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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 coordineert. COB maakt gebruik van de werkwijze en infrastructuur van het
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) te Gouda. De activitei-
ten 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. Onder
de noemer N 500 worden projecten uitgevoerd met als them a "Beheer en Onderhoud".
Voorliggend document "Glasvezeltechnieken voor deformatiebepaling in een geboorde tunnel

- vooronderzoek" is samengesteld door CUR/COB-commissie N530, onder auspicien van
CUR/COB. Het betreft een vooronderzoek naar wensen en mogelijkheden van toepassingen
van glasvezeltechnieken voor kwaliteitsbewaking van een geboorde tunnel.
CUR/COB-commissie N530 bestaat uit :

ir. A.J.M. Kosters
A.J.A. Bruinsma
ir. M.B. Djorai
ir. P.C. van Staalduinen
ing. R.W.P. Uitermarkt
ir. J.N. Altenburg

voorzitter

coordinator CUR/COB

3



Inhoudsopgave :

VOORWOORD ,................... 3

SAMENVATTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

INLEIDING ,................... 9

2 PROBLEEMSTELLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11

3 PROGRAMMA VAN EISEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 13

3.1 Eisen van ontwerper, uitvoerder en beheerder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 13

3.1.1 Ontwerper en uitvoerder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 13
3.1.2 Beheerder 13

3.2 Eisen voortvloeiend uit constructieve aspecten , 13

3.2.1 Liggerwerking , 14

3.2.2 Ovalisering 15

3.2.3 Overige , 15

3.3 Conclusie 15

3.4 Referenties 16

4 GEBRUIK EN MOGELIJKHEDEN VAN GLASVEZELTECHNIEKEN . . . . . ., 19
4.1 Glasvezelsensoren voor het meten in tunnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 19

4.1.1 Achtergrondinformatie over glasvezelsensoren 19
4.1.2 Gedistribueerd meten en multiplexing van discrete sensoren ... . . ., 19
4.1.3 Sensoren voor het meten van verplaatsingen en rekken . . . . . . . . . ., 20
4.1.4 Het aantal sensoren in een glasvezel , 22

4.1.5 Bekende toepassingen bij bouwconstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 24
4.2 Evaluatie van mogelijkheden voor het meten in tunnels. . . . . . . . . . . . . ., 25

4.2.1 Micro-buiging 26
4.2.2 Macro-buiging , 27

4.2.3 Afstandsmeting tussen reflectoren , 29

4.2.4 Bragg sensoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 31
4.3 Selectie van het meest geschikte type sensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 33
4.4 Referenties 35

5 GEBRUIK EN MOGELIJKHEDEN VAN CONVENTIONELE TECHNIEKEN ., 37
5.1 Basisprincipes van diverse conventionele sensoren. , 37

5.1.1 Gebruik van verplaatsingsopnemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 37
5.1.2 Spanningsmetingen , 38

5.1.3 Optische opnemers , 38

5.2 Mogelijkheden en begrenzingen van de diverse sensoren, voorselectie . . . ., 39

5



5.2.1 Verplaatsingsmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39

5.2.2 Spanningsmetingen , 39
5.2.3 Signaalverwerking 39

5.3 Kostenoverzicht van de voorselectie , 40
5.3.1 Verplaatsingsmetingen , 40
5.3.2 Spanningsmetingen , 40

5.4 Bruikbare technieken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 40

5.5 Beoordeling van de twee meest realistische methoden , 41

5.6 Referenties 42

6 EVALUA TIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 43

7 CONCLUSIES/AANBEVELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 45

6



SAMENV ATTING

Dit rapport bevat de bevindingen van CURICOB-commissie N530 "Glasvezeltechnieken voor
deformatiebepaling in een geboorde tunnel", die onderzoek heeft gedaan naar mogelijke
toepassingen van glasvezelsensoren voor deformatiemeting van segmentvoegen in een
geboorde tunnel. Dit onderzoek wordt gemotiveerd door het belang van een continue
kwaliteitsbewaking van een geboorde tunnel, middels een vergaand geautomatiseerd
meetsysteem.
Een aantal optische meettechnieken komen in aanmerking voor een dergelijk systeem.
Daamaast zou gebruik kunnen worden gemaakt van meer conventionele types sensoren.
Kemvraag in dit onderzoek is dan ook welke optische meettechniek in glasvezels de beste
mogelijkheden bieden voor het realiseren van bedoeld bewakingssysteem en of deze optische
techniek daadwerkelijk beter is dan een meer conventionele techniek. am deze vraag te
kunnen beantwoorden wordt een afweging gemaakt met als criteria prestaties, kosten en
onafhankelijkheid van omgevingsfactoren.
Geconcludeerd wordt dat glasvezelsensoren en conventionele sensoren zo goed als
gelijkwaardig scoren op het gebied van prestaties en kosten, maar dat de ongevoeligheid voor
electro-magnetische inductie pleit voor het gebruik van glasvezelsensoren, indien er sprake is
van een drukke spoortunnel. In andere omstandigheden kan evengoed gebruik worden
gemaakt van een meetsysteem, bestaand uit inductieve verplaatsingsopnemers.
Teneinde onze kennis op het gebied van toepassing van glasvezeltechnieken te vergroten
wordt voorgesteld om over te gaan tot ontwerp en realisatie van een prototype meetsysteem,
gebaseerd op afstandsmeting tussen reflectoren in een glasvezelkabel.

7



1 INLEIDING

Door de CUR/COB commissie KI00 "Praktijkonderzoek Boortunnels" zijn indertijd een
tweetal voorstellen gedaan voor de toepassing van glasvezelkabel-technologie voor het meten
van deformaties in een geboorde tunnel (zie: KIOO-OI Instrumentatie- en Meetplan, Instru-
mentaties 1-11 en 1-12). Onder invloed van de krachtwerking op de tunnel tijdens en na het
boren (uitdrukking vijzels en ontspanning, gronddruk, consolidatie) is het te verwachten dat
de tunnelconstructie deformeert. Deze deformaties uiten zich o.a. door het optreden van rek
over de voegen tussen de tunnelelementen. Een bepaalde hoeveelheid deformatie van een
voeg kan uiteindelijk leiden tot lekkage van de tunnel.
Deze voorstellen zijn wegens grote technologische onzekerheden en hoge kosten op een
lagere prioriteit in het KIOO-programma geplaatst. Desalniettemin bieden glasvezeltechnieken
mogelijkheden om een tunnelbeheerder in staat te stellen de toestand van de tunnel continu te
bewaken. Er zijn echter een aantal knelpunten. Ten eerste is een dergelijk systeem niet
gebruiksklaar op de markt te koop. De benodigde technologie is deels bekend, de meeste
onderdelen voor een te realiseren systeem zijn wel op de markt te verkrijgen, maar het
maken van een gedetailleerd ontwerp, het kiezen van de meest geschikte componenten, het
assembleren hiervan en vooral het calibreren van het gehele systeem vereist nog veel onder-
zoek. Daarnaast beschikt men in Nederland over een beperkte kennis over beheersvraagstuk-
ken van geboorde tunnels in slappe grond. Ook een kwantitatieve onderbouwing van een
programma van eisen voor een dergelijk systeem kan nog niet gegeven worden.
Samengevat kan gesteld worden, dat er een behoefte is geconstateerd, met een indicatie van
een oplossingsrichting. De vraagstelling is globaal, dit geldt ook voor de technologie die een
oplossing moet bieden. Het is noodzakelijk deze beide aspekten nader te onderzoeken.
Daarom is dit vooronderzoek uitgevoerd.
Het lange termijn perspectief voor dit projekt is een meetsysteem, dat gebaseerd is op
optische technieken in glasvezelkabels, voor het opmeten van rek tussen tunnelsegmenten in
een geboorde tunnel. Met dit systeem moet de tunnelbeheerder in staat gesteld worden om
een groot aantal voegen tussen tunnelelementen (in langs- en in dwarsrichting) op een
efficiente en overzichtelijke manier te bewaken en optredende deformaties te lokaliseren en te
kwantificeren, zonder dat het verkeer in de tunnel hiervan hinder ondervindt. Parallel hieraan
wordt kennis en ervaring opgedaan op het gebied van een techno logie, die uitermate geschikt
lijkt voor efficiente deformatiemetingen aan andere civiel-technische bouwwerken, die
regelmatig, snel en efficient uitgevoerd moeten kunnen worden.
Dit projekt betreft een voorstudie voor de ontwikkeling van een dergelijk monitoringssys-
teem. Het resultaat van deze voorstudie moet leiden tot voldoende onderbouwde conclusies
en aanbevelingen voor ontwerp en realisatie van het bedoelde meetsysteem.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen van CUR/COB-uitvoeringscommissie
N530, die een vooronderzoek heeft verricht naar toepassing van glasvezeltechnieken voor
deformatiemetingen in een geboorde tunnel. Hiervoor zijn de behoeftes van ontwerpers,
uitvoerders en beheerders onderzocht en is literatuuronderzoek gedaan naar de verwachtte
grote van deformaties. De mogelijkheden van verschillende typen glasvezelsensoren zijn
onderzocht, evenals de mogelijkheden van conventionele sensoren. De voor- en nadelen van
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de beide typen sensoren worden afgewogen. Tot slot worden de conc1usies en aanbevelingen
geformuleerd.

Als uitgangspunt bij dit vooronderzoek is gekozen voor het ontwerp van een meetsysteem,
dat gebruikt kan worden tijdens het beheer van de tunnel. Er wordt dus geen rekening
gehouden met deformaties, die optreden tijdens de aanleg van de tunnel. Tevens wordt
uitgegaan van de situatie, zoals deze geldt bij de 2e Heinenoordtunnel, die op dit moment
(mei 1996) gebouwd wordt en die in 1999 gereed moet zijn.
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2 PROBLEEMSTELLING

Op dit moment zijn in Nederland een aantal infrastructurele projekten in voorbereiding of
reeds in uitvoering, waarin een tunnel met een grote diameter wordt aangelegd door middel
van boortechnologie. Een geboorde tunnel is opgebouwd uit een groot aantal tunnelringen,
die op hun beurt weer opgebouwd zijn uit een aantal tunnelsegmenten.
Daarnaast wordt geconstateerd, dat de Nederlandse ondergrond voor een aanzienlijk deel
bestaat uit grondsoorten met een beperkt dragend vermogen. Hierdoor is het waarschijnlijk,
dat een pas aangelegde tunnel geen stabiele positie in de ondergrond heeft. Dit kan aanlei-
ding geven tot deformaties van de tunnel. Deze deformaties hebben betrekking op de
vertikale ligging van de tunnel en op de vorm van de tunnel. Als gevolg van deze deform a-
ties kunnen veranderingen optreden in de voegbreedtes tussen tunnelringen en -segmenten,
die op hun beurt weer kunnen leiden tot lekkages. Een tunnelbeheerder zal dus gei"nteresseerd
zijn in informatie over de toestand van de voegen tussen tunnelsegmenten.
Gezien het grote aantal tunnelelementen in een geboorde tunnel is er behoefte aan een
geautomatiseerd systeem voor deformatie- en lekdetectie. Deze moet op een efficiente wijze
de voegen tussen tunnelelementen (in langs- en in dwarsrichting) bewaken. Deformaties
moeten gelokaliseerd en gekwantificeerd kunnen worden, zonder dat het verkeer in de tunnel
hiervan hinder ondervindt. Met een dergelijk instrument moet de tunnelbeheerder in staat
worden gesteld probleemsituaties tijdig te constateren en desgewenst maatregelen te nemen.
Een dergelijk systeem kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Men zou gebruik
kunnen maken van conventionele sensoren, zoals verplaatsingsmeters. Uit literatuur en
beperkte praktijkervaring blijkt, dat een combinatie van optische meettechnieken met
glasvezelkabels een veelbelovend alternatief vormen. Belangrijkste doel van dit vooronder-
zoek is dan ook om vast te kunnen stellen of glasvezeltechnieken inderdaad voor dit doel
beter geschikt zijn dan conventionele sensoren en zo ja, welke optische meettechniek voor dit
doel het geschiktst lijkt.
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3 PROGRAMMA VAN EISEN

3.1 Eisen van ontwerper, uitvoerder en beheerder
Een geboorde tunnel (zoals de 2e Heinenoordtunnel) verschilt sterk met de gangbare tunnels
in Nederland wat betreft ontwerp, uitvoering en beheer en onderhoud. Een conventionele
tunnel heeft slechts een beperkt aantal voegen. Dit in tegenstelling tot een geboorde tunnel
die opgebouwd is uit duizenden tunnelsegmenten waardoor vele duizenden langs- en ringvoe-
gen in een boortunnel aanwezig zijn.
Zowel de ontwerper, de uitvoerder als de beheerder van een geboorde tunnel is ge"interesseerd
in het gedrag van zo'n tunnel en met name het gedrag van en nabij de voegen.
Kennis en ervaring op het gebied van rationeel beheer en onderhoud van geboorde tunnels is
zowel in Nederland als in het buitenland onvoldoende aanwezig. Hierdoor hebben
ontwerpers, uitvoerders en beheerders beperkte wensen over hun informatiebehoefte en dus
ook over het te ontwikkelen meetsysteem.

3.1.1 Ontwerper en uitvoerder
Voor de ontwerper en uitvoerder zijn drie items van belang : montage, vijzeldrukken en
groutdrukken. Op de eerste plaats heeft de tunnelring een montagefout (maatafwijking). Deze
ontstaat bij het plaatsen van de tunnelring. Dit zou men graag willen meten. Daarnaast wil
men spanningen, rekken en vervormingen in de tunnelringen meten, zowel in de langs- als in
de dwarsrichting. Deze kunnen worden gerelateerd aan kwantitatieve gegevens zoals het
normaal- en dwarskrachten en het momentenverloop in de tunnelringen.

3.1.2 Beheerder
De beheerder is primair ge"interesseerd in de waterdichtheid van de tunnelsegmenten en van
de langs- en ringvoegen. Tevens is voor hem de ligging van de tunnel in dwars- en
langsrichting belangrijk.
Voor het voeggedrag is vooral de waterdichtheid van belang. Hierbij gaat het uiteindelijk om
de voegbreedte en de kwaliteit van de voegvulling. Daarnaast zijn spanningen, rekken en
vervormingen in de tunnelsegmenten en de langs- en ringvoegen in de gebruikfase van
belang. Verder is informatie over omgevingsfactoren als vocht en temperatuur noodzakelijk,
evenals de aanwezigheid van eventuele gevaarlijke gassen in de tunnel (explosiegevaar) en
vocht.
Andere belangrijke aspekten zijn het bewaken van de zetting en ovalisering van de tunnel.

3.2 Eisen voortvloeiend uit constructieve aspecten
In het kader van CUR/COB KIOO zijn een aantal predicties uitgevoerd die informatie kunnen
geven over de grootte van voegafstanden in een geboorde tunnel. Bij deze predicities is
uitgegaan van de situatie, zoals deze bij geldt bij de 2e Heinenoordtunnel. Deze predicties
betreffen de langsvoegen (tussen tunnelsegmenten binnen een ring) en de ringvoegen (tussen
twee ringen). Verder kan onderscheid gemaakt worden tussen effecten die optreden in de
bouwfase van de tunnel en processen, die doorlopen tot en met de gebruiksfase van de
tunnel.
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cluster onderzoeksdoel titel CUR/COB documentidentificatie

9 V-08, V-32 Liggerwerking tunnelbuis K100-W-OI9

10 V-20 Axiale interactie tussen segmenten K100-W-OII

II V-24 Ringdeformatie in relatie tot tweede KIOO-W-OI2
orde effecten

15 V-19 Tangentiele interactie tussen seg- KIOO-W-OlO
menten

Deze predicties zijn onderverdeeld in een aantal clusters van onderzoeksdoelen, vastgesteld in
de werkrapporten K 100-01 : Instrumentatie- en Meetplan en K 100-02 : Predictieplan.
Tabel 1 geeft een overzicht van de relevante clusters van onderzoeksdoelen.

Tabel 1 - predicties K100

3.2.1 Liggerwerking
In cluster 9 is de invloed van de liggerwerking van de tunnel onderzocht op de ringvoegen.
Met de liggerwerking van de tunnel worden de krachten op de tunnel bedoeld, die een gevolg
zijn van de zettingsverloop van de tunnel.
Zetting van de tunnel ontstaat als gevolg
van consolidatie van de ondergrond en
variatie in de stijfheidsparameters van de
grondlagen rondom de tunnel. Deze variatie
zal het grootst zijn in de slappe grondlagen
nabij de onderheide start- en eindschacht.
Bij de 2e Heinenoordtunnel wordt op een
afstand van 25 m van de startschacht een
zetting van 30 mm verwacht. Over de
invloed hiervan op de ringvoegen worden
in het verslag geen uitspraken gedaan. Deze
is o.a. afhankelijk van de gekozen
voegvorm en het mechanisme, volgens
welke de zetting van de tunnel wordt
vertaald in bewegingen van individuele
tunnelsegmenten. Figuur 1 - afschuifmechanisme

Indien de zetting van de tunnel een op een en gelijkmatig vertaald wordt over de betrokken
tunnelringen (zie Figuur 1), dan kan aan de hand van de uitkomst van deze predictie
beredeneerd worden, dat de invloed van de zetting van de tunnel op de voegbreedte van een
ringvoeg ongeveer 1 Ii 2 mm in verticale richting zal zijn. Omdat er sprake is van
afschuiving tussen de ringvoegen, zal de voegbreedte zelf niet of nauwelijks groter worden.
Indien een zettingsmechnisme plaatsvindt, waarbij de tunnelringen schamieren aan de
onderkant van van de tunnelbuis (zie Figuur 2), dan zakt de tunnel over een hoek van

25000

arctan 30/25000 = 0,07°.
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Per segment is de hoek ten opzichte van de
vorige segmenten 0,004°. Uitgezet tegen de
tunneldiameter bedraagt de axiale
verplaatsing aan een zijde :

3.2.2 Ovalisering
Cluster 15 richt zich o.a. op de invloed van
de zg. ovalisering van de tunnel op de
langsvoegen. Ovalisering is een gevolg van
de normaalkracht, die wordt uitgeoefend
door de grondlagen boven de tunnel,

Figuur 2 - boogmechanisme waardoor de ronde vorm van de tunnel
wordt verstoord. De mate van ovalisering is afhankelijk van de grootte van de normaalkracht
en van de voegvorm. Deze ovalisering kan hoekverdraaiing van de tunnelsegmenten tot
gevolg hebben, ten opzichte van een rotatiepunt, dat mogelijk aan de buitenkant van de
tunnel ligt. In deze predictie zijn deze hoekverdraaiingen in de ringvoegen berekend. De
hoekverdraaiingen resulteren in veranderingen van de voegbreedte van de oorspronkelijke
langsvoegen in de orde van 1 mm. Deze veranderingen kunnen zowel openen en sluiten van
de voegen betekenen. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de voegbreedte bij de bouw van
de tunnel ongeveer 2 a 3 mm zal bedragen.

8300 * tan 0,004 = 0,6 mm

25000

3.2.3 Overige
De predicties uit cluster 11 betreffen ringdeformaties in relatie tot tweede orde effecten. In
deze predictie wordt berekend dat tweede orde effecten geen invloed hebben op de ovalise-
ring van de tunnel. Voor wat betreft deze studie kan hieruit geconcludeerd worden dat deze
predicties hier niet ter zake doen. De predicties uit cluster 10 betreffen de aanlegfase van de
tunnel en zijn daarom hier niet relevant.

3.3 Conclusie
Het meten van deformaties/vervormingen in de uitvoeringsfase lijkt problematisch, waardoor
de wens van de ontwerper en uitvoerder voor een deel niet te realiseren is. In de beheersfase
lijkt een deel van de wens voor de ontwerper en uitvoerder gedekt te worden, terwijl de wens
van de beheerder nagenoeg volledig gedekt wordt.
De waterdichtheid van de voegen en de deformaties en vervormingen van de tunnelringen is
een van de voornaamste zaken die men in de beheersfase graag bewaakt wi! zien. Dit gebeurt
momenteel ook voor bestaande tunnels die op andere wijze zijn gebouwd, terwijl dit ook bij
(boor)tunnels in het buitenland wordt gemeten. Het verschil is dat het meten van deze
gegevens nog steeds op de conventionele manier plaatsvindt. Door gebruik te maken van de
glasvezeltechniek zou de kwaliteit en kwantiteit van de te meten gegevens mogelijk beter en
efficienter kunnen plaatsvinden.
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4 GEBRUIKEN MOGELIJKHEDEN VAN GLASVEZELTECHNIEKEN

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden van glasvezelsensoren voor het bewaken van
bewegingen in geboorde tunnels beschreven en geevalueerd. Hierbij is de volgende vraag-

stelling gehanteerd : wat zijn de mogelijkheden om met glasvezels de onderlinge verplaatsing

van een groot aantal tunnelsegmenten te bewaken vanaf eenpunt?
Een meer gedetailleerde beschrijving van de eisen die aan de sensoren en het bewakingssys-
teem worden gesteld, is opgenomen in 3.3. Bij het inventariseren van de mogelijkheden is
gebruik gemaakt van beschikbare literatuur en documentatie bij TNO- TPD, aangevuld door
middel van een literatuur recherche en beschikbare informatie bij de overige commissieleden.

4.1 Glasvezelsensoren voor het meten in tunnels

4.1.1 Achtergrondinformatie over glasvezelsensoren
Al ruim 15 jaar worden op veel plaatsen glasvezelsensoren ontwikkeld. Hierbij kan on-
derscheid worden gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke glasvezelsensoren. Bij intrinsieke
glasvezelsensoren verandert de te meten grootheid iets aan de eigenschappen van de glasvezel
en daarmee aan het door de glasvezel getransporteerde licht. Deze verandering kan dan op
een zekere afstand van de sensor worden gemeten. Bij extrinsieke sensoren worden de
glasvezels gebruikt om licht naar en van een optische sensor te transporteren.
Een van de belangrijkste voordelen van glasvezelsensoren is dat ze ongevoelig zijn voor elek-
tro-magnetische inductie (EMI). Andere voordelen zijn: de lichte constructie, de mogelijkheid
om een groot aantal sensoren in een kabel op te nemen (gedistribueerd meten of multiplexing
van individuele sensoren), bestand tegen vocht en veel chemische stoffen. Tevens zijn de
meeste glasvezelsensoren intrinsiek explosieveilig.
Er zijn inmiddels zeer veel glasvezelsensoren ontwikkeld voor het meten van vrijwel aIle
denkbare grootheden, zoals temperatuur, elektrische spanning en stroom, magnetisch veld,
rek, verplaatsing, afstand, snelheid en een groot aantal chemische grootheden.
Eigenschappen van het licht die door de te meten grootheid gemoduleerd kunnen worden zijn
intensiteit, fase, polarisatie, golf1engte/kleur en looptijd.
Bij selectie van het werkingsprincipe van een glasvezelsensor wordt een van deze parameters
gekozen. 20 kan bijvoorbeeld iedere bovenstaande parameter worden gebruikt voor het meten
van rek met een glasvezelsensor. Hierdoor is er de laatste jaren een breed scala aan sensoren
bedacht voor uiteenlopende toepassingen [I]. Een aantal van deze sensorconcepten zijn com-
mercieel beschikbaar.

4.1.2 Gedistribueerd meten en multiplexing van discrete sensoren

Een ander belangrijk voordeel van glasvezelsensoren is de mogelijkheid tot multiplexing en
gedistribueerd meten. Deze eigenschap is met name van belang voor het meten van de ver-
plaatsingen van een groot aantal tunnelsegmenten. Hierdoor kunnen een groot aantal sensoren
in een glasvezel worden opgenomen, die vervolgens toch individueel worden uitgelezen.
Voor de demodulatie wordt hierbij gebruik gemaakt van de golf1engte of van de looptijd van
het licht.
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De techniek waarbij voor het gedistribueerd meten of het multiplexen van sensoren gebruik
wordt gemaakt van de looptijd van het licht wordt Optical Time Domain Reflectometry
(OTDR) genoemd. Hierbij wordt een korte lichtpuls in de glasvezel gestuurd. De lichtpuls
plant zich met de lichtsnelheid in de glasvezel voort. Door verstrooiing of reflecties
onderweg wordt licht teruggezonden naar de ingang van de vezel. Door dit lichtsignaal met
een hoge tijdresolutie te detecteren wordt dan een signaal ontvangen dat representatief is voor
de verstrooiing of reflecties als functie van de plaats in de glasvezel.
Met deze techniek kan een plaatsresolutie van ongeveer 10 cm worden bereikt [2], d.w.z. dat
de onderlinge afstand van sensoren die na elkaar in een glasvezel zijn gemonteerd minimaal
ongeveer 20 cm moet bedragen.
Voor gedistribueerde sensoren wordt vaak gebruik gemaakt van de Rayleigh verstrooiing die
in iedere glasvezel optreedt. Indien bijvoorbeeld rek of temperatuur wordt omgezet in een
lichtverlies kan op deze wijze de rek- of temperatuurverdeling langs de glasvezel worden
gemeten.
Ook voor het demultiplexen van een groot aantal discrete op intensiteitsmodulatie gebaseerde
sensoren in een glasvezel wordt vaak van OTDR gebruik gemaakt. Het lichtverlies in iedere
sensor wordt hierbij gemeten door het terugverstrooide of gereflecteerde optische vermogen
vlak vaar en vlak achter iedere sensor met elkaar vergeleken.
Voor multiplexing wordt ook vaak gebruik gemaakt van golflengtescheiding. Bijvoorbeeld
voor het uitlezen van sensoren die gebaseerd zijn op Bragg tralies in de glasvezel. Deze
sensoren worden voomamelijk voorgesteld voor het meten van rek en/of temperatuur. Het
aantal sensoren dat hierbij kan worden onderscheiden is beperkt tot ongeveer 10.

4.1.3 Sensoren voor het meten van verplaatsingen en rekken
De laatste 5 a 10 jaar is veel onderzoek verricht naar sensoren voor toepassing in smart
structures and smart materials. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om sensoren voor het
meten van rek en temperatuur en soms ook voor het meten van indringing van water. In
enkele gevallen worden expliciet sensoren voor het meten van verplaatsing gemeld. Slechts
incidenteel is hierbij sprake van in grote aantallen te multiplexen sensoren.
In het navolgende worden alleen die technieken of complete systemen beschreven die ge-
schikt zijn voor het meten van verplaatsingen en/of rekken en waarbij gedistribueerd meten
of multiplexing van een groot aantal sensoren mogelijk is.

Micro-buiging
Bij micro-buiging wordt de glasvezel door de te meten grootheid periodisch vervormd. Deze
vervorming leidt tot lichtverlies. De toegepaste sensorconstructie bepaalt voor welke
grootheid de sensor gevoelig is. Zo zijn er sensoren ontworpen waarbij de micro-buiging van
de glasvezel wordt veroorzaakt door trekbelasting (rek), laterale indrukking (verplaatsing) en
opzwellen van een polymeer door indringing van water. Ook kunnen op basis van deze prin-
cipes lange sensorkabels worden vervaardigd. Door met een OTDR systeem een lange voor
rekmeting geschikte kabel te bewaken kan bijvoorbeeld de rekverdeling langs een constructie
worden bewaakt [2]. Door de periode van de micro-buiging af te stemmen op de
eigenschappen van de glasvezel kunnen op basis van dit meetprincipe zeer gevoelige senso-
ren worden gerealiseerd [3].
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Door SICOM GmbH [4] worden deze sensoren vervaardigd en aangeboden voor het bewaken
van constructies met betrekking tot het ontstaan van voomamelijk scheurvorming in beton.
De sensoren worden toegepast op specifieke plaatsen (puntmeting) of in combinatie met
OTDR voor het bewaken van langere trajecten en het bepalen van plaats en grootte van de
veranderingen.

Macro-buiging
Ook wanneer de glasvezel wordt onderworpen aan buiging die niet periodisch van aard is
treedt er lichtverlies op. Voor het gemak noemen deze methoden hier "macro-buiging". Deze
methoden zijn met name geschikt voor het meten van de (wat grotere) verplaatsingen die
verwacht worden tussen tunnel segmenten. De sensor kan eenvoudig door selectie van een
geschikte sensorconstructie (met name selectie van buigradius en afstand tussen inklempunten
van de glasvezel) op het gewenste meetbereik worden afgestemd.
SICOM GmbH heeft op basis van dit principe een sensor (soms "Rissbreitensensor" en soms
"Schlaufenssensor" genoemd) ontwikkeld. Het meetbereik van deze sensoren is 5 mm en de
lange termijn nauwkeurigheid 0,1 mm. Echter, het betreft hier individuele sensoren met ieder
een eigen lichtbron (waarschijnlijk een LED) en een detector, zodat per sensor het lichtverlies
door de verplaatsing wordt omgezet in een elektronisch signaal. De sensoren zijn dus niet
opgenomen zijn in een lange glasvezel, zodat ze op afstand met een OTDR systeem bewaakt
kunnen worden.
Een vergelijkbaar meetprincipe is voorgesteld voor het bewaken van scheurvorming en rek in
constructies. Hierbij wordt een glasvezel onder een hoek op twee ten opzichte van elkaar
bewegende delen van de constructie bevestigd [6]. Door de verplaatsing van de delen ten
opzichte van elkaar ontstaat een knik in de glasvezel op de plaats van de bevestiging van de
glasvezel aan de constructiedelen. Het meetbereik is bij deze methode ongeveer gelijk aan het
meetbereik dat voor het bewaken van tunnelsegmenten gewenst is.
Op basis van macro-buiging is door Ingenieursbureau Coenecoop [5] en TNO- TPD voor de
Nederlandse Spoorwegen een sensorsysteem ontwikkeld voor detectie van treinen, zie [14].
Hierbij wordt de verplaatsing van de rails ten opzichte van de dwarsligger omgezet in een
lokale buiging van de glasvezel. Op een groot aantal punten in een glasvezel die langs het
spoor wordt bevestigd kan op deze wijze het passeren van treinen worden bewaakt. De
methode is met succes gedemonstreerd over een spoorsectie met een lengte van 1,2 km op
het traject Amhem-Utrecht.
Een mogelijk nadeel van de op macro-buiging gebaseerde sensoren is dat de sensor naar ver-
wachting invloed heeft op de verdeling van het optische vermogen over de modi die door de
glasvezel worden geleid en dat de gevoeligheid van deze sensoren tevens afhankelijk zal zijn
van deze modusverdeling. Dit betekent dat de gevoeligheid van individuele sensoren bij
meervoudige sensoren in een glasvezel door hun voorgangers kan worden be'invloed. Er zijn
echter maatregelen denkbaar (zoals "mode-scrambling") waarmee deze invloed op de
gevoeligheid kan worden onderdrukt [7].

Afstandsmeting tussen reflectoren
Met OTDR apparatuur kan ook de positie van lokale reflecties in een glasvezel worden
gemeten. Op deze wijze kan bijvoorbeeld de lengteverandering van een glasvezel worden
gemeten door de positie van de reflectie aan het einde van een glasvezel te bewaken. Ook is
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het mogelijk om in een glasvezel een groot aantal spiegels aan te brengen [8]. Met OTDR
kan dan de lengteverandering van de glasvezeltussen deze spiegels worden gemeten. Voor
een plaatsresolutie van minder dan een milimeter is dan wel een OTDR systeem nodig met
een picoseconde (10-12sec.) tijdresolutie.
SICOM GmbH [4] levert een systeem waarmee met behulp van een OTDR systeem de
verlenging van glasvezelsegmenten tussen opeenvolgende spiegels in een glasvezel kan wor-
den gemeten. Met dit systeem kunnen tot 30 meetpunten in een glasvezel worden bewaakt.
De meetnauwkeurigheid bedraagt 0,25 mm. Voor meting van de verplaatsing tussen
tunnelsegmenten kan dit systeem wellicht worden toegepast door de glasvezel in een rechte
lijn langs de tunnelelementen te geleiden en op het punt waar deze aan de tunnelelementen
worden bevestigd van een spiegel te voorzien. Een punt van aandacht hierbij is dat
voorkomen moet worden dat de veilige rekgrens van de glasvezel wordt overschreden. Bij
langdurige blootstelling aan rek wordt hiervoor vaak 1/10 Ii 1/5 deel van de maximale rek
(ongeveer 1%) aangehouden. De veilige rekgrens zou dan 0,1 Ii 0,2% bedragen. Omdat de
breedte van de tunnelsegmenten 1,5 m bedraagt is de maximale afstand tussen twee
bevestigingspunten van de glasvezelkabel op twee opeenvolgende tunnelsegmenten 3m. Als
de veilige rekgrens 0,1% bedraagt mag de totale verlenging van de glasvezel over de afstand
van 3m dan niet groter dan 3 mm zijn. Dit is net te weinig om het gewenste meetbereik te
kunnen realiseren. Een veilige rekgrens van 0,25 % zou wel voldoende zijn om het gewenste
verplaatsings meetbereik van 7 mm (-2 tot 5 mm) te kunnen bestrijken. Een meer betrouwba-
re analyse van de veilige rekgrens is dan ook gewenst.

Bragg sensoren

Met dezelfde techniek als die waarmee spiegels in een glasvezel kunnen worden aangebracht
[8] kunnen ook Bragg reflectoren in een glasvezel worden aangebracht. Een Bragg reflector
bestaat feitelijk uit een serie kort achter elkaar geplaatste gedeeltelijk transparante spiegeltjes.
Een specifieke eigenschap van deze Bragg reflectoren is dat de gereflecteerde golflengte van
het licht afhangt van de afstand van deze spiegeltjes. Indien de glasvezel waarin een Bragg
reflector is opgenomen wordt blootgesteld aan rek verandert de afstand van de spiegeltjes en
daarmee de golflengte van het gereflecteerde licht. Er zijn diverse technieken ontwikkeld
(gebaseerd op golflengte en tijd multiplexing) waarmee de rek in meerdere Bragg reflectoren
kan worden gemeten [9].
Het Belgische bedrijf IDENTITY E.E.I.G [10] levert een systeem waarmee een individuele
Bragg sensor kan worden uitgelezen. Ook kan dit bedrijf een multiplexing systeem leveren
waarmee tot 64 sensoren in een glasvezelnetwerk met een groot aantal connectoren en
glasvezel bundelsplitsers kunnen worden bewaakt. Uit de documentatie kan echter niet
worden opgemaakt of dit systeem geschikt is voor het uitlezen van een groot aantal Bragg
sensoren.
Toepassing van dit principe voor meten van verplaatsingen van tunnelsegmenten is denkbaar
wanneer de Bragg reflectoren worden opgenomen in een mechanisme waarin de verplaatsing
van de tunnelsegmenten wordt omgezet in een rek.

4.1.4 Het aantal sensoren in een glasvezel
Voor het bewaken van de bewegingen van tunnelsegmenten moeten een groot aantal sensoren
vanuit een positie worden uitgelezen. Het is dan oak gewenst om een zo groot mogelijk

22



aantal sensoren in een glasvezel op te kunnen nemen. In het navolgende wordt voor de
diverse sensorprincipes die voor de toepassing in. tunnels geschikt kunnen zijn ingeschat wat
het maximaal mogelijke aantal sensoren in een glasvezelkabel kan zijn.
De in het voorgaande genoemde aantallen sensoren hebben betrekking op het aantal meetpun-
ten dat in een glasvezelkabel kan worden opgenomen. Uiteraard is het mogelijk een
uitleessysteem te realiseren waarbij meerdere glasvezelkabels na elkaar kunnen worden
aangesloten. Ret totaal aantal sensoren dat aldus kan worden uitgelezen neemt hierdoor even-
redig met het aantal aangesloten kabels toe.

Micro- en macro-buiging en uitlezing met OTDR
Ret maximaal mogelijke aantal sensoren wordt gevonden door het dynamische bereik van het
totale OTDR systeem te delen door het voor uitlezing van iedere individuele sensor gewenste
dynamische bereik.
Bij een systeem dat op Rayleigh verstrooiing is gebaseerd kan naar verwachting met voldoen-
de signaal middeling een dynamisch bereik worden gerealiseerd van ongeveer 1 : 1000. Stel
dat voor de sensoren een bereik van 1 : 10 gewenst is. Dan zou men 100 sensoren in de
glasvezel kunnen opnemen. Naar verwachting zal er echter ook initieel verlies in iedere
sensor optreden. In de praktijk zal het maximale aantal sensoren dan ook lager liggen.
De signaal-ruis verhouding van een OTDR systeem kan naar verwachting aanzienlijk worden
vergroot door vlak v66r en na de sensoren reflectoren in de fiber aan te brengen. De re-
flecties zijn namelijk aanzienlijk groter dan de signalen die bij toepassing van de Rayleigh
verstrooiing worden ontvangen. Voorbeelden van toepassingen van deze methode in de
praktijk zijn nog niet aangetroffen. Geschat wordt dat de signaal-ruis verhouding hierdoor
met een factor vijf a tien kan worden opgevoerd ten opzichte van toepassing van de Rayleigh
verstrooiing. Dit zou betekenen dat ongeveer 500 sensoren in een glasvezel kunnen worden
opgenomen bij een dynamisch bereik van 1:10 per sensor en zonder initieel verlies in de
sensoren.
Er zijn ook andere technieken in de literatuur beschreven waarmee een groot dynamisch
bereik mogelijk is. Rierbij worden speciale sensorglasvezels toegepast [11]. Binnenkort gaat
het Nederlandse bedrijf Plasma Optical Fiber (POF) in samenwerking met een Frans bedrijf
een veldproef met een dergelijke speciaal vervaardigde glasvezel uitvoeren.
Ook is een groter aantal sensoren in een glasvezel mogelijk indien de sensoren alleen worden
gebruikt om te bewaken of een bepaalde verplaatsingsgrens wordt overschreden. In dat geval
kan het benodigde bereik per sensor aanzienlijk worden gereduceerd, met als gevolg dat het
totale beschikbare dynamische bereik van het OTDR systeem over een veel groter aantal
sensoren kan worden verdeeld.

Afstandsmeting tussen reflectoren

Rierbij wordt een groot aantal spiegels in de glasvezel aangebracht en wordt de afstand
tussen de spiegels gemeten met OTDR. Ret is mogelijk de reflectie-coefficienten van de
opeenvolgende spiegels zodanig te optimaliseren dat de amplituden van de lichtpulsen van de
opeenvolgende spiegels nagenoeg gelijk aan elkaar zijn. Op deze wijze wordt het beschikbare
optische vermogen optimaal benut en wordt een per spiegelreflectie een maximale signaal-
ruis verhouding gerealiseerd. Door SICOM wordt een systeem aangeboden waarmee 30
punten kunnen worden bewaakt. Verwacht wordt dat het mogelijk is om een systeem te
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realiseren waarmee meer dan 100 meetpunten in een glasvezel kunnen worden bewaakt. Hier-
voor zal wel een herontwerp van het meetsysteem nodig zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot
de gebruikte pulslaser, detectoren en signaalverwerking. OmClat bij deze methode zeer korte
laserpulsen, snelle en zeer gevoelige fotodetectoren en signaal-middeling worden toegepast
zal een toename van het aantal meetpunten wel tot een toename van de benodigde tijd voor
het uitvoeren van een meting leiden.

Bragg sensoren
Met behulp van golflengte multiplexing technieken kunnen 10 tot 20 sensoren in een
glasvezel gescheiden worden uitgelezen. Dit aantal kan naar verwachting worden opgevoerd
tot ongeveer 100 door de golflengtemultiplexing te combineren met tijd domein adressering
[9].

4.1.5 Bekendetoepassingenbi} bouwconstructies
Glasvezelsensoren hebben voor zover bekend tot nu toe alleen in beperkte mate toepassingen
gevonden bij het monitoren van rekken, verplaatsingen of krachten in bouwconstructies. In
deze paragraaf is een overzicht gegeven van bekende praktijktoepassingen. Daarbij is een
onderscheid gemaakt naar het gebruikte meetprincipe, micro-buiging, macro-buiging of
reflectorm etingen.

Prakti}ktoepassingen van sensoren op basis van micro-buiging

Het meetprincipe dat gebruik maakt van micro-buiging leent zich voor het uitvoeren van
rekmetingen in constructies, waarbij de sensor op een groot aantal plaatsen gekoppeld wordt
aan de constructie. In betonconstructies kan de opnemer in het beton gestort worden en
gebruikt worden voor het detecteren van verdeelde of geconcentreerde rekken bij scheur-
vorming. Lengten van sensoren die in de praktijk toegepast zijn liggen tussen 10 en 15 m.
Voorbeelden van toepassingen in betonconstructies zijn een kunststof voorgespannen brug in
Leverkusen (D), waarin aan boven en onderzijde van het brugdek 4 micro-buiging sensoren
met een lengte van 53 m zijn toegepast [12]. Aan deze constructie worden continu metingen
uitgevoerd.
Een vergelijkbare toepassing is het gebruik van glasvezelsensoren voor het meten van
scheurwijdten in een bodemmassief in Bergheim (D) [13]. Hier worden micro-buigingssenso-
ren met een lengte van 10 m toegepast, met bevestigingspunten om de 2 m. Het meetprincipe
is transmissiemeting in combinatie met OTDR. De onnauwkeurigheid is 0.05 mm, de
stabiliteit bij deze toepassing is 0.10 mm. Ook zijn micro-buigingssensoren ten behoeve van
rekmetingen en in combinatie met snaarrekopnemers toegepast in de Seacourt Stream Bridge,
Oxford UK.
Het voordeel van micro-buigingssensoren is dat zij geschikt zijn voor toepassingen waarbij
nog niet goed bekend is waar zich (al dan niet geconcentreerd) rekken zullen voordoen. Het
optreden van rekken kan door middel van transmissie worden bewaakt. Een nauwkeuriger
plaatsbepaling kan optioneel plaatsvinden.

Prakti}ktoepassingen met reflectormetingen

Het gebruik van glasvezelsensoren met ingebouwde reflectoren vindt vooral plaats voor het
uitvoeren van nauwkeurige rekmetingen, waarbij soms gebruik gemaakt wordt van relatief
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lange sensoren. Toepassingen zijn bekend als meetinstrument voor het meten van verIen-
gingen (rekken) van staven van groutankers ten behoeve van diepwanden en keermuren. Deze
sensoren worden gebruikt in combinatie met nauwkeurige OTDR-apparatuur.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van glasvezelsensoren waarin meerdere reflectoren zijn
ingebouwd. Multireflectorsensoren met 10 reflectors over een meetIengte van ongeveer 10m
zijn onder meer toegepast bij de aanvullende verankering van de Ederstaumauer en bij
rotsankers ten behoeve van de Kammerecktunnel in Duitsland.
Ten opzichte van sensoren op basis van micro-buiging hebben de reflectorsensoren een goede
signaal/ruisverhouding en het voordeel dat zeer nauwkeurige verlengingen over bekende
afstanden kunnen worden bepaald. Zij lenen zich daardoor goed voor rek en krachtmetingen,
reden waarom zij toepassing vinden bij het bepalen van ankerkrachten.

Praktijktoepassingen van opnemers op basis van macro-buiging

Sensoren op basis van dit meetprincipe worden vooral toegepast voor discrete verplaat-
singsmetingen (of daaraan gerelateerde rek- of krachtmetingen). Door een glasvezelsensor in
een opgelegde buiging over een voeg te leggen, kan de verplaatsing van een voeg worden
gemeten. Geprefabriceerde verplaatsingsopnemers gebaseerd op dit principe zijn verkrijgbaar.
De toepassing van dergelijke verplaatsingsopnemers is identiek aan de toepassing van
bijvoorbeeld inductieve opnemers. Het fixeren van de opnemer aan beide zijden van een voeg
is noodzakelijk. Voor zover bekend worden deze opnemers op basis van een enkele
glasvezelsensor toegepast, dus geen koppeling van meerdere sensoren in serie in een
glasvezeldraad. Toepassing van dergelijke verplaatsingsopnemers wordt in [13] vermeld voor
het meten van rekken in een bodemmassief.

4.2 Evaluatie van mogelijkbeden voor bet meten in tunnels

In het navolgende worden de v66r- en nadelen beschreven van meetprincipes die (eventueel
na aanpassing) kunnen worden toegepast voor het meten van verplaatsing van tunnel-
segmenten en waarbij een groter aantal sensoren in een glasvezel kan worden opgenomen.
Teneinde de diverse system en zo objectief mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken is
getracht per sensor informatie te verschaffen over de volgende eigenschappen :

meetbereik
nauwkeurigheidl stabiliteit
aantal sensoren/kosten
installatie kosten
systeem kosten
onderhoudbaarheid, onderhoudsbehoefte
meetkosten
gevoeligheid vooromgevingsfactoren, zoals temperatuur, EMI, vuil, vocht
noodzaak tot verdere ontwikkeling
praktijkervaring voor beoogde toepassing
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In paragraaf 4.3 worden deze eigenschappen voor de verschillende sensorsystemen met elkaar
vergeleken teneinde het meest geschikte systeem voor toepassing in tunnels te selecteren.

4.2.1 Micro-buiging

Toepassing in de tunnel
Dit meetprincipe is bedoeld voor het meten van kleine verplaatsingen en voor het meten van
rekken.
Door een rekgevoelige sensorkabel langs de tunnelwand te geleiden en steeds op een punt op
een tunnelsegment te bevestigen kan de onderlinge verplaatsing van tunnelsegmenten met dit
systeem worden gemeten door middel van de aldus op de glasvezel overgebrachte rek. De
afstand tussen bevestigingspunten op twee opeenvolgende tunnelsegmenten bedraagt dan
maximaal twee maal de breedte van een tunnel segment, ofwel 2 maal 1,5 m.

Meetbereik
Ret meetbereik voor verplaatsingen bedraagt ongeveer 0,001 mm tot 0,1 mm.
Ret meetbereik kan eventueel worden aangepast met een hulpconstructie (hefboom, veer).
Ret is dan mogelijk om grote verplaatsingen of drukken te meten.
Ret meetbereik voor rekken is sterk afhankelijk van de uitvoering van de sensor. Ret
meetbereik van het systeem van SICOM is 0,3%.
De rek die bij het gewenste meetbereik (-2 mm tot 5 mm) maximaal kan optreden bedraagt
0,23%, indien de afstand tussen de bevestigingspunten van de glasvezelkabel 3m bedraagt.

Nauwkeurigheid/stabiliteit
De nauwkeurigheid op lange termijn wordt bij het systeem van SICOM uitgedrukt in mm en
bedraagt 0,1 mm. De meetlengte is bij SICOM beperkt tot 10m.

Aantal sensoren/kosten
De meetlengte bij het SICOM systeem is beperkt tot 10 m. Rierdoor kunnen met dit systeem
slechts 6 voegen worden bewaakt bij een breedte van de tunnelsegmenten van 1,5 m;
kostenindicatie: f 200,- per meter sensorkabel (SICOM).
De beperking van de meetlengte is echter niet principieel voor dit meetprincipe [2].
Tevens kan worden aangenomen dat de kosten per meetpunt aanzienlijk lager zuBen worden
wanneer een systeem voor het bewaken van zeer grote lengten wordt geleverd.

lnstallatie
De glasvezelkabel zal op ieder tunnel segment moeten worden bevestigd. Ret is hierbij van
belang dat een bekende voorspanning wordt aangebracht op het deel van de kabel tussen de
twee segmenten.

Systeemkosten
De kosten van OTDR system en, waarmee de sensoren in een glasvezelkabel op afstand
kunnen worden uitgelezen, varieren van fl 15.000,- tot fl 50.000,-.
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Onderhoudbaarheid, onderhoudsbehoefle
Het systeem behoeft geen onderhoud indien de betrouwbaarheid van de bevestiging van de
glasvezelkabel aan de tunnelsegmenten kan worden gegarandeerd. Als dit niet het geval is is
regelmatige controle van de bevestiging gewenst.

Meetkosten
In principe kan de meting volledig automatisch geschieden. Aan de meting zijn dan ook geen
bijzondere kosten verbonden.

Gevoeligheid voor omgevingsfactoren, zoals temperatuur, EMf, vui!, vocht
AIle glasvezelsensoren zijn intrinsiek ongevoelig voor EM!.
Bij een goed ontwerp van de glasvezelkabel en van de bevestiginspunten is het systeem ook
ongevoelig voor vuil en vocht.
Het systeem dat door SICOM wordt geleverd is volgens opgave niet gevoelig voor tempe-
ratuur.

Noodzaak tot verdere ontwikkeling

Voor het bewaken van tunnelsegmenten moet een op de vraagstelling geoptimaliseerde
sensorkabel en bevestigingssysteem worden ontwikkeld. Met name zal een kabel en
meetsysteem moeten worden ontwikkeld waarmee constructies met een grote lengte kunnen
worden bewaakt.
De lange termijn stabiliteit en het maximaal mogelijke aantal sensoren in een glasvezel be-
hoeft hierbij nader onderzoek.

Praktijkervaring voor beoogde toepassing
Er zijn met dit systeem veldproeven uitgevoerd voor het bewaken van civiele constructies,
voorzover bekend echter nog niet met een zeer groot aantal meetpunten, grote te inspecteren
lengte en bewaking met een OTDR systeem.

4.2.2 Macro-buiging

Toepassing in de tunnel
Dit meetprincipe is direct geschikt voor het meten van de relatief grote verplaatsingen die
tussen tunnelsegmenten kunnen optreden.
In de glasvezelkabel zijn verplaatsingsopnemers opgenomen, waarmee de verplaatsing wordt
omgezet in een buiging van de glasvezel. De opnemers worden op de overgang tussen de
tunnelsegmenten gemonteerd.

Meetbereik

De sensorconstructie kan eenvoudig op het gewenste meetbereik kan worden afgestemd.
Hierdoor kan naar verwachting een meetbereik van 0,5 mm tot meer dan 10 mm worden
gerealiseerd. Het meetbereik van individuele sensoren van SICOM bedraagt 5 mm.
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Nauwkeurigheid/stabiliteit
De lange termijn nauwkeurigheidbedraagt i: 0.1 mm bij een meetbereik van 5 mm (SICOM
sensor)

Aantal sensoren/kosten
Individuele sensoren zijn commercieel beschikbaar; kostenindicatie: f 1500,- (per sensor bij
aanschaf van 10 stuks). Deze prijs geldt voor een "stand-alone" sensor en is inc1usief een
optoelektronische lichtbron en fotodetector.
Sensoren die in serie in een glasvezelkabel worden aangebracht kunnen per sensor naar
verwachting aanzienlijk goedkoper zijn, met name wanneer een systeem voor het bewaken
van zeer grote lengten wordt geleverd.
Kostenindicatie glasvezelkabel: f 10,- per meter

lnstallatie
De kabel met daarin opgenomen sensoren kan voor de instaIlatie op de juiste wijze worden
vervaardigd (met voldoende kabeIlengte tussen de individuele sensoren).
De sensoren in de glasvezelkabel zuIlen steeds op de overgang tussen twee tunnelsegmenten
moeten worden bevestigd.

Systeemkosten
De kosten van OTDR system en, waarmee de sensoren in een glasvezelkabel op afstand
kunnen worden uitgelezen, varieren van f1 15.000,- tot f1 50.000,-.

Onderhoudbaarheid, onderhoudsbehoejle
Het systeem behoeft geen onderhoud indien de betrouwbaarheid van de bevestiging van de
verplaatsingssensoren die in de glasvezelkabel zijn opgenomen kan worden gegarandeerd. Ais
dit niet het geval is is regelmatige controle van de bevestiging gewenst.

Meetkosten
In principe kan de meting voIledig automatisch geschieden. Aan de meting zijn dan ook geen
bijzondere kosten verbonden.

Gevoeligheid voor omgevingsfactoren, zoals temperatuur, EM!, vuil, vocht
AIle glasvezelsensoren zijn intrinsiek ongevoelig voor EM!.
Bij een goed ontwerp van de glasvezelkabel en van de bevestiginspunten is het systeem ook
ongevoelig voor vuil en vocht.
Vuil zou invloed op de goede werking van de sensor kunnen hebben als de sensorconstructie
zodanig is dat de beweging van de delen van de sensor die aan de tunnelsegmenten worden
bevestigd hierdoor kan worden belemmerd.
Het systeem dat door SICOM wordt geleverd is volgens opgave niet gevoelig voor tempe-
ratuur.
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Noodzaak tot verdere ontwikkeling

Voor het bewaken van tunnelsegmenten moeten op de vraagstelling geoptimaliseerde
verplaatsingsopnemers worden ontwikkeld die in een glasvezelkabel kunnen worden opgeno-
men.
De invloed van sensoren die v66r een bepaalde sensor in de glasvezel zijn opgenomen op de
gevoeligheid van deze sensor moet nader worden onderzocht. Indien nodig moeten maatrege-
len worden ontwikkeld (zoals "mode-scrambling"), waarmee deze invloed op de gevoeligheid
kan worden onderdrukt [7].

Praktijkervaring voor beoogde toepassing
Met de individuele sensoren van SICOM zijn veldproeven uitgevoerd voor het bewaken van
civiele constructies.
Tevens zijn veldproeven uitgevoerd met een systeem voor het bewaken van een groter aantal
sensoren die in een kabel zijn opgenomen (TNO-TPD/Coenecoop, [14]).

4.2.3 Afstandsmeting tussen reflectoren

Toepassing in de tunnel

Dit meetprincipe is bedoeld voor het meten van verplaatsingen en voor het meten van rekken.
De glasvezel kan in een rechte lijn langs de tunnelelementen worden geleid en steeds op een
punt op ieder tunnel element worden bevestigd. Deze punten moeten overeenkomen met de
plaatsen van de spiegels in de glasvezelkabel.
De afstand tussen de twee bevestiginspunten op opeenvolgende tunnelsegmenten is maximaal
gelijk aan twee maal de breedte van een tunnelsegment.

Meetbereik

Het meetbereik wordt bij dit meetsysteem beperkt door de veilige rekgrens van de glasvezel.
Bij langdurige blootstelling aan rek wordt hiervoor vaak 1/10 tot 1/5 deel van de maximale
rek aangehouden. De veilige rekgrens zou dan 0,1 a 0,2% bedragen. Omdat de breedte van
de tunnelsegmenten 1,5 m bedraagt is de maximale afstand tussen twee bevestigingspunten
van de glasvezelkabel op twee opeenvolgende tunnelsegmenten zonder aanvullende hulp-
middelen beperkt tot 3m. Als de veilige rekgrens 0, 1% bedraagt mag de totale verlenging van
de glasvezel over deze afstand van 3m dan niet groter dan 3 mm zijn. Dit is net te weinig
om het gewenste meetbereik (van -2 tot 5 mm) te kunnen realiseren. Een veilige rekgrens
van 0,25 % zou wel voldoende zijn om het gewenste verplaatsings meetbereik te kunnen
bestrijken. Een meer betrouwbare analyse van de veilige rekgrens is dan ook gewenst.

N auwkeurigheidlstab il iteit

De nauwkeurigheid bedraagt 0,25 mm (SICOM documentatie) en is onafhanklijk van de
afstand tussen de meetpunten (afstand tussen de spiegels in de glasvezelkabel).
Aangezien de werkelijke afstanden tussen de opeenvolgende spiegels in de glasvezel wordt
gemeten kan een grote betrouwbaarheid van dit system worden verwacht. Voorwaarde hierbij
is uiteraard een betrouwbare en stabiele bevestiging van de kabel aan de tunnelsegmenten.
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Aantal sensoren/kosten
SICOM GmbH [4] levert een systeem waarmee tot 30 meetpunten in een glasvezel worden
bewaakt. Naar verwachting is ook groter aantal meetpunten mogelijk.
Kosten indicatie:

Prijs voor 15 m kabel met 10 meetpunten ongeveer fl 5000,- (SICOM)
Prijs voor extra meetpunten (spiegels in de glasvezel kabel) ongeveer fl 150,- plus de
kosten van de glasvezelkabel (fl 4,- 1m)

lnstallatie
De glasvezelkabel zal op ieder tunnel segment moeten worden bevestigd. Ret is hierbij van
belang dat een bekende voorspanning wordt aangebracht op het deel van de kabel tussen de
twee segmenten.

Systeemkosten
De kosten van een OTDR systemen voor deze toepassing (met picoseconde tijdresolutie),
waarmee de sensoren in een glasvezelkabel op afstand kunnen worden uitgelezen, worden
geschat op fl 50.000,- Ii fl 100.000,-.

Onderhoudbaarheid, onderhoudsbehoefte
Het systeem behoeft geen onderhoud indien de betrouwbaarheid van de bevestiging van de
glasvezelkabel aan de tunnelsegmenten kan worden gegarandeerd. Ais dit niet het geval is is
regelmatige controle van de bevestiging gewenst.

Meetkosten
In principe kan de meting volledig automatisch geschieden. Aan de meting zijn dan ook geen
bijzondere kosten verbonden.

Gevoeligheid voor omgevingsfactoren, zoals temperatuur, EM!, vui!, vocht
Alle glasvezelsensoren zijn intrinsiek ongevoelig voor EM!.
Bij een goed ontwerp van de glasvezelkabel en van de bevestiginspunten is het systeem ook
ongevoelig voor vuil en vocht.
Ret systeem dat door SICOM wordt geleverd is volgens opgave niet gevoelig voor tempe-
ratuur.

Noodzaak tot verdere ontwikkeling

Voor het bewaken van tunnelsegmenten moet een op de vraagstelling geoptimaliseerde
sensorkabel en bevestigingssysteem worden ontwikkeld.
Nader onderzoek is gewenst naar de effecten van langdurige spanning op de duurzaamheid
van de glasvezel teneinde te kunnen beoordelen of de betrouwbaarhied van het systeem ook
bij de maximaal te verwachten rek van de glasvezel kan worden gegarandeerd.

Praktijkervaringvoor beoogde toepassing
Er zijn met dit systeem veldproeven uitgevoerd voor het bewaken van civiele constructies en
met maximaal 30 meetpunten
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4.2.4 Bragg sensoren

Toepassing in de tunnel

Met dit systeem kunnen lokale rekken in een glasvezel worden gemeten. Met diverse
multiplexing technieken kan de op meerdere lokaties in de glasvezel worden gemeten [9]. Er
zijn twee methoden voor toepassing van deze sensoren denkbaar, namelijk:

2

Opnemen van de Bragg reflectoren in een mechanisme waarin de verplaatsing van de
tunnelsegmenten wordt omgezet in een rek in de glasvezel, bijvoorbeeld via een
verende constructie.
De glasvezel kan in een rechte lijn langs de tunnelelementen worden geleid en steeds
op een punt de tunnelelementen worden bevestigd. Het verschil in verplaatsing van de
tunnelsegmenten zal dan resulteren in rek van de glasvezel. Deze rek kan met de
Bragg sensor worden gemeten.

Het voordeel van methode 1 is dat de construcie kan worden geoptimaliseerd voor het
gewenste meetbereik en worden aangepas aan de gevoeligheid van de Bragg sensor.
Het voordeel van methode 2 is dat geen specifieke contructie nodig is anders dan een stabiele
inklemming van de kabel en bevestiging aan de tunnelsegmenten en dat de glasvezelkabel in
principe recht langs aIle tunnelsegmenten kan worden geleidt.

Meetbereik

Met Bragg sensoren wordt rek gemeten. Het meetbereik is bij dit principe sterk athankelijk
van de uitvoering van de Bragg sensor en van het uitleesinstrument.
Het meetbereik van de sensoren van IDENTITY [10] is een rek van 1%.
Bij methode 1 kan de sensorconstructie worden geoptimaliseerd voor het gewenste
meetbereik en het rekbereik van de Bragg sensor.
Het meetbereik wordt bij methode 2 beperkt door de veilige rekgrens van de glasvezel. Bij
langdurige blootsteIling aan rek wordt hiervoor vaak 1/10 tot 1/5 deel van de maximale rek
aangehouden. De veilige rekgrens zou dan 0,1 it 0,2% bedragen. Omdat de breedte van de
tunnelsegmenten 1,5 m bedraagt is de maximale afstand tussen twee bevestigingspunten van
de glasvezelkabel op twee opeenvolgende tunnelsegmenten zonder aanvuIlende hulpmiddelen
beperkt tot 3m. Als de veilige rekgrens inderdaad 0,1% bedraagt mag de totale verlenging
van de glasvezel over deze afstand van 3m dan niet groter dan 3 mm zijn. Dit is net te
weinig om het gewenste meetbereik (van -2 tot 5 mm) te kunnen realiseren. Een veilige
rekgrens van 0,25 % zou wel voldoende zijn om het gewenste verplaatsings meetbereik te
kunnen bestrijken. Een meer betrouwbare analyse van de veilige rekgrens is dan ook ge-
wenst.

Nauwkeurigheid/stabil iteit
De nauwkeurigheid is bij dit principe sterk athankelijk van de uitvoering van de sensor en
van het uitleesinstrument.
Voor het systeem van IDENTITY [10] wordt een hoge nauwkeurigheid gespecificeerd, name-
lijk 0,4% van de gemeten rek.
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Aangezien de voorgestelde methoden (1 en 2) voor het meten van verlplaatsingen van
tunnelsegmenten nog slechts zijn gebaseerd op ideeen is geen getal beschikbaar voor de
nauwkeurigheid die hiermee kan worden bereikt. Naar verwachting zal deze nauwkeurigheid
vooral door de stabiliteit van de bevestiging van de glasvezel op de tunnelsegmenten worden
bepaald. De nauwkeurigheid is dan vergelijkbaar met de nauwkeurigheid die bij het systeem
met ingebouwde reflectoren wordt verkregen.

Aantal sensoren/kosten
Het Belgische bedrijf IDENTITY E.E.I.G [10] levert een systeem waarmee met een systeem
een individuele Bragg sensor kan worden uitgelezen. Uit de documentatie kan echter niet
worden opgemaakt of dit systeem geschikt is voor het uitlezen van een groot aantal Bragg
sensoren.
Met behulp van golflengte multiplexing technieken kunnen 10 tot 20 sensoren in een
glasvezel gescheiden worden uitgelezen. Dit aantal kan naar verwachting worden opgevoerd
tot ongeveer 100 door de golflengtemultiplexing te combineren met tijd domein adressering
[9].
Er is momenteel geen aanbieder van een systeem met een groot aantals sensoren in een
glasvezel. De prijs van een glasvezelkabel met sensoren is hierdoor niet bekend, maar zal
naar verwachting niet veel afwijken van de kosten voor een kabel met spiegels (zie SICOM;
rekmeting d.m.v. looptijdmeting)

Installatie
Bij methode 1 zal op iedere overgang tussen twee segmenten een opnemer moeten worden
bevestigd en worden ingesteld.
Bij methode 2 zal de glasvezelkabel op ieder tunnel segment moeten worden bevestigd. Het is
hierbij van belang dat een bekende voorspanning wordt aangebracht op het deel van de kabel
tussen de twee tunnelsegmenten.

Systeemkosten

De kosten van een uitleessysteem voor meerdere sensoren in een glasvezel zijn niet bekend.

Onderhoudbaarheid, onderhoudsbehoejfe
Het systeem behoeft geen onderhoud indien de betrouwbaarheid van de bevestiging
decsensorconstructie (bij methode 1) en van de glasvezelkabel aan de tunnelsegmenten (bij
methode2) kan worden gegarandeerd. Als dit niet het geval is is regelmatige controle van de
bevestiging gewenst.

Meetkosten
In principe kan de meting volledig automatisch geschieden. Aan de meting zijn dan ook geen
bijzondere kosten verbonden.

Gevoeligheid voor omgevingsfactoren, zoals temperatuur, EMf, vui!, vocht
AIle glasvezelsensoren zijn intrinsiek ongevoelig voor EMI.
Bij een goed ontwerp van de glasvezelkabel en van de bevestiginspunten is het systeem ook
ongevoelig voor vuil en vocht.
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Een systeem dat is gebaseerd op methode 1 zou gevolig kunnen zijn voor vuil, indien
hierdoor de beweging van de constructiedelen kan worden belemmerd.
Aangezien de werkelijke rek (verlenging over een vastgestelde meetlengte) van de glasvezel
wordt gemeten en de glasvezel wordt voorgespannen wordt verwacht dat dit systeem niet
gevoelig is voor temperatuur.

Noodzaak tot verdere ontwikkeling
Voor het bewaken van tunnelsegmenten moet een op de vraagstelling geoptimaliseerde
sensorkabel en bevestigingssysteem worden ontwikkeld. Er zijn echter al bedrijven die zich
op de levering van dit soort speciale kabels hebben toegelegd.
De sensorconstructie voor het omzetten van voegverbreding in rek van de glasvezel (methode
1) moet nog worden ontwikkeld. Over de betrouwbaarheid hiervan op langere termijn zijn

dan ook nog geen gegevens beschikbaar.
Bij selectie van methode 2 is nader onderzoek gewenst naar de effecten van langdurige span-
ning op de duurzaamheid van de glasvezel teneinde te kunnen beoordelen of de betrouwbaar-
hied van het systeem ook bij de maximaal te verwachten rek van de glasvezel kan worden
gegarandeerd.
Naast bovenstaand is een analyse van het maximaal mogelijke aantal sensoren in een
glasvezelkabel gewenst.

Praktijkervaring voor beoogde toepassing
Er zijn met dit systeem veldproeven uitgevoerd voor het bewaken van rekken in civiele con-
structies. Voor zover bekend zijn deze toepassingen echter beperkt tot enkele meetpunten.

4.3 Selectie van het meest geschikte type sensor

Het voordeel van glasvezelsensoren bij civiele constructies, en met name bij een boortunnel
zoals de Tweede Heinenoordtunnel, is het meten van rekken over grote meetlengten of over
een groot aantal voegen met een enkele sensor. Het monitoren zal vooral betrekking hebben
op het bewaken van de grootte van de rekken. Pas indien zich interessante of kritische
waarden voordoen wordt het van belang ook de plaats te kunnen bepalen. Daarvoor kunnen
gericht aanvullende meettechnieken worden ingezet.
Voor de toepassing in boortunnels zijn dus alleen sensoren interessant waarbij op meerdere
plaatsen gemeten kan worden. Deze kunnen op nader te bepalen punten aan weerzijden van
voegen worden vastgezet, waarmee de rekken over een groot aantal voegen kunnen worden
gemeten op basis van het bewaken van de reflecties. In principe zijn dus alle genoemde
typen sensoren te gebruiken.
Daarbij gelden de volgende overwegingen:

Sensoren gebaseerd op micro-buiging lenen zich goed voor transmissiemetingen
(lichtverlies). Een zwak punt kan de stabiliteit van de sensor op lange termijn zijn. Die
hangt namelijk af van krimp en kruip in de draad waaromheen de glasvezel is gebo-
gen.
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waardering per sensor; 0 slecht, 1 redelijk, 2 goed
beoordelingscriterium

micro- afstand vanmacro- Bragg
buiging buiging reflectoren sensoren

meetbereik 2 2 1 1

nauwkeurigheid/stabiliteit 1 1 2 2

aantal sensoren/kosten I I 2 0 of I

installatiekosten 2 1 1 1

systeemkosten I 1 0 ?

onderhoudsbehoefte I 1 1 1

meetkosten 2 2 2 2

gevoeligh. v externe invloeden 2 1 2 2

noodz. verdere ontwikkeling 0 1 2 0

praktij kervaring 1 1 2 1

totaal waardering 13 12 15 tussen
10 en 13

Macro-buiging-sensoren zijn alleen interessant indien meerdere sensoren in een
glasvezel worden geintegreerd.
Sensoren met ingebouwde reflectoren zijn interessant vanwege de goede resolutie en
lange termijn stabiliteit die hiermee naar verwachting te behalen is.
Bragg sensoren kunnen op dezelfde wijze worden toegepas als glasvezels met
ingebouwde reflectoren. Naar verwachting kunnen hierbij echter minder sensoren in
een glasvezel worden opgenomen dan bij het systeem met ingebouwde reflectoren.

Op basis van de in paragraaf 4.2 beschreven eigenschappen van de diverse sensoren IS

Tabel 2 samengesteld met de waardering van de diverse eigenschappen voor deze
sensorsystemen.

Tabel 2 - selectie meest geschikte type glasvezelsensor

Uit deze tabel blijkt dat de totale waardering voor de vier sensoren niet veel verschilt. Wel is
de totale waardering voor het systeem met reflectoren het grootst en die voor Bragg sensoren
het laagst. Op grond van de totale waardering kan dus een voorkeur voor het systeem met
reflectoren worden uitgesproken. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat het op dit moment
nog niet zeker is of de glasvezel de rekken die hierbij kunnen optreden wel langdurig kan
doorstaan.
De keuze is eenvoudiger wanneer men veel waarde hecht aan slechts een van de eigenschap-
pen. Zo ligt selectie van het systeem met reflectoren voor de hand wanneer men met weinig
extra ontwikkelingsinspanning over een in de praktijk getest systeem wil kunnen beschikken.
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Wanneer de systeem- en installatiekosten het belangrijkst zijn zou men echter eerder kiezen
voor een systeem gebaseerd op micro-buiging of op macro-buiging.
Uit het bovenstaande blijkt dat afuankelijk van de tijdsdruk en van de toelaatbare kosten op
korte en op lange termijn een andere keuze zal worden gemaakt.
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5 GEBRUIK EN MOGELIJKHEDEN VAN CONVENTIONELE TECHNIEKEN

5.1 Basisprincipes van diverse conventionele sensoren.
In dit hoofdstuk worden een aantal mogelijkheden geschetst voor het realiseren van een
continu bewakingssysteem voor deformaties in een geboorde tunnel op basis van
,
conventionele sensoren'. Met dit laatste worden aIle mogelijke sensortypen bedoeld, niet

zijnde glasvezeltechnieken. De mogelijkheden van deze semsoren worden getoetst aan het
programma van eisen in 3.3.
De volgende conventionele technieken zijn beschikbaar
wervelstroom opnemers, inductieve opnemers, lineaire
afstandmeters en capacitieve opnemers.
Voor spanningsmetingen zijn beschikbaar : rekstrookmetingen bijvoorbeeld op de
verbindingsbouten, meetirafo's tussen de tunnelsegmenten, drukopnemers, weerstandsdraden
en snaarrekopnemers [I].
Voor optische metingen, anders dan de
bewaking d.m.v. micro video systemen,
afstandopnemers.
Deze opsommingen zijn niet volledig. Enkele genoemde meetmethoden kunnen niet zonder
meer tussen de tunnelsegmenten worden toegepast.

voor verplaatsingsmetingen :
potentiometers, ultra sonore

glasvezeltechnieken, zijn beschikbaar : camera
infra-rood opnemers met reflectoren en laser

5.1.1 Gebruik van verplaatsingsopnemers
Verplaatsingsopnemers zijn beschikbaar in een gevarieerd scala van werking. Genoemd
worden:

PI
P2
P3
P4
P5

Wervelstroom opnemers
Inductieve opnemers
Capacitieve opnemers
Ultra sonore afstandmeters
Lineaire potentiometers

De werking van de opnemers, genummerd PI, P2 en P3 is als voIgt. De afstand tot een
tegendeel, bestaande uit een metalen plaatje, genereert een (milli-volt) signaal.
Dit signaal verandert als de afstand tot het tegendeel verandert.
Met name het type inductieve opnemer P2, wordt veelvuldig in de industrie als
naderingsschakelaar toegepast. De schakelaar wordt gebruikt als productdetector of als teller.
In geval van een ultra sonore opnemer P4 is het tegendeel een hard voorwerp en hoeft in
principe geen metaal te zijn. Het signaal verandert eveneens als de afstand tot dit oppervlak
verandert. Onzeker is of het afdichtingsmiddel tussen de tunnelsegmenten het signaal zal
hinderen. In dit geval zal het signaal door een extra aan te brengen ruimte moeten worden
geleid.
In geval van een lineaire potentiometer P5 wordt het behuizingsdeel vastgemaakt aan het ene
tunnel segment en de uitgaande as aan het andere segment. Bewegingen van de twee
segmenten onderling resulteert in een verschuiving van het asje in de behuizing en een
proportionele verandering van het meetsignaal.

37



5.1.2 Spanningsmetingen
Voor spanningsmetingen zijn onder andere de volgende meetmethoden beschikbaar:

SI
S2
S3
S4
S5

Rekstrookmetingen op de verbindingsbouten.
Meettrafo's tussen de tunnelsegmenten.
Drukopnemers.
Weerstandsdraden.
Snaarrekopnemers [1]

Door de verbindingsbouten van de tunnelsegmenten te instrumenteren met rekstroken, S 1,
wordt de spanning in deze bouten bewaakt. Ais door onderlinge verschuiving van de
tunnelsegmenten de spanning in de bout verandert, verandert het meetsignaal en wordt deze
spanning gedetecteerd. De spanningsverandering genereert een proportionele verandering in
het meetsignaal.
Meettrafo's, S2, zijn voorgelnstrumenteerde rekstrookmeetlichamen die tussen de
tunnelsegmenten moeten worden aangebracht. De functie en het gebruik is gelijk aan de
gelnstrumenteerde bouten. Met dit type opnemer is echter de meetrichting nog vrij te kiezen.
Drukopnemers, S3, kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt, aangesloten aan een
vervormingslichaam met daarin een vloeistof of gas. De verplaatsing van de tunnelsegmenten
vertaalt zich in een drukverandering in het vervormingslichaam. Deze drukverandering wordt
middels de drukopnemer omgezet in een proportioneel meetsignaal.
Weerstandsdraden, S4, kunnen worden gebruikt om de afstand tussen de tunnelsegmenten te
monitoren als een verplaatsingsopnemer. De weerstand van de weerstandsdraad verandert als
de afstand tussen de tunnelsegmenten verandert.
Snaarrekopnemers, S5, zijn opnemers die spanning vertalen in de eigenfrequentie van een
gespannen snaar. Door deze aan te slaan en de frequentie te meten kan de spanning worden
bepaald [1].

5.1.3 Optische opnemers

Beschikbaar zijn voor optische metingen, anders dan de glasvezeltechnieken:

01
02
03

Camera bewaking d.m.v. micro video system en.
Infra-rood opnemers met reflectoren.
Laser afstandopnemers.

Optie 01 behoeft geen extra uitleg. Geschikt voor het detecteren van verplaatsingen. Door
middel van het gebruik van "frame grabbers" is de bewaking te automatiseren.
Infra rood opnemers werken hetzelfde als verplaatsingsopnemers. Hierbij moet rekening
gehouden worden dat eventuele voeg-afdichtingsmiddelen het signaal mogelijk niet doorlaten
zodat met een extra buisje moet worden gewerkt.
Met laser afstandsmetingen kunnen diverse toepassingen worden ingevuld door hun grote
bereik. Ais eerste als een verplaatsingsopnemer tussen de segmenten onderling, maar ook op
grotere afstand om de afstand tussen de tunnelwanden onderling te monitoren. Met
lasertoepassingen zou het mogelijk zijn het profiel van de tunnel met vaste intervallen te
bewaken. Met name met laser zijn ook vele toepassingen denkbaar waarvan mobiele
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toepassingen voor grofinonitoring of bewaking kunnen worden uitgelegd. Op een eenvoudige
manier zou ook elektrisch een grofmonitoring systeem kunnen worden gerealiseerd die
aangeeft op welke locatie bewaking gewenst is.

5.2 Mogelijkheden en begrenzingen van de diverse sensoren, voorselectie

5.2.1 Verplaats ingsmetingen
De meest voor de hand liggende meetmethoden in het geval van verplaatsingsmetingen zijn
de inductieve verplaatsingsopnemers P2. Deze opnemers zijn bruikbaar als
verplaatsingsopnemers waarbij het uitgangssignaal proportioneel is aan de afstand tussen de
tunnelsegmenten. Hiermee is het mogelijk na een seriematige calibratie de gewenste
meetnauwkeurigheid te halen.
Voorts is het normaal de inductieve verplaatsingsopnemers te gebruiken als een
naderingsschakelaar. Hierbij bestaat de mogelijkheid de opnemer te instrumenteren met een
viertal schakelpunten zodat elke opnemer met software ondersteuning de bewaking over een
langer meettraject kan realiseren. Het beeld hierbij is dat het eerste schakelpunt een
verplaatsing detecteert van 0,5 mm. Het volgende schakelpunt ligt 0,5 mm verder. Het derde
punt ligt op nogmaals 0,5 mm verder. Enzovoort voor de vierde schakelpuls. De onderlinge
afstanden zijn naar wens op te geven. Deze opnemers zijn middels steekverbindingen op een
gezamenlijke kabel aan te sluiten, waardoor een intelligent netwerk ontstaat.

5.2.2 Spanningsmetingen
Spanningsmetingen zijn mogelijk door middel van rekstrookinstrumentatie op de
verbindingsbouten. Door de verbindingsbouten te instrumenteren is geen mee-instorten van
de opnemers nodig en wordt, door het voorspannen van de bouten tijdens de aanleg van de
tunnel, het meten van rek en van stuik mogelijk in zowel axiale en tangentiale richting. De
mogelijkheid van deze richtingen ligt in de huidige geometrie van de tunnelsegmenten
opgeborgen.
Naast de gei'nstrumenteerde verbindingsbout is eveneens per bout een rekstrookversterker
nodig. Dit maakt de optie mogelijk duur. De meetnauwkeurigheid is echter zeer goed, en de
instrumentatie eenvoudig. Met deze sensoren gekoppeld aan een bus-systeem zullen
waarschijnlijk de beste meetresultaten worden gehaald.
Een soortgelijke toepassing aan de gei'nstrumenteerde bouten, zijn de rektrafo's. Dit zijn
voorgei'nstrumenteerde rekstrookmeetplaatjes die op een constructie kunnen worden
aangebracht. Deze rektrafo's vragen voorzieningen in de tunnelsegmenten.

5.2.3 Signaalverwerking
Het continu bewaken van de vele meetpunten is geen taak voor de mens. Deze taak moet
worden overgelaten aan een monitoring computer waarop bewakings-software draait die
signaleert of er veranderingen optreden in de aangeboden signalen. Voor deze optie moet
eveneens worden gekozen als in een matrix oplossing slechts 650 meetpunten moeten worden
bewaakt of wanneer diverse meetsignalen per cluster worden verzameld. De analoge signalen
zullen via ingangsmodulen digitaal op een Profibus of Interbus netwerk moeten worden
aangesloten [I].
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De software zal door het simultaan meten van exteme factoren, zoals bijvoorbeeld
temperaturen in en buiten de tunnel, gronddrukken en verkeersintensiteit, zelf moeten kunnen
beslissen of de gemeten bewegingen reden zijn voor alarm of niet. Deze triggemiveaus zijn
overigens makkelijk instelbaar.

5.3 Kostenoverzicht van de voorselectie
In het kostenoverzicht zijn de vier voorgeselecteerde meetmethoden opgenomen. Voor elke
methode is het kostenplaatje gemaakt voor 1000 opnemers.

5.3.1 Verplaatsingsmetingen
Van de verplaatsingsmetingen zijn twee meest voor de hand liggende typen belicht.

Schakelaars met 4 schakelniveaus.
Hiermee wordt niet voldaan aan het meetbereik van 0-7 mm met een resolutie van
0,1 mm. Met de schakelpunten goed gekozen is echter wel een geavanceerd
bewakingssysteem aan te leggen.
Totale kosten voor deze optie exclusief bekabeling en installatie : f 110.000,-

Continu afleesbare verplaatsingsopnemers. Hierbij is het signaal proportioneel aan de
afstand tot het tegendeel. Hiermee is continu de afstand van het ene segment tot het
andere segment af te lezen. Gebruik in combinatie met een digitaal netwerk:
Totale kosten voor deze optie exclusief bekabeling, netwerk en installatie :

f 115.000,-

5.3.2 Spanningsmetingen
Van de spanningsmetingen zijn eveneens twee meest logische opties belicht:

de rekstrookmeting, rekstrookjes gelnstrumenteerd op de bevestigingsbout.
Totale kosten rekstrooksensoren exclusief bekabeling en instrumentatie f 400.000,-

de rektrafo toepassing.
Totaal exclusief bekabeling en instrumentatie f 300.000,-

Datacollectie middels een Profibus of Interbus netwerk alsmede de praktische invulling
hiervan moet worden uitgezocht op het moment dat bekend is om hoeveel meetpunten de
totale instrumentatie gaat omvatten. Hiemaast moeten nog kosten worden gemaakt voor de
beheerscomputer en software, iets wat ook bij glasvezeltoepassingen benodigd zal zijn.

5.4 Bruikbare technieken
De vier belichte technieken zijn aIle vier bruikbaar. Met betrekking tot de spanningsmeting is
te stellen dat met zowel de snaarrekopnemers, technisch belicht in [1], als met de meettrafo
en de gelnstrumenteerde de spanning tussen de tunnelsegmenten gemeten wordt. Bij de eerste
twee toepassingen moeten echter de tunnelsegmenten worden aangepast, iets dat bij het
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waardering per sensor: 0 slecht, 1 redelijk, 2 goed
Beoordelingscriterium

Spanningsmetingen Verplaatsingsmetingen

meetbereik 1 2

nauwkeurigheid/stabiliteit 1 2

aantal sensoren vs. kosten 0 2

installatiekosten 1 2

overige systeemkosten 1 1

onderhoudskosten 1 1

ontwikkelingskosten 1 2

gevoeligheid voor externe invloeden 2 1

praktijkervaringen 1 2

totaal waardering 9 15

instrumenteren van de verbindingsbouten niet noodzakelijk is. In geval van geYnstrumenteerde
verbindingsbouten wordt eveneens voldaan aan de eisen gesteld in [1] te weten:

Meetmethode door middel van rekmeting. Dat
tangentiale richting.
Geen opnemers in de voeg tussen de segmenten.
Instrumenten in het beton.

is een spanningsmeting in axiale en

Met behulp van de verplaatsingsopnemers is een goede meting van de verplaatsingen te
realiseren, echter spanningen worden hiermee niet gemeten. Opnemers zijn eenvoudig aan te
brengen na de aanleg van de tunnellining.
Voor beide meetprincipes geldt een hoge meetresolutie, zijn duurzaam en hebben een goede
betrouwbaarheid. Beide meetprincipes zijn ongevoelig voor omgevingsinvloeden te maken.

5.5 Beoordeling van de twee meest realistische method en

Aan de beoordelingscriteria welke gelden voor zowel de glasvezel toepassingen als de
conventionele technieken worden de twee meest realistische meetmethoden getoetst. Te weten
de spanningsmeting met behulp van geYnstrumenteerde verbindingsbouten en achteraf
gemonteerde verplaatsingsopnemers. In Tabel 3 zijn beide methoden vergeleken.

Tabel 3 - selectie meest geschikte type conventionele sensor

Met name moet de discussie worden gevoerd of de informatie verkregen van
spanningsmetingen voldoende is om de tunnel te bewaken. Het is met deze methode mogelijk
om de aankomende vervorming te detecteren echter de optredende verplaatsingen op zichzelf
zijn niet meetbaar.
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Met het meten van verplaatsingen zal er niet gewaarschuwd worden voor een aanstaande
verplaatsing. Een kleine verplaatsing wordt echter al gedetecteerd zodat de groei van een
verplaatsing meetbaar is.
Omtrent deze verschillende meetmethoden moet een keuze worden gemaakt. Eventueel is het
echter eveneens mogelijk de meetpricipes te combineren. Dit zou verder geen consequenties
voor de data acquisitie hebben omdat de uitgangssignalen beiden van gelijke soort zijn.
Softwarematig zijn beide metingen op een juiste wijze te behandelen en te beoordelen.

5.6 Referenties

R. Both e.a. : Specificatie van de instrumentatie ten behoeve van de meetringen in de
tweede Heinenoordtunnel, CUR/COB werkdocument KIOO-W-025, 1 maart 1996
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waardering per sensor: 0 slecht, 1 redelijk, 2 goed
Beoordelingscriterium

Glasvezeltechniek: Conventionele techniek :
afstandsmeting tussen reflectoren Verplaatsingsmetingen

meetbereik 1 2

nauwkeurigheid/ stabiliteit 2 2

aantal sensoren vs. kosten 2 2

overige systeemkosten 2 2

installatiekosten 2 1

onderhoudskosten 1 1

ontwikkelingskosten 1 2

gevoeligheid voor externe invloeden :
temperatuur, vocht, stof 2 2
electro-magnetische inductie 2 0 of 1

praktijkervaringen 1 2

totaal waardering 16 16 of 17

6 EV ALUATIE

In de hoofdstukken 4 en 5 zijn aan de hand van een aantal criteria selecties gemaakt uit de
categorien van conventionele sensoren en glasvezelsensoren. In deze evaluatie zullen de
meest geschikt gebleken typen glasvezelsensoren en conventionele sensoren met elkaar
vergeleken worden aan de hand van dezelfde criteria. Ret volgende resultaat hiervan is
gegeven in Tabel 4.

Tabel 4 - afweging glasvezelsensoren versus conventionele sensoren

Bij deze vergelijking tussen glasvezelsensoren en conventionele sensoren ontstaat een
genuanceerd beeld. Beide technieken scoren nagenoeg gelijk op het gebied van prestaties
(meetbereik en korte- en lange termijn nauwkeurigheid), hoewel er een mits is verbonden aan
het meetbereik van de glasvezelsensoren. Op het gebied van kosten (per sensor, verdere
systeemkosten, installatie en onderhoudskosten) is er ook min of meer een gelijk beeld,
hoewel de onderhoudskosten voor een systeem van inductieve verplaatsingsopnemers
waarschijnlijk hoger zullen uitvallen dan die voor een glasvezelsensor. Daar staat dan weer
tegenover dat de ontwikkelkosten hiervoor weer lager zullen zijn. Dit wordt veroorzaakt door
de grotere ervaring met dit soort system en. Een onderscheidend verschil wordt echter
gemaakt op het gebied van storingsgevoeligheid voor electro-magnetische inductie (EMI). De
glasvezelsensoren zijn hier ongevoelig voor, de inductieve verplaatsingsopnemers niet. Voor
een druk gebruikte treintunnel kan dit een doorslaggevende reden zijn te kiezen voor
glasvezeltechnieken.
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7 CONCLUSIES/AANBEVELINGEN

De gegevensbehoefte van tunnelbeheerders van geboorde tunnels is niet duidelijk vast
te stellen. Dit is een kwestie van tijd en ervaring. Het is noodzakelijk hier na
gebruikname van een geboorde tunnel verder aandacht aan te besteden.

Het is een illusie te streven naar een meetsysteem, dat in staat is de toestand van aIle
voegen in een lange geboorde tunnel te bewaken. Het aantal langs- en ringvoegen is
hiervoor eenvoudigweg te groot. Wel kunnen weloverwogen selecties van voegen
bewaakt worden, zodat een voldoende steekproef van langs- en ringvoegen wordt
genom en.

Ais gekozen moet worden uit de categorie van mogelijke glasvezeltechnieken, dan lijkt
keuze voor een systeem dat gebaseerd is op afstandsmeting tussen reflectoren de meest
bruikbare optie. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit, dat met deze techniek tot
nu toe de meeste ervaringen zijn opgedaan. Wel is nader onderzoek naar de veilige
rekgrens van de glasvezelkabel gewenst.

Uit de categorie van conventionele sensoren is een meetsysteem, dat is opgebouwd uit
inductieve verplaatsingsopnemers, het meest bruikbaar.

Na een vergelijking tussen een glasvezelsensor, gebaseerd op afstandsmeting tussen
reflectoren en een inductieve verplaatsingsopnemer kan geconcludeerd worden, dat
beide sensortypen zo goed als gelijkwaardig zijn op het gebied van prestaties en
kosten. De ontwikkelkosten van de glasvezelsensoren zijn hoger, maar kunnen op
termijn terugverdiend worden tijdens grootschalige installatie van een dergelijk
systeem in een tunnel. Dit geldt ook voor de te verwachten onderhoudskosten.
Indien er noodzaak is snel een bruikbaar meetsysteem te realiseren kan het gebruik
van de inductieve verplaatsingsopnemers geadviseerd worden. Is er echter sprake van
een toepassing in een drukke spoortunnel, dan zijn er goede redenen aanwezig tijd en
geld te investeren in de ontwikkeling van een meetsysteem bestaand uit
glasvezelsensoren.

Op grond van dit vooronderzoek wordt voorgesteld om over te gaan tot het ontwerpen
en realiseren van een prototype meetsysteem, samengesteld uit glasvezelsensoren en
funktionerend op basis van het meetprincipe "afstandsmeting tussen reflectoren".
Mogelijke omgevingen voor deze proef kunnen zijn de Tweede Heinenoordtunnel (het
eerst beschikbaar) of de Botlekspoortunnel (interessant i.v.m. electro-magnetische
inductie ).
Dit prototype meetsysteem bestaat uit een beperkt, nader vast te stellen aantal
meetpunten, geconcentreerd in die tunneldelen, die naar verwachting de grootste
zetting en vervorming zullen ondervinden.
Voor de ontwerpfase hiervan moet rekening gehouden worden met een doorlooptijd
van 4 tot 6 maanden. Naast deze ontwerpwerkzaamheden moet nog aandacht worden
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besteed aan onderzoek naar de veilige rekgrens van glasvezels. De totaal te besteden
tijd aan deze ontwerpfase bedraagt ongeveer 80 mensdagen.
Bij realisatie van het prototype meetsysteem moet rekening worden gehouden met een
bedrag van f 200.000,- bij aanschaf van aIle componenten. Hierbij wordt opgemerkt,
dat ca. f 100.000,- hiervan bestemd is voor aanschaf van een OTDR-systeem met
picoseconde tijdsresolutie, dat eventueel ook gehuurd kan worden. Bijkomende
personele kosten zijn nog niet geschat.

46


