeve van de instrumentatie bij de
Tweede Heinenoordtunnel ...”.

De leveringen en diensten betroffen:
A.1 drukopnemers, radioactieve dichtheidsmeters, een temperatuuropnemer en een

drukverschilopnemer
A.2 een Instrument Container, radio transmissie en een instrumentkast
A.3 hardware voor data-communicatie
A.4 software voor data-acquisitie, transport en presentatie
B het beoordelen van de detail-engineering van de machinebouwer
C het op schrift zetten van testprocedures
D coördineren en aanwezig zijn bij testprocedures
E overleg
F controle en reparatie van de instrumenten en de software gedurende de 

meetperiode.

Op deze Opdracht C118 werden in de loop van de tijd kleine meerwerk-opdrachten
verstrekt die direct met de hoofdopdracht samenhingen en daarom in deze rapportage niet
worden onderscheiden. Dit zijn C135, C169, C603 en C608.

Voorts werden nog enkele opdrachten verstrekt die in dit rapport apart zullen worden
genoemd, te weten:
G C276 en C333voor het optreden als vergunningaanvrager en -houder voor de 2

geleverde radio-actieve dichtheidsmeters. (Later werd deze taak in opdracht van 
RWS uitgebreid voor nog twee andere RAD-systemen).

H C601 voor het uitvoeren van drukmetingen op de bentonietleiding nabij het snijrad 
om de nulpunten van de verschillende drukopnemers te kunnen verifiëren.

De opdracht betrof geen meting of onderzoek maar slechts de levering en het onderhoud
van (een deel van) een eenmalige meetinstallatie. Deze rapportage betreft daarom geen
onderzoek of onderzoeksresultaat maar een evaluatie. Het beperkt zich tot het vastleggen
van de ervaringen met het door WL geleverde systeem die voor toekomstige projecten van
belang zouden kunnen zijn, voorzover deze ervaringen al niet in andere rapportages zijn
vervat.
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De overige in het kader van dit project verschenen WL-rapporten zijn:
B406 - TBM Tweede Heinenoordtunnel; Functional Checks on the Instrumentation and 

Data-Acquisition System, Test Report, October 1996
B406 - TBM Tweede Heinenoordtunnel; Functional Checks on the Instrumentation and 

Data-Acquisition System at Barendrecht, May 1997
B406 - Handleiding TBM Dataloggers, Handleiding, februari 1997
B446 - TBM Tweede Heinenoordtunnel; IJkmetingen bentonietleiding, Factueel rapport

metingen, juli 1998.

Dit rapport is opgesteld door ir. J.D. van den Bunt.

2 Evaluatie meetsysteem en meetproces

2.1 Drukopnemers

Voor de keuze en uitvoering van de drukopnemers werd uitgebreid informatie ingewonnen,
niet in het minst bij de partners in de Uitvoeringscommisie K100. Merkwaardig genoeg is
daarbij nooit de door Herrenknecht (HK) veel gebruikte Glötzl-opnemer genoemd. Op
grond van de verkenning werd gekozen voor een klassieke opnemer met een klein
membraan aan de voorzijde. Dit membraan vergde een bescherming. De maatregel die zich
uit de consultaties opdrong was het aanbrengen van een polyurethaan laag. Daartoe werd de
drukopnemer ingebouwd in een vatting zodanig dat voor het membraan een
cylindervormige ruimte ontstond met een diepte van 5 mm en een diameter van 26 mm.
Deze ruimte werd gevuld met de elastische polyurethaanmassa die glad met de voorkant
werd afgestreken. De zo uitgevoerde opnemers, die ook een temperatuursensor bevatten,
zijn uitgebreid op hun eigenschappen getest en er werden zorgvuldig temperatuur
gerelateerde calibratieformules bepaald. Wat niet kon worden getest was het gedrag onder
langdurige bedrijfsomstandigheden van bijvoorbeeld onder grote druk langskomend
grofkorrelig mengsel. In het zogenaamde Meetoverleg werd daarom vroegtijdig geadviseerd
om de nulpunten van de verschillende opnemers herhaald te controleren.

Bij de metingen tijdens boren werd zeer hinderlijk nulpuntsverloop van de drukopnemers
vastgesteld. Deze optredende nulpuntsverlopen waren veel groter dan volgens de
specificaties mocht worden verwacht. Er was dus iets onregelmatigs aan de hand waarvoor
geen verklaring of remedie werd gevonden. Controles op opnemer-elektronica, versterkers,
multiplexers en acquisitiesysteem toonden slechts perfecte werking in elektronische zin aan.
Ook de gevoeligheden bleken constant te zijn gebleven, alleen de nulpunten verliepen.
Verdacht werd daarom de polyurethaanbescherming van de opnemers.

Eerst in het tweede deel van het meetproject werden zogenaamde bentonietdrukmetingen
verricht om op meerdere momenten gegevens te verkrijgen waaruit het nulpunt kon worden
afgeleid. Deze metingen zijn afzonderlijk gerapporteerd.



Evaluatie en ervaringen met het integraal meetssysteem

Na afloop van de metingen is op de opnemers nader onderzoek verricht. Een reserve-
opnemer bleek nog hetzelfde stabiele nulpunt en dezelfde gevoeligheid te hebben behouden.
Inspectie van de zwaar belaste opnemers toonde aan dat het polyurethaan nauwelijks
slijtage vertoonde en zijn beschermende functie uitstekend vervuld had. Voorts bleek dat de
ingegoten elastische polyurethaan aan de onderkant perfect aan het membraan had gehecht,
maar dat de verbinding tussen de zijkant van het “damschijfje” en de RVS omtrek door de
hoge schuifspanningen was losgetrokken. Dit had twee gevolgen. Ten eerste werd daardoor
de mechanische reactie van temperatuurkrimp op het membraan anders en waren dus de
ingevoerde temperatuurscorrecties fout geworden. Ten tweede bleek er korrelmateriaal in
de spleet tussen polyurethaan en RVS te dringen waardoor zich via de elastische
polyurethaan druk ontwikkelde op het membraan, en wel op een in de tijd variërende
manier. Het membraan van de drukopnemer kreeg daardoor een veranderlijke  nulbelasting.
Naar de huidige inzichten ligt hier de enige oorzaak van de nulpuntsverlopen.

In de loop van het project is een aantal opnemers uitgevallen.
• P14 ging al snel stuk door onvoldoend deugdelijke kabelbescherming.
• P04 ging stuk bij de nadering van het dichtblok aan het eind van de eerste tunnel.
• P10, P11 en P12 kregen een zodanige zero-offset dat ze bij het begin van de tweede

tunnel afgeschakeld moesten worden. De isolatieweerstand was nog in orde.
• De vervangen P14 raakte gedurende het boren van de tweede tunnel ook defect.
• Gegeven de aard van de blootstelling van de opnemers wordt deze uitval niet

onredelijk groot geoordeeld.

Aanbevelingen:
• Geef de polyurethaan bescherming een andere vorm waardoor loslaten aan de

zijkant niet optreedt ofwel niet doorspreekt naar het membraan. Realiseer dit door
deze bescherming een grotere diameter-dikte verhouding te geven, zo ook de
diameter ten opzichte van de membraan-diameter te vergroten, en de in te gieten
ruimte zo vorm te geven dat de dikte van de laag bij de omtrek afneemt waarmee de
beschermlaag minder op treksterkte vanaf de omtrek en meer op schuifsterkte vanaf
de onderzijde gehecht zit.

• Onderzoek  in de praktijk de bruikbaarheid van andere typen drukopnemers zoals
bijvoorbeeld van Glötzl.

• Breng een inrichting op de te bemeten ruimte aan zodat eenvoudig periodiek
“genuld” kan worden. Met andere woorden: neem een oplossing als nu in tweede
instantie gevolgd werd door de bentonietdrukken te meten liever in eerste instantie
op, en wel in verbeterde vorm en geïntegreerd in het ontwerp.

2.2 Temperatuuropnemer

Geen opmerkingen.

2.3 Radioactieve Dichtheidsmeters  (RAD’s)

Er werden 2 Berthold systemen geleverd via WL en er werkten nog 2 andere systemen van
IHC. Voor beide sets was WL vergunninghouder.
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Eén van de Bertholds gaf herhaaldelijk problemen die uiteindelijk op een fabricagefout
waren terug te voeren. De processor werd door de fabrikant kostenloos vervangen. Eerder
moesten kleinere problemen worden opgelost, onder meer veroorzaakt door foutieve
aansluitingen door HK. Hoewel er dus problemen zijn geweest wordt hierin geen reden
gezien om geen Berthold-systemen meer toe te passen. Over de door anderen geïnstalleerde
IHC-systemen kon WL zich geen oordeel vormen.

Er zijn grote onduidelijkheden omtrent de interpretatie van de signaalwaarden geweest. De
oorzaak daarvan lag niet in het meetprincipe. Er werd tijdens het meten onvoldoende
prioriteit gegeven aan de vaststelling van calibratiewaarden voor voldoende ver
uiteenliggende werkpunten.

Voorts moet worden gesteld dat het lastig is de verantwoordelijkheden als
vergunninghouder naar behoren waar te maken indien deze vergunninghouder geen
continue of regelmatige werkzaamheden op het bouwterrein heeft. Het is gebleken dat er
tijdens de boorwerkzaamheden herhaaldelijk handelingen met of aan de RAD’s moeten
plaatsvinden waar de vergunninghouder bij betrokken zou moeten zijn.

Aanbeveling:
• Vóór metingen met een RAD moet het systeem in een aantal relevante werkpunten

zorgvuldig gecalibreerd worden
• De vergunning voor RAD-systemen moet berusten bij de partij die feitelijk op de

bouwplaats aanwezig is, de systemen beheert en ermee werkt

2.4 Drukverschilmeter

Het doel van het systeem was om de leidingverliezen te meten en het ging dus om kleine
drukverschillen. Daarom zou nauwkeurige nastelbaarheid van de helling van het bewuste
leidingdeel gewenst zijn.

Aanbeveling:
• Bij een relatief gevoelige meting als een leidingverliesmeting dient de opstelling

goed controleerbaar en nastelbaar te zijn.

2.5 Bekabeling op/in het snijrad

Door tussentijdse wijziging van de zijde van HK moest de bekabeling worden aangepast en
in nauwere bochten worden geforceerd. Daardoor is in één geval schade opgetreden.

Aanbeveling:
• Bekabeling op bewegende constructies moet goed ontworpen en zeer goed

bevestigd worden
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2.6 Instrument Container op het snijrad

Dit is als ontwerp een gelukkige keuze gebleken en heeft geen problemen opgeleverd.
Verzuimd is om in de kabelinvoer in de Container een waterslot op te nemen. Dit had bij
kabelbreuk een probleem kunnen geven.

Aanbeveling:
• Kabeldoorvoer en/of connector en/of chassisdeel van deugdelijk waterslot te

voorzien om bij kabelbeschadiging geen vervolgschade te krijgen

2.7 Overdracht vanaf Instrument Container

Hier werd van begin af aan zwaar aan getild en ernstig over gediscussieerd in de COB-
Commissie K100. Dit vooral omdat gesteld werd dat de betreffende ruimte tijdens het werk
niet of nauwelijks meer toegankelijk zou zijn. Dit laatste bleek in werkelijkheid mee te
vallen en het zware gewicht gegeven aan deze betrouwbaarheid bleek daarmee achteraf wat
overdreven.

WL adviseerde twee afzonderlijke, robuuste systemen aan te brengen. HK installeerde een
sleepringsysteem en WL voegde als back-up radio-overdracht toe.

Het sleepringsysteem bleek zeer betrouwbaar. Daarmee was ook de voeding die aan de
Instrument Container en de sensoren werd overgedragen betrouwbaar. De capaciteit van de
batterijvoorziening en de energiezuinigheid van systeem en sensoren hadden dus minder
gekund. Was dit vooraf bekend geweest dan had een en ander iets eenvoudiger en/of
goedkoper kunnen blijven.

Het radiosysteem vergde een keer een kleine reparatie maar werkte overigens ook zeer
betrouwbaar, althans tot het moment waarop de ontvanger buiten controle van WL om naar
een andere, onjuiste plek werd verplaatst.

Aanbeveling:
• Een dergelijk sleepringsysteem behoeft geen back-up systeem, mits reparaties en

vervangingen snel kunnen geschieden en er adequate batterij- en
dataopslagcapaciteit is om een tijdelijke storing te overbruggen.

2.8 Bekabeling naar Instrument Cabinet

Van een van de drukopnemerkabels is de mantel beschadigd waardoor vocht intrad tot zelfs
in het Cabinet, waardoor kortstondig storing optrad. De kabel was onvoldoende deugdelijk
beschermd en bevestigd. De connectoren hadden geen waterslot, hiervoor kon in dit geval
alsnog een voorziening worden getroffen. Voor aanbevelingen zie onder 2.5 en 2.6.

2.9 Instrument Cabinet

Geen opmerkingen.
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2.10 Kabelverbinding van Instrument Cabinet naar Kantoor

Deze zeer lange, veel-aderige kabel voerde ook data van HK naar Kantoor. Ondanks de
grote lengte werd geen storing waargenomen. In de laatste fase werd door HK de kabel op
een onjuiste wijze verlengd en werd een aantal kanalen eenvoudig afgesneden.

2.11 Data-acquisitie en opslag op Kantoor

De beide pc’s werkten goed. Van één ervan crashte de harde schijf. Deze kon vlot worden
vervangen door de reserve schijf en ook de programmatuur kon snel weer vanaf  CD’s
worden geladen. De master-klok moest een keer worden vervangen.

2.12 Data-acquisitie software

De data inwinningstaak was redelijk complex, met overdracht van een draaiend element
naar de vaste wal en vervlechting van data-stromen van en naar verschillende partijen.

Het betrof  eenmalig en gedurende beperkte tijd door slechts enkele gebruikers te gebruiken
software. In de mate van perfectionering en gedetailleerdheid van software en documentatie
wordt dan een redelijk optimum gezocht. Achteraf blijkt pas of dit evenwichtig was. De
structuur en uitvoering van de WL-software bleek goed gekozen. Het data-loggend front-
end, het doorgeven, verzamelen en vervolgens splitsen naar verschillende files bleek goed
en robuust geprogrammeerd te zijn. Voor dit real-time proces werd bewust en tot
tevredenheid onder DOS geprogrammeerd. In de toekomst is ook een Windows-omgeving
(bijvoorbeeld het TestPoint pakket) te overwegen.

De interfacing naar de gebruikers verliep goed doordat uiteindelijk voor een LAN werd
gekozen.

Doordat in de meetpraktijk niet gedurende het gehele boorproces de data real-time gevolgd
werd kwamen optredende storingen soms vrij laat aan het licht. Een systeem van
geautomatiseerde foutmeldingen dan wel toegankelijkheid van het data-acquisitiesysteem
vanuit Delft was daarom nuttig geweest.

2.13 Organisatie

De voornaamste rollen die werden gespeeld met betrekking tot het meetsysteem waren:
WL als leverancier van systemen
HK als toeleverancier van onderdelen en als installateur
HK als leverancier en als afnemer van data
Fugro als meet- en verwerkingspartij
WL als onderhoudsplichtige voor zijn leveringen
PBBT als coördinator en als representant van de opdrachtgever van WL

Doordat de leverancier van het data-acquisitiesysteem en de metende partij niet dezelfde
waren moest de software uitgebreider, autonomer en dus duurder worden dan bij combinatie
van taken nodig zou zijn. Hetzelfde gold voor de documentatie.
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Voor de operationele fase van de metingen gold dat de scheiding tussen de
verantwoordelijkheid voor meting+verwerking en die voor onderhoud leidde tot
kostenverhoging, en nog belangrijker: tot verlies aan kwaliteit. Combinatie van deze taken
leidt tot minder data-uitval en tot hogere data-kwaliteit.

Aanbeveling:
• Terwille van kwaliteit en kosten moeten de interafhankelijke taken in een dergelijk

project bij zo weinig mogelijk afzonderlijke partijen worden gelegd.

3 Beschikbare gegevens van tussentijdse
calibraties

3.1 Algemeen

Voor de basisgegevens wordt verwezen naar de testrapporten van oktober 1996 en mei 1997
zoals in de Inleiding genoemd.

3.2 Drukopnemers

Voor de resultaten van de zogenaamde IJkmetingen bentonietleiding wordt verwezen naar
het desbetreffende, in de Inleiding genoemde rapport van juli 1998

Voor verdere testresultaten op de drukopnemers kan worden verwezen naar de navolgende
correspondentie van WL aan PBBT:

• VM003/97(B406) d.d. 03.01.1997
• VM035/98(B406) d.d. 09.02.1998
• VM040/98(B406) d.d. 12.02.1998
• VM071/98(B406) d.d. 12.03.1998.

3.3 Temperatuuropnemer

Hierop zijn in de meetfase geen verdere calibraties verricht.

3.4 Radioactieve Dichtheidsmeters

De voor dit systeem vereiste calibraties vergen tests in bedrijfssituaties met
massadichtheden aan de uiteinden van het relevante meetbereik, die buitendien goed
gecontroleerd en constant zijn, en waarbij door monstername de feitelijke dichtheden
worden bepaald. Het realiseren van deze omstandigheden lag zowel bij het begin van de
meetperiode als tussentijds uitsluitend in handen van de aannemer. Daarom zijn de
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calibraties ook uitsluitend door de aannemer verricht, in aanwezigheid van de leverancier
voor zijn afregelwerk. WL is hierbij niet betrokken geweest en heeft geen metingen
verricht.

3.5 Drukverschilmeter

Op de drukverschilmeter zijn door WL geen tussentijdse calibraties verricht.

4 Werkbezoeken aan bouwplaats dan wel
meetinstallatie

Er is in de voorfase en tijdens de metingen een groot aantal bezoeken geweest voor
coördinatie, inspectie, onderhoud en reparatie. Deze zijn niet alle geregistreerd, ondermeer
omdat ze soms door de WL-medewerkers werden verricht bij het begin of tegen het einde
van de werkdag, dit om te zien of het meetproces goed verliep of om een kleine ingreep te
plegen.

Op verzoek van PBBT worden de wel geregistreerde acties in chronologische volgorde
vermeld.

11.01.1996 Overleg te Barendrecht met o.m. HK/TCH
08.03.1996 Idem te Schwanau
01.04.1996 Idem te Barendrecht
wk.36.1996 Testmetingen te Schwanau, zie betreffend rapport van oktober 1996
31.10.1996 Inspectie van eerder afgekeurde kabels van HK; nu goedgekeurd
10.12.1996 Nieuwe connectors op P03, P04 aangebracht, getest, OK. Alle overige

connectors onderhouden, O-ringen vervangen.
11.12.1996 Idem
06.01.1997 Drukopnemers getest. Sleepring connector gerepareerd. Door HK vernielde

radio connector vervangen. Aanwezige kabelverbindingen, voedingunits,
seriële communicatie getest.  HK instructies voor reparatie gegeven.

07.01.1997 Idem. Installatie door HK nog verre van gereed.
14.01.1997 COB pc’s geplaatst en getest. Overige apparatuur getest. Er ontbreken nog

signalen.
15.01.1997 Meetoverleg. Instructies aan HK
17.01.1997 Controlebezoek, HK-acties nog niet verricht
20.01.1997 Acties nog niet uitgevoerd. Enkele tests
27.01.1997 Overleg. Tests
29.01.1997 Meetoverleg
30.01.1997 Testen data-overdracht. Verzoeken om acties aan HK
31.01.1997 Software aangepast aan nieuwe wensen
03.02.1997 Software getest. Opnieuw verzoeken om acties aan HK
04.02.1997 Meetoverleg. Testen LAN
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05.02.1997 Software-aanpassingen. Leggen verbindingen. Plaatsen line-driver
07.02.1997 Inspectie kabelbescherming van HK: afgekeurd. Assistentie bij aanleg van

drukverschilmeter. Installatie RAD. Formulering calibratie- en 
veiligheidseisen RAD

14.02.1997 Testen data-acquisitie
18.02.1997 Meetoverleg
19.02.1997 RAD in bedrijf gesteld
27.02.1997 Opvolging RAD. Constatering dat P14 defect is geraakt door ondeugdelijke

kabelbescherming . Training Fugro
04.03.1997 Reparatie Instrument Cabinet. P14 definitief verloren
14.03.1997 Drukverschilmeter geïnstalleerd, RAD gecontroleerd: verdacht
18.03.1997 Meetoverleg. Controle P01-16. Snijradstand verdacht. RAD blijkt 

beschadigd door foute elektrische aansluiting door HK. Procedure voor 
calibratie RAD aangereikt. Drukverschilmeter nog niet aangesloten

11.06.1997 Test data-acquisitie systeem: OK. RAD blijkt defect
??.06.1997 Reparatie RAD
01.07.1998 Reparatie RAD
29.08.1997 Reparatie pc en herladen software na crash van harde schijf
02.12.1997 Na voltooiïng eerste tunnel: sluiting RAD’s. RAD’s geïnspecteerd.
03.12.1997 Tests en onderhoud. HK-pc gerepareerd. P04, 10, 12, 14 blijken defect.

Kabels beschadigd. Eindtrap radio defect, gedemonteerd ter reparatie. 
Instrument Container afgeschakeld. Connectoren, zekeringen verwijderd. 
P14 vernieuwd (had al in februari een kapotte kabel)

05.12.1997 Voor niets naar de TBM door niet nagekomen afspraken van HK. Reparatie
van kabels niet mogelijk omdat ze door HK waren opgebost en ingepakt

08.12.1997 Uitvoering van voor 05.12.1997 geplande reparaties
06.02.1998 Na omkeren van de TBM: heraansluiten bekabeling, voorzover mogelijk,

herplaatsen radio’s. Weer in werking stellen communicatie. Reparatie kabel
P10. Controle P04 (d.i. de naar positie P04 verplaatste P06). 
Kabelbescherming  P14 bleek nog niet aanwezig. Activeren  meetsysteem. 
Van de RAD komt nog geen signaal. Van alle drukopnemers ter controle 
druk en temperatuur opgenomen en gerapporteerd. Daaruit blijkt: P10 en 
T12 werken niet, voedingsspanningen te controleren. P11 en P 12 zijn 
verdacht.

19.02.1998 Controle van de radioactieve apparatuur door de RTD. Technisch in orde,
maar er blijkt door de vergunningverlener een fout in de vergunningtekst te 
zijn gemaakt. Gemeld bij Arbeidsinspectie. Het Ministerie zal haar fout 
herstellen.

10.03.1998 In bedrijf stellen drukverschilmeter na spoelen leidingen. Controle 
aansluiting  T1, niet correct, actie TCH. Idem radstandaanwijzing. Controle
van het hele signaalverwerkingsdeel van de 16 P/T-opnemers d.m.v. 
dummy-probe aansluiting, OK. P10, 11, 12 hebben te grote offset gekregen.
Radio werkt niet correct, oorzaak te onderzoeken. Controle en ordening 
data-inwinningssoftware. Controle software op manipulaties t.b.v. 
flankerende seismische metingen voor TUD. Ordening HK-pc.

16.03.1998 Reparatiebezoek ivm. defecte RAD
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18.03.1998 Installatie 2 verschillende loggerprogramma’s om logger ID-probleem op te
lossen

23.03.1998 Buiten hun bereik geraakte P10, P11, P12 vervangen door dummy-probes
07.04.1998 Servicing/reparatie RAD
13.05.1998 Idem
20.05.1998 Idem, vervanging hele processor
19.06.1998 Storing radstandaanwijzing, fout zoeken
22.06.1998 Idem, fout gevonden: HK had de kabel verlengd en meerdere aders 

eenvoudig gekapt. Ook de nieuwe P14 defect en afgekoppeld.
23.06.1998 Bentonietdrukmeting door problemen bij HK niet uitvoerbaar
13.07.1998 Nieuwe storing RAD opgelost door vervanging EEPROM
21.07.1998 Sluiting RAD-bronnen door PBBT
29.07.1998 Gedemonteerd en meegenomen naar Delft voor nadere inspectie: vijf 

drukopnemers, drukverschilmeter, radio’s, data-acquisitiesysteem van 
Instrument Container en Cabinet, HK-pc en COB-pc. Copiëren software 
naar CD-ROM.

10.08.1998 Opbergen 3 RAD’s in opslagkist. (De vierde is eerst veel later, na een 
aantal onduidelijke omzwervingen, in de opslagkist geplaatst)


