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Samenvatting
Begin 2000 is de bouw van de Groene Hart tunnel begonnen. Voorafgaand aan de bouw van 
deze betonnen constructie is een duurzaamheidanalyse uitgevoerd om te controleren of de 
vereiste levensduur gewaarborgd is met de keuzes die worden gemaakt tijdens het ontwerp-
proces. In de genoemde duurzaamheidanalyse is de kans op initiatie van corrosie beschouwd 
ten gevolge van indringing van chloriden (uit zout water) en carbonatatie (koolstofdioxide) 
 
Dit rapport maakt een beschouwing van de gekozen parameters die toegepast zijn om de 
bovenstaande verouderingsmechanismen te modelleren. Bovendien is een parameterstudie 
uitgevoerd om een indruk te krijgen van de gevolgen op de duurzaamheid van de constructie 
ten gevolge van mogelijke variaties in onder andere de dekking en diffusiecoëfficiënt. 
 
Slechts enkele parameters voor het bepalen van initiatie van corrosie ten gevolgen van chlori-
den indringing zijn in geringe mater gewijzigd. De resultaten van de analyse laten zien dat 
zowel de gewijzigde parameters als de variatie van parameters niet leiden tot een ontoelaatba-
re grote kans op corrosie. 
 
Weliswaar is alleen de weerstand tegen indringing van koolstofdioxide gewijzigd bij de 
analyse van carbonatatie. Echter door de diffusiecoëfficiënt aan te passen voor hoogovence-
ment (zoals is toegepast) ontstaat er een ontoelaatbaar grote kans op corrosie. Nader onder-
zoek strekt tot de aanbeveling om de diffusiecoëfficiënt die nu verkregen is uit de literatuur 
ook daadwerkelijk overeenkomt met het gekozen betonmengsel en of de omstandigheden in 
de tunnel overeenkomen met gekozen beschutte conditie. 
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1. Inleiding 
De Groene Hart Tunnel is een van de meest belangrijke constructies in het noordelijke gedeel-
te van de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel. De tunnel is gelegen nabij Leider-
dorp. De aanleg van de tunnel, zonder bovenbouw, vindt plaats in de jaren 2000 tot en met 
2005.  
 
In het contract voor het ontwerp en de bouw van de tunnel is als eis opgenomen dat de tunnel 
een levensduur moet hebben van ten minste 100 jaar. Voorafgaand aan de bouw van de tunnel 
is een onderzoek uitgevoerd naar de duurzaamheid van de te bouwen constructie [8]. 
 
Nu de bouw reeds is begonnen ontstaat de vraag: wat de gevolgen zijn indien tijdens de bouw 
wordt afgeweken van de uitgangspunten van de eerder uitgevoerde analyse van de duurzaam-
heid.  
 
Dit rapport zal twee mechanismen die leiden tot veroudering beschrijven en de invloed van 
variaties in de uitgangspunten weergegeven. 
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2. Beschrijving constructie 
Naast de inritten wordt het grootste gedeelte van de Groene Hart tunnel gevormd door het 
boortunnel gedeelte. De boortunnel wordt gevormd door prefab betonnen elementen waarbij 
rubberen afdichtingprofielen de waterdichtheid dienen te waarborgen. De beide sporen, in de 
tunnel, worden van elkaar gescheiden door een betonnen wand. De beide sporen worden 
bevestigd op een betonnen vloer die wordt geplaatst op een zand / cement mengsel waarin een 
betonnen koker is opgenomen voor kabels en leidingen.  
 
Voor het bepalen van de duurzaamheid van de constructie met betrekking tot carbonatatie 
worden de volgende expositieomstandigheden onderscheiden: 

- Binnenkant ring en buitenkant koker: deze wordt opgevat als een beschut buiten-
klimaat; 

- Binnenkant koker; deze wordt opgevat als een binnenklimaat. 
Carbonatatie wordt veroorzaakt door de koolstofdioxide in de atmosfeer. Aangezien de bui-
tenzijde van de lining wordt niet blootgesteld aan koolstofdioxide, wordt carbonatatie van de 
buitenzijde van de lining niet beschouwd in deze studie. 
 
Voor de chloridendiffusie zijn drie verschillende expositieomstandigheden onderscheiden in 
het rapport waarin de duurzaamheid van de tunnel bepaald is [8]: 

- Onderwater; buitenkant ring (permanent in direct contact met de grond en het 
grondwater) en de binnenkant onder het waterafvoersysteem; 

- Getijdenzone; ringvoegen en segmentvoegen; 
- Spatzone; binnenkant ring; onderkant koker. 

 
De classificatie van de expositie zones zoals die in de bovenstaande alinea gekozen zijn, 
komen overeen met de expositie zones welke vastgesteld zijn in het DuraCrete project [4]. De 
expositieomstandigheden voor chloridengeïnitieerde corrosie van de wapening lijken conser-
vatief doordat onder andere buiten de lining een laag grout aanwezig is. Door deze laag die-
nen de chloriden ook de diffunderen. Echter door het ontbreken van voldoende langdurige 
ervaring met duurzaamheid van tunnelconstructies, verdient een conservatieve aanname de 
voorkeur. 
 
Naast de chloridenindringing en carbonatatie zijn alkali silica reactie en sulfaataantasting 
mogelijke aantastingmechanismen waaraan een betonnen constructie aan worden bloot ge-
steld. De aantasting door alkali silica reactie en sulfaataantasting worden de zogenaamde 
directe aantasting van beton genoemd. Terwijl chloriden indringing en carbonatatie wordt 
geclassificeerd als indirecte aantasting van beton daar de kwaliteit van het beton niet veran-
derd echter door corrosie van de wapening ontstaan scheuren en afgedrukte dekking. 
 
De ontwikkeling van de directe aantasting van beton in de tijd wordt beschreven in dit rap-
port. De indirecte aantasting van beton kan over het algemeen voorkomen worden door te 
kiezen voor het juiste soort van cement en / of aggregaat (zie o.a. CUR-aanbeveling 89). 
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3. Modellen en parameters 
In het levensduurontwerp bleek dat corrosie van de wapening door indringing van chloriden 
en carbonatatie een bedreiging kunnen vormen voor de beschouwde constructie [8]. Deze 
beide mechanismen zullen op een kwalitatieve en kwantitatieve wijze worden beschreven in 
dit hoofdstuk. 

3.1. Chloriden indringing 
Voor de indringing van chloriden zijn drie verschillende expositie omstandigheden te onder-
scheiden; 
- Onderwaterzone (buitenkant ring); 
- Getijdenzone (ringvoegen en segmentvoegen); 
- Spatzone (binnenkant ring). 
De onderwaterzone zal niet beschouwd worden, aangezien het rapport van TNO duidelijk 
aangeeft dat duurzaamheid voor deze zone geen probleem is [8]. In de onderwaterzone zullen 
geen duurzaamheidproblemen ontstaan aangezien er geen zuurstof beschikbaar die noodzake-
lijk is voor de corrosie van de wapening. 
 
Het poriewater in recent gestort beton heeft een pH-waarde van 12.5 of hoger (gemiddeld 
13,0), in een dergelijk basisch milieu is de wapening gepassiveerd en zal er geen corrosie 
optreden. De passiveringslaag wordt gevormd door hematiet (Fe2O3) dat ontstaat door oxida-
tie van de wapening. De passiveringslaag heeft een laagdikte van slechts enkele atomen.  
Door de hoge pH-waarde in het beton stopt de ‘corrosie’ korte tijd na het storten van het 
beton. Ondanks dat het beton voldoende basisch (pH>10,6) is gaat de passivering verloren 
indien voldoende chloriden ionen bij de wapening aanwezig zijn. De concentratie van chlori-
den ionen waarbij de passivering verloren gaat, wordt het kritische chloridengehalte genoemd. 
 
Het nut van de dit hoofdstuk vermelde vergelijkingen is dan ook twijfelachtig voor de onder-
waterzone. Onder de waterspiegel zal geen passivering van de wapening optreden, echter er 
vindt geen corrosie plaats doordat geen aanvoer van zuurstof plaats vindt.  
 
De voegen bevinden zich in een overgangsgebied van de onderwaterzone naar het binnenkli-
maat en worden dien ten gevolge blootgesteld aan zuurstof en chloridenhoudend water waar-
door het gerechtvaardigd is om te kiezen voor de conservatieve expositie klasse spatzone. 

3.1.1. Model chloriden indringing 
Bij het modelleren van de chloriden indringing wordt de ontwikkeling van de chloridencon-
centratie op de diepte van de wapening bepaald. Indien de chloridenconcentratie bij de wape-
ning de kritische chloridenconcentratie overschrijdt, is aangenomen dat de corrosie van de 
wapening geïnitieerd is. Voor het optreden van schade dient propagatie van corrosie plaats te 
vinden. Een voorwaarde hiervoor is het in voldoende mate aanwezig zijn van zuurstof en 
vocht. 
De ontwikkeling van het chloriden gehalte bij de wapening wordt bepaald volgens vergelij-
king 1. De onderstaande vergelijking is gebruikt in de ontwerpfase van de Groene Hart tunnel. 
Om het vergelijken van de resultaten mogelijk te maken zal 1 ook in dit rapport toegepast 
worden. 

n
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De variabelen zijn als volgt gedefinieerd: 
 x diepte waar chloridenconcentratie de kritische concentratie overschrijdt [m] 
 DRCM;0 diffusiecoëfficiënt bepaald m.b.v. RCM-test op tijdstip t0 [m2/jaar] 
 n verouderingsexponent [-] 
 Ccr kritisch chloridenconcentratie [% van cement gewicht m/m] 
 Cs oppervlakte chloridenconcentratie 
 ke parameter die de invloed van het milieu beschrijft 
 kc parameter die de invloed van de uitvoering op Drcm beschrijft 
 kt parameter die de invloed van de RCM-test methode beschrijft 
 t expositie tijd [jaar] 
 t0 referentie periode voor RCM-test (28 dagen) [jaar] 
 
De error-functie is een onvolledige gamma functie. De error-functie (erf) is als volgt gedefini-
eerd: 

x
t dtexerf

0

22)(  (3)

Vergelijking 1 is afgeleid van de oplossing van de tweede wet van Fick. De tweede wet van 
Fick is een vergelijking die het fysische proces van diffusie beschrijft, zoals beschreven is in 
vergelijking 4 [7]. 

2

2

x
CD
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Een oplossing voor deze differentiaal vergelijking is gegeven door Collepardi [6]: 

tD
xerfCCCtxC

cl
iclscliclcl 2

1),( ;;;
 (5)

De variabelen zijn als volgt gedefinieerd: 
 Ccl(x,t) chloriden concentratie op tijdstip t en diepte x 

Ccl;i initieel chloriden gehalte (aanwezig in het beton ten gevolge van het zout in het aan-
maakwater en het cement 

Ccl;s oppervlakte chloriden gehalte 
Dcl chloriden diffusie coëfficiënt 

 
Vergelijking 1 en 2 zijn verkregen door het omschrijven van vergelijking 5. Het probleem van 
de schrijfwijze van vergelijking 2 is echter dat de inverse van de error-functie (erf-1) niet 
bestaat, zoals de inverse van bijvoorbeeld de sinus functie (sin-1) wel bestaat. Met de gebruik-
te schrijfwijze wordt bedoeld dat op iteratieve wijze de tijd tot corrosie wordt bepaald bij een 
gegevens dekking. De beide vergelijkingen leiden tot een gelijk resultaat, echter vergelijking 
5 is eenvoudiger toe te passen in een computerprogramma en is daarom toegepast in de be-
trouwbaarheidsanalyse in dit rapport. 
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3.1.2. Data chloriden indringing 
In tabel 1 zijn de parameters vermeld die gebruikt zijn voor de analyse van de duurzaamheid 
van de Groene Hart tunnel [8]. 
tabel 1: parameters voor chloriden geïnitieerde schade 

var. parameter dimensie gem. stand afw. verdeling 
1 dekking (xc) mm 35,0 5,0 log-normaal 
2 Diffusie coëfficiënt (DRCM) 10-12 m2/s 3,4 1,1 normaal 
3 kritisch chloridengehalte (Ccr) %-cement gewicht  1,0 0,2 normaal 
4 veroudering (n) - 0,8 0,07 beta a=0 b=1 
5 test factor (kt) - 1,0 - deterministisch 
6 milieu factor (ke) - T: 3,877 

S: 0.777 
T: 1.292 
S: 1.292 

gamma 

7 uitvoeringsfactor (kc) - 1.8 0.4 beta a=0 b=1 
8 opp. chloridengehalte (Cs) %-cement gewicht 2,7 0,108 normaal 
9 referentie tijd (t0) jaar 0.0767 - deterministisch 

T: getij zone 
S: splash zone 
 
Parameters toegepast in huidige studie (afwijkingen van tabel 1) 
Dekking De dekking ter plaatse van de voeg tussen de elementen is voor het grootste 

gedeelte van het element 40 mm, echter ter plaatse van het afdichtingprofiel 
dat tussen de elementen wordt aangebracht is de dekking 35 mm. Deze locatie 
vormt de ‘zwakste schakel’ in de duurzaamheid van de tunnel lining. De situa-
tie is vergelijkbaar met de zogenaamde waterholletjes van balkonplaten, waar 
de corrosieproblemen zich concentreren rond de waterholletjes. Overwegende 
de bovenstaande feiten en ervaring is gekozen voor het uitvoeren van de duur-
zaamheidanalyse bij een dekking van 35 mm en niet 40 mm.  
In de rapportage voor de analyse van de duurzaamheid van de Groene Hart 
tunnel [8] bestaat geen uniform beeld van de werkelijke dekking van de be-
tonnen elementen ter plaatse van de contactvlakken tussen de elementen. De 
dekking die aangegeven is in figuur 4.2a lijkt te duiden op een dekking van 35 
mm die ter plaatse van het afdichtingprofiel is gereduceerd, terwijl figuur 4.2b 
aanduidt dat de gereduceerde dekking ter plaatse van het afdichtingprofiel 35 
mm is. 

 
Diffusie De aangehouden standaard afwijking volgens de analyse van de duurzaamheid 

van de Groene Hart tunnel [8] is 1,1·10-12 m2/s. In dit onderzoek wordt voor de 
standaard afwijking toegepast van 0,57·10-12 m2/s, zie paragraaf 4.1.1. 
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3.2. Carbonatatie 
De kans op corrosie tengevolge van carbonatatie wordt voor twee expositie omstandigheden 
beschouwd: 
- Binnenkant ring en buitenkant technische galerij; 
- Binnenkant technische galerij. 

3.2.1. Model carbonatatie 
De wapening in het beton is beschermd door een passiveringslaag. Deze passiveringslaag 
ontstaat indien het poriewater bij de wapening een pH-waarde heeft groter dan 10,6. Over het 
–algemeen heeft het beton een pH-waarde van gemiddeld 13,0. Echter door de inwerking van 
koolstofdioxide uit de atmosfeer daalt de pH-waarde van het beton, Dit proces wordt carbona-
tatie genoemd. Het is algemeen geaccepteerd dat corrosie van de wapening wordt geïnitieerd 
als de pH-waarde daalt tot onder 9,0.  
 
De carbonatatie diepte wordt gemeten met een reagens aan kernen die uit een constructie 
worden genomen. Het reagens wordt op een vers boorvlak gesproeid en verkleurt rood indien 
de pH-waarde van het betreffende beton lagen dan 9.0 is. De diepte van de rood verkleurde 
reagens wordt de carbonatatiediepte genoemd. 
In praktijk situaties zijn vele carbonatatiediepten gemeten, waarmee een empirisch model is 
bepaald. Het empirische model is weergegeven in vergelijking 6. 
 
De diepte in het beton waar de pH-waarde tot onder de 9,0 is gedaald wordt berekend met de 
onderstaande vergelijking: 

n

carb

stce
cb t

tt
R

Ckkkx 02  (6)

 

eff
carb D

aR  (7)

 

CaO

CO
hcCaO m

m
cca 275.0  (8)

De variabelen zijn als volgt gedefinieerd: 
a hoeveelheid CO2 nodig voor volledige carbonatatie [kg CO2/m3] 
cc cement gehalte [kg/m3] 
cCaO gehalte van CaO in [%] 
mCO2 molecuul massa van CO2 (44.01 amu) 
mCaO molecuul massa van CaO (56.08 amu) 
t tijd [s] 
t0 referentie periode behorende bij Deff [s] 
xcb carbonatatie diepte [m] 
Deff diffusie coëfficiënt (T=20ºC, RH=65%) [m2/s] 

h graad van hydratatie [-] 
n parameter voor veroudering 
ke parameter voor micro klimaat condities, (beschrijft gemiddeld vochtgehalte van beton) 
kc parameter beschrijft invloed uitvoering (o.a. nabehandeling) 
kt parameter beschrijft invloed methode op diffusiecoëfficiënt (Deff) 
Cs concentratie verschil van CO2 tussen carbonatatie front en atmosfeer (over het alge-

meen is dit gelijk aan het CO2 gehalte in de atmosfeer [kg/m3] 
In tegenstelling tot het model voor chloridenindringing is in vergelijking 6 de weerstand tegen 
carbonatatie aangegeven met de variabele R welke de inverse is van de koolstofdioxide diffu-
siecoëfficiënt. Vanuit wiskundig oogpunt is deze keuze correct aangezien de weerstand tegen 
indringing van koolstofdioxide toeneemt met een toenemende waarde voor de variabele Rcarb. 
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Echter in de modellering van de indringing van chloriden is het gebruik van de diffusiecoëffi-
ciënt algemeen geaccepteerd en daarom wordt vergelijking 7 toegepast.  
 
De vergelijking zoals gegevens is in 6 is het CEB-TG IV model [5]. 

3.2.2. Data carbonatatie 
In tabel 2 zijn de duurzaamheidparameters vermeld die gebruikt zijn voor de analyse van de 
betrouwbaarheid van de Groene Hart tunnel onder invloed van het carbonatatieproces [8]. 
tabel 2: parameters voor carbonatatie geïnitieerde schade 

var. parameter dimensie gem. stand afw. verdeling 
1 dekking (xc) mm 35,0 5,0 Lognormaal 
2 Diffusie coëfficiënt (R0,Carb) kgCO2/m3/mm2/jaar 6.34 10-4 4.78 10-5 normaal 
83+ opp. CO2 concentratie (Cs) kgCO2/m3 ID: 0.0005 - deterministisch 
4 veroudering (n) - ID: 0,0 - deterministisch 
5 test factor (kt) - 0,983 0,023 normaal 
6 milieu factor (ke) - ID: 1,0 - deterministisch 
7 uitvoeringsfactor (kc) - ID: 2,4 1,6 lognormaal 
9 referentie tijd (t0) jaar 0.0767 - deterministisch 

OS: buiten beschut 
S: splash zone 
 
Parameters toegepast in huidige studie (afwijkingen van tabel 2)
diffusie  In de rapportage voor de analyse van de duurzaamheid van de Groene Hart 

tunnel [8] is een diffusiecoëfficiënt aangehouden van 6.34 10-4 kgCO2·m-3·mm-

2·jaar-1 (634 kgCO2·m-3·m-2·jaar-1). De waarde die aangehouden wordt voor de 
diffusiecoëfficiënt, wordt over het algemeen aangehouden voor portland ce-
ment [3]. Doordat bij hoogovencement, zoals toegepast bij de Groene Hart 
tunnel, ca. 60% van het portland cement is vervangen door hoogovenslag heeft 
het beton een geringere weerstand tegen indringing van koolstofdioxide. Op 
basis van literatuur onderzoek wordt in dit rapport een waarde aangehouden 
van 78 kgCO2·m-3·m-2·jaar-1 [2]. 
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4. Parameterstudie 
In deze parameterstudie worden de gevolgen op de duurzaamheid onderzocht ten gevolge van 
wijzigingen van de invoer gegevens van de eerder genoemde vergelijkingen. 
 
Voor zowel de kans op corrosie tengevolge van carbonatatie als chloriden indringing wordt 
een parameterstudie uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de parameterstudie wordt de kans op 
initiatie van corrosie van de wapening bepaald gedurende de levensduur van de constructie. 
Vervolgens wordt één van de onderstaande parameters verhoogd en vervolgens gereduceerd 
met 15%. Het resultaat is een grafiek met drie lijnen (-15%, 0, +15%) die de gevolgen van de 
variatie van de beschouwde parameter op de beschouwde duurzaamheid weergeven. 

4.1. Chloridenindringing 
Deze paragraaf beschrijft de parameterstudie van de chloridenindringing. 

4.1.1. Variatie parameters 
Een groot aantal externe factoren beïnvloeden de duurzaamheid van een constructie. In deze 
paragraaf worden de parameters beschreven welke gevarieerd zullen worden in dit onderzoek. 
Voor elke parameter wordt aangegeven waarom een variatie noodzakelijk is. De waarden die 
toegepast zijn in het duurzaamheidonderzoek, dat eerder verricht is, zijn beschreven in ta-
bel 1. 
 
Curing (kc)
De uitvoeringsfactor (kc) wordt beïnvloed door de nabehandeling van de tunnel elementen. Na 
het storten, worden de elementen gedurende 7 uur versneld verhard met behulp van stoom, 
vervolgens zijn de elementen niet behandeld met een curing compound. Volgens het duur-
zaamheidrapport van de Groene Hart tunnel [8] staat deze behandeling gelijk met 2 dagen 
nabehandelen. Er zijn echter geen argumenten aangegeven waarom deze wijze van produce-
ren gelijk is aan twee dagen nabehandelen.  
 
De waarden die voor de uitvoeringsfactor kc kunnen worden aangehouden zijn weergegeven 
in tabel 3 [4]. De waarden die in dit onderzoek wordt aangehouden zoals vermeld in tabel 1 
zijn verkregen door lineaire interpolatie van de waarden uit tabel 3. 
tabel 3: uitvoeringsfactor 

conditie kc [-] 
1 dag curing 

3 dagen curing 
7 dagen curing 

28 dagen curing 

2.08 
1.50 
1.00 
0.79 

 
Diffusie coëfficiënt (Drcm;0)
In het rapport dat de duurzaamheid van de Groene Hart tunnel beschrijft is aangegeven dat 
30 kg cement minder is toegepast waardoor de diffusie coëfficiënt enigszins is gewijzigd. 
Door Bamforth is aangegeven dat er een relatie is tussen de betonkwaliteit en de diffusiecoëf-
ficiënt [1]. Het is dus waarschijnlijk dat door de reductie van de hoeveelheid cement de diffu-
siecoëfficiënt in geringe mate is gereduceerd.  
 
De grootte van de gemiddelde waarde en standaard afwijking van de diffusiecoëfficiënt zijn 
verkregen uit rapport 2001-BT-MK-R0280 (pag. 9). De gemiddelde waarde klopt, echter de 
bepaalde standaard deviatie is 100% groter dan de werkelijke standaard afwijking. De gevol-
gen van de onjuist aanname zijn afhankelijk van het afkeurcriterium. De leeftijd van de con-
structie waarbij een faalkans van 50% wordt bereikt blijft gelijk. De standaard deviatie beïn-
vloed slechts de vorm van de kansdichtheid functie van falen (in normale woorden het ‘klok-
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diagram’ van falen wordt breder bij een grotere standaard afwijking). Bij een afkeurcriterium 
van bij =1,8 wordt een korte levensduur gehaald bij een te groot gekozen standaard afwij-
king. 
 
In dit onderzoek wordt voor de standaard afwijking toegepast van 0,57·10-12 m2/s. 
 
Oppervlakte chloriden gehalte (Cs)
Voor de chloriden belasting is de situatie aangenomen waarin de constructie aan een marien 
milieu is blootgesteld. De Groene Hart tunnel wordt echter blootgesteld aan brak grondwater. 
Het water in een marien milieu bevat ca. 19.000 mg zout per liter, terwijl het grondwater bij 
de toekomstige Groene hart tunnel ten hoogste 3500 mg (gemiddeld ca. 1000 mg) zout per 
liter bevat.  
 
Een lagere waarde voor het oppervlakte chloridengehalte leidt tot een geringere indringing 
van chloriden doordat de ‘drijvende kracht’ in het diffusieproces kleiner is. Door de geringere 
indringing van chloriden heeft de constructie een langere levensduur. 
 
Daar onvoldoende kennis beschikbaar is om een schatting te doen van een betonnen construc-
tie in brak grondwater, wordt geen suggestie gedaan voor de waarde van het kritisch chlori-
dengehalte, maar wordt de voorgestelde waarde uit het duurzaamheidrapport van de Groene 
Hart tunnel [8] 
 
Naast de eerder genoemde variaties wordt voor de combinatie van alle parameters een worst
case en een best estimate grafiek gemaakt. 

4.1.2. Resultaten 
De resultaten van de parameterstudie zijn weergegeven in de figuren 1, 2 en 3. The ‘worst 
case’ en ‘best estimate’ is weergegeven in de figuur 4.  
In elke figuur zijn de grenswaarde van de uiterste grenstoestand ( =3,6) en de bruikbaarheids 
grenstoestand ( =1,8) weergegeven. 
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figuur 1: Betrouwbaarheid bij variëren diffusiecoëfficiënt  
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figuur 2: Betrouwbaarheid bij variëren nabehandeling 
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figuur 3: Betrouwbaarheid bij variëren oppervlakte chloridengehalte 
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figuur 4: Betrouwbaarheid bij ‘best estimate’ en ‘worst case’ 
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4.2. Carbonatatie 
Een groot aantal externe factoren beïnvloeden de duurzaamheid van een constructie. In deze 
paragraaf worden de parameters beschreven welke gevarieerd zullen worden in dit onderzoek. 
Voor elke parameter wordt aangegeven waarom een variatie noodzakelijk is. De waarden die 
toegepast zijn in het ‘service life’ onderzoek zijn beschreven in tabel 2.  
 

4.2.1. Variatie parameters 
Een groot aantal externe factoren beïnvloeden de duurzaamheid van een constructie. In deze 
paragraaf worden de parameters beschreven welke gevarieerd zullen worden in dit onderzoek. 
Voor elke parameter wordt aangegeven waarom een variatie noodzakelijk is. De waarden die 
toegepast zijn in het duurzaamheidonderzoek dat eerder verricht is zijn beschreven in tabel 2.  
 
Diffusie coëfficiënt (R0;Carb)  
Er zijn geen proeven uitgevoerd om de grootte van de koolstofdioxide diffusiecoëfficiënt te 
bepalen. In het duurzaamheidrapport is gekozen voor een diffusiecoëfficiënt van:  
6.34·10-4 kgCO2/m3/mm2/jaar. 
 
Koolstof dioxide gehalte (Cs) 
In het rapport is aangenomen dat het gehalte van koolstofdioxide in de tunnel lager is dan 
buiten de tunnel, dit lijkt te duiden op een verwisseling. Over het algemeen is het koolstofdi-
oxide gehalte in een tunnel hoger dan daarbuiten ten gevolge van geringe ventilatie in de 
tunnel. 
 
Naast de eerder genoemde variaties wordt voor de combinatie van alle parameters een worst
case, best estimate en een best case grafiek gemaakt. 

4.2.2. Resultaten 
De resultaten van de parameterstudie zijn weergegeven in de figuren 5 en 6. 
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figuur 5: Betrouwbaarheid bij variëren CO2 diffusiecoëfficiënt 
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figuur 6: Betrouwbaarheid bij variëren CO2 gehalte atmosfeer  
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figuur 7: Betrouwbaarheid bij ‘best estimate’ en ‘worst case’ 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
In tegenstelling tot het eerder vermelde onderzoek ([8]), is in dit onderzoek vastgesteld dat de 
kans op carbonatatie geïnitieerde schade aanzienlijk is. In het eerder vermelde onderzoek is 
een weerstand tegen indringing van koolstofdioxide aangenomen die geldt voor portland 
cement, echter bij de Groene Hart tunnel wordt hoogovencement toegepast. De kans op 
initiatie van wapeningscorrosie ten gevolge van carbonatatie lijkt aanzienlijk te zijn. 
 
De risico’s voor chloridengeïnitieerde schade ten gevolge van variaties in de materiaaleigen-
schappen en constructieve kenmerken van de constructie zijn redelijk groot. De bandbreedte 
die weergegeven wordt in figuren 1, 2 en 3 lijkt alleszins mee te vallen, echter de bandbreedte 
dient niet verticaal maar horizontaal gelezen te worden. Het afkeurcriterium van een betrouw-
baarheidsindex van 1,8 wordt in een aanzienlijk vroeger stadium bereikt indien niet volgens 
de ontwerpspecificaties gebouwd wordt. 
 
De onderdelen die gevaar lopen op schade kunnen opgedeelde worden in drie categorieën: 
- buitenkant ring; zeer waarschijnlijk is aan de buitenzijde van de tunnel geen schade 

t.g.v. corrosie te verwachten aangezien daar geen zuurstof beschikbaar is voor het la-
ten plaats vinden van corrosie. Slechts indien macrocel corrosie optreedt kan de wa-
pening aan de buitenzijde van de tunnel gaan corroderen.  

- voegen; hier zal zeer waarschijnlijk over enkele decennia op beperkte schaal de eerste 
schade ontstaan. Het effect van de hydrostatische druk op de buitenzijde van de con-
structie en tegelijkertijd het verdampen van water aan de binnenzijde van de construc-
tie kan het indringen van chloriden vergroten. Dit verschijnsel zal zich concentreren 
rondom de voegen aangezien daar de beide situaties van hydrostatische druk en droog 
milieu aanwezig zijn. Het verschijnsel van versterkte chloridenindringing door de 
aanwezigheid van chloridenhoudend water (met hydrostatische druk) aan een zijn van 
de constructie en een droog milieu aan de andere zijde, wordt wick action genoemd. 

- kabelkoker; de kabelkoker vormt weliswaar geen constructief onderdeel van de tun-
nel, echter groot onderhoud aan de tunnel verstoort het toekomstige treinverkeer. De 
koker is relatief eenvoudig te inspecteren en het is mogelijk om kernen uit de koker-
wand te nemen. Dit in tegenstelling tot de buitenwand van de tunnel.  

 
Gezien de resultaten van de eerste analyse van de ‘service life’ en resultaten uit dit rapport 
lijkt het zinvol om nu reeds na te denken over onderhoud en inspectie. Het probleem zit 
namelijk daarin dat de probleemzones moeilijk bereikbaar zijn. 
 
Het bovenstaande schetst waarschijnlijk een te somber beeld van de toekomstige conditie van 
de constructie. Er is namelijk slechts initiatie van corrosie gemodelleerd met een zeer conser-
vatieve oppervlakte chloriden concentratie (zeewater). Het optreden van scheuren en spalling 
zal echter pas optreden bij propagatie van corrosie. Door het ontstaan van corrosieproducten 
die een aanzienlijk groter volume bezitten dan het originele ijzer wordt het beton weggedrukt. 
De mate van voortgang van corrosie hangt af van de beschikbaarheid van zuurstof, vocht en 
chloriden. 
 
Door het gebrek aan ervaring met duurzaamheid van geboorde tunnel is het lastig om de 
voorgestelde expositieomstandigheden in het eerder vermelde onderzoek ([8]) te beoordelen. 
De voorgestelde omstandigheden van getijde en spatzone lijken enigszins conservatief, omdat 
deze beide zones blootgesteld worden aan een belasting van chloridenhoudend water dat in 
het beton dringt. Vervolgens verdampt het water en blijven de chloriden achter in het beton. 
Aangezien de ervaring met dergelijke omstandigheden ontbreekt bij tunnels, lijkt de voorge-
stelde zones van expositie een verstandige aanname. 
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Gezien het grote belang van het goed functioneren van de constructie tot in lengte van dagen 
lijkt het zinvol om de volgende punten nader te bekijken: 
- gezien de grote invloed van de variatie van de materiaal eigenschappen is het noodza-

kelijk om de juistheid van deze parameters te toetsen; 
- door de slechte tot onmogelijke bereikbaarheid van respectievelijk de voegen en de 

buitenzijde van de constructie geniet het aanbrengen van een monitoring installatie de 
voorkeur. 

- Over het verschijnsel van macrocel corrosie slechts een beperkt aantal artikelen be-
schikbaar in de internationale literatuur. Het concept van macrocel corrosie veronder-
stelt dat de kathode (waar de zuurstof opname plaats vindt) en de anode (waar de wer-
kelijke corrosie plaats vindt) niet direct naast gelegen zijn. Door geleidbaarheid van 
het vochtige beton en de wapening kan de corrosie plaats vinden in het chloridenhou-
dende milieu en de zuurstof opnamen aan de binnenzijde van de tunnel waar echter 
weinig chloriden aanwezig zijn. Naar onderzoek naar dit verschijnsel is wenselijk daar 
de wapening aan beide zijden van de tunnelelementen aan elkaar gekoppeld zijn. 

- Nader onderzoek naar de specifieke duurzaamheideigenschappen van de constructie 
lijken noodzakelijk. Het is twijfelachtig of het eenvoudigweg toepassen van ervarin-
gen van bruggen of constructies aan zee gerechtvaardigd is. Het is mogelijk dat de zo-
genaamde ‘wick-action’ de chloriden indringing versterkt. Onder ‘wick-action’ wordt 
verstaan een situatie waarbij aan de buitenzijde van de constructie zouthoudende 
vloeistof aanwezig is, terwijl aan de binnenzijde een droog klimaat aanwezig is. Door 
de verdamping van water aan een zijde van de constructie wordt het vochttransport 
(en eventueel chloridentransport) bevorderd. 

- Nader onderzoek naar de koolstofdioxide diffusiecoëfficiënt is noodzakelijk aangezien 
volgens de huidige analyse deze duidt op een grote kans op initiatie van corrosie ten 
gevolge van carbonatatie. Bovendien dient geanalyseerd te worden of de juiste exposi-
tieomstandigheden gekozen zijn.  
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