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Samenvatting 
 
 
In de Groene Harttunnel wordt een gespoten brandwerende bekleding 
(Fendolite) aangebracht. Het wapeningsnet in de bekleding wordt met inge-
boorde ankers bevestigd aan de betonnen segmenten. HSL-Zuid heeft aan 
TNO Bouw opdracht gegeven te onderzoeken of de duurzaamheid van de 
boortunnel voldoet aan de daaraan gestelde eisen.  
 
Het onderzoek is ten eerste gericht op de vraag of binnen de gewenste 
levensduur van 100 jaar corrosie van wapening zou kunnen ontstaan door de 
aanwezigheid van boorgaten; vervolgens op welke termijn corrosie daadwer-
kelijk schade zou kunnen veroorzaken en tenslotte of die schade de integri-
teit van de gehele tunnel zou bedreigen.  
 
Belasting met chloride uit het omringende grondwater bij de boorgaten aan 
de binnenkant van de tunnel is onwaarschijnlijk. Carbonatatie van het beton 
is daardoor maatgevend voor wapeningscorrosie.  
 
Uitgegaan is van het oorspronkelijke levensduurontwerp op het aspect carbo-
natatie. De modelinvoer is echter gemodificeerd op basis van: 

- een iets verhoogde temperatuur in de tunnel door de warmte van de 
treinen en een daardoor verlaagde relatieve vochtigheid 

- een toegenomen weerstand van het beton tegen carbonatatie op het 
tijdstip van het boren van de gaten (op ca. twee jaar ouderdom) 

- een uit metingen gebleken kleinere spreiding in de betondekking. 
 
Hiermee is uitgerekend hoe diep het beton vanuit een boorgat zou carbonate-
ren in 100 jaar. Hieruit bleek dat de kans op corrosie-initiatie voldoende 
klein is als de tip van een boorgat 21 mm of meer afstand tot een wapenings-
staaf heeft. Hierdoor leiden alleen boorgaten met een hart-op-hart afstand tot 
de staven van 26 mm of minder (langs het betonoppervlak gezien) tot het 
vergroten van de kans op corrosie. 
 
Gezien de aantallen en de positie van boorgaten en staven in een element is 
de kans ca. 29% dat een horizontale rij boorgaten in één segment binnen 26 
mm van de wapening ligt. Voor die boorgaten is de kans dat binnen 100 jaar 
initiatie van corrosie optreedt ca. 50%. De totale kans op corrosie-initiatie in 
één segment is daarmee ca. 15%. Door een geringe correlatie tussen de 
segmenten zal het optreden van corrosie-initiatie willekeurig verspreid zijn 
over de gehele boortunnel. 
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Omdat de kans op corrosie-initiatie groter is dan de oorspronkelijk geaccep-
teerde kans hierop (ca. 3%), is de termijn bekeken waarop schade zou kun-
nen ontstaan. Hierbij is gebleken dat het vrij droge (binnen)klimaat in de 
tunnel ervoor zorgt dat de corrosiesnelheid na carbonatatie laag is (1 
µm/jaar), met uitzondering van wapening bij boorgaten die worden belast 
met lekwater (maximaal 20 µm/jaar). Bij de lage corrosiesnelheid zou het ca. 
200 jaar duren voordat bij over de gehele lengte corroderende staven 
scheuren ontstaan. Corrosie van wapening bij boorgaten betreft echter maar 
kleine plekjes. Hierdoor zal op een termijn van (veel) meer dan 200 jaar het 
schijfje beton tussen de roestplek en het boorgat scheuren en uiteindelijk 
verbrijzelen. Doordat er onderin een boorgat ca. 5 millimeter ruimte is, zal 
daar lange tijd geen drukopbouw plaatsvinden. Tenslotte zal pas op zeer 
lange termijn (van de orde van 3000 jaar) mogelijk de gehele kegel beton 
met daarin het anker worden weggedrukt.  
 
Bevochtiging van het beton vanuit lekkende voegen zou het corrosieproces 
kunnen versnellen. Het optreden van lekkage in de tunnel binnen 100 jaar is 
niet uitgesloten. Wel is het waarschijnlijk dat het meeste lekwater zal worden 
afgevoerd door verdamping via de brandwerende bekleding. Alleen bij 
zware lekkage, waarbij het lekwater langs het beton naar beneden tot in het 
boorgat loopt, kan de corrosie wezenlijk versneld worden. Een zo grote 
lekkage is visueel waarneembaar. Toch duurt het ook hier naar schatting 150 
jaar of meer voordat een kegel beton met een anker wordt uitgedrukt. 
Aanbevolen wordt op lekkages te inspecteren en bij grootschalige lekkage 
maatregelen te overwegen. 
 
De mogelijke schade door corrosie bij een deel van de boorgaten zal de aard 
hebben van lokaal scheuren en verbrijzelen van beton en in uiterste conse-
quentie het uitdrukken van een kegel beton met daarin een anker. Beide 
schadeverschijnselen hebben de omvang van enkele vierkante centimeters. 
Ook de aantasting van de wapening heeft een omvang van enkele vierkante 
centimeters en een diepte van maximaal enkele millimeters. Al deze ver-
schijnselen zullen in het algemeen pas optreden lang nadat de ontwerp-
levensduur van 100 jaar is verstreken. Door hun kleine omvang hebben zij 
geen gevolgen voor de integriteit van de tunnel.  
 
Samenvattend is de conclusie uit het onderzoek dat de aanwezigheid van 
boorgaten in de betondekking in de boortunnel geen schadelijke gevolgen zal 
hebben voor de integriteit van de boortunnel. Wel wordt hierbij opgemerkt 
dat de gehanteerde modellen voor corrosiepropagatie een flinke onzekerheid 
bevatten. Daarop zal in de risicoanalyse die wordt opgesteld rondom de 
brandwerende bekleding verder worden ingegaan. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

HSL-Zuid brengt in de Groene Harttunnel een gespoten brandwerende 
bekleding (Fendolite) aan. Voor de mechanische verankering daarvan is het 
nodig dat het wapeningsnet in de bekleding met ingeboorde ankers wordt 
bevestigd aan het beton. De vraag is of de aanwezigheid van boorgaten de 
levensduur van de tunnel nadelig beïnvloedt ten opzichte van de overeenge-
komen levensduur van 100 jaar. HSL-Zuid heeft TNO Bouw gevraagd door 
middel van onderzoek deze vraag te beantwoorden. Dit rapport doet verslag 
van het uitgevoerde onderzoek. 

1.2 Opdracht 

Dit onderzoek maakt deel uit van een opdracht aan TNO Bouw voor onder-
zoek rondom de brandwerende bekleding, zoals vastgelegd in HSL-
overeenkomst PU200398, d.d. 30 november 2004. 

1.3 Verkregen informatie 

De belangrijkste gegevens waarop het  onderzoek is gebaseerd zijn als volgt: 
- ontwerplevensduur 100 jaar op het aspect duurzaamheid van de boor-

tunnel (betrouwbaarheidsindex β=1,8, SLS), op basis van corrosie-ini-
tiatie door carbonatatie (binnenzijde tunnel) of chloride-indringing 
(buitenzijde tunnel, binnenzijde door lekwater); betondekking binnen-
zijde 35 mm 

- bekleding met 35 mm Fendolite met een roestvaststaal wapeningsnetje 
en negen tot tien ankers per vierkante meter betonoppervlak, doorgezet 
over langs- en ringvoegen heen; één tot twee ankers per m2 worden 
specifiek bij de sparingen in de elementen geplaatst; de ankers worden 
aangebracht in boorgaten met een diameter van 6 mm en een diepte van 
30 mm. 

 
Door de aanwezigheid van de boorgaten wordt op maximaal negen tot tien 
plaatsen per m2 de afstand tussen het milieu in de tunnel en de wapening 
kleiner; hierdoor wordt de effectieve betondekking lager. De precieze af-
stand zal afhangen van de onderlinge posities van het wapeningsnet en de 
boorgaten. Bij het boren van de ankergaten wordt tenminste 100 mm afstand 
aangehouden tot de zijkant van de segmenten. Hierdoor is het onwaarschijn-
lijk dat chloridebevattend grondwater bij de boorgaten kan komen. Daardoor 
is corrosie van wapening door carbonatatie van het beton maatgevend voor 
de duurzaamheid. 
 
Informatie over de oorspronkelijke levensduurberekeningen werd verkregen 
uit TNO rapport 2001-BT-MK-R0217 “Groene Hart Tunnel. Service life 
prediction of the tunnel segments and the technical gallery”, 2001. 
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Informatie over warmte-invoer en temperatuurberekeningen werd verkregen 
uit een email aan de heer Regelink van de heer Hartman (HSL-Zuid INFRA) 
van 11 mei 2000 en emails van de heer Regelink aan de heer Gijsbers van 
TNO Bouw van 16 november 2004 en van 13 december 2004. 
 
Informatie over de dekking op de wapening werd verkregen uit dekkingsme-
tingen door TNO Bouw gerapporteerd in bijlage B bij dit rapport. 
 



 

 

TNO-rapport | 2005-CI-R0046 | 16 maart 2005 |  

 

7 / 39

 

2 Levensduurberekeningen Groene Harttunnel 

2.1 Oorspronkelijke levensduurberekeningen 

De uitgangspunten en de gegevens voor de (her-)berekening van de levens-
duur van de Groene Hart tunnelelementen zijn verkregen uit TNO Bouw-
rapport 2001-BT-MK-R0217: "Groene Hart Tunnel. Service life prediction 
of the tunnel segments and the technical gallery", opgesteld in opdracht van 
Bouygues-Koop (BK) en dat door HSL-Zuid is vrijgegeven.  
 
Uit dit rapport blijkt dat het betonmengsel waarvoor de materiaalgegevens in 
het laboratorium zijn gemeten mengsel M450-AM is geweest. Op dit mo-
ment is niet met zekerheid vast te stellen of dit mengsel ook daadwerkelijk is 
gebruikt voor de elementen. In het volgende wordt daar wel van uit gegaan. 
Als invoerparameters voor de berekeningen van de levensduur met betrek-
king tot carbonatatie zullen daarom de parameters zoals omschreven in rap-
port 2001-BT-MK-R0217 worden gebruikt. Hieronder volgt een overzicht 
van deze gegevens. 
 
Uitgangspunten 
Grenstoestand 
Als grenstoestand is gekozen voor “initiatie van corrosie”, die wordt be-
schouwd als een gebruiksgrenstoestand (SLS). Voor carbonatatie betekent 
dit dat het carbonatatiefront binnen de beoogde levensduur van 100 jaar de 
wapening, met een bepaalde kans, niet mag bereiken. De grenstoestandfunc-
tie g[x(t)] wordt bepaald door het verschil tussen de betondekking xc en de 
carbonatatiediepte x(t): wanneer deze gelijk zijn is de grenstoestand bereikt: 
 

( )[ ] ( )txxtxg c −=  = 0 (1) 

De betrouwbaarheidsindex β voor deze gebruiksgrenstoestand moet ten-
minste 1.8 zijn; de bijbehorende faalkans is ca. 3,6%. 
 
Aantastingsmodel 
In de levensduurberekening is het DuraCrete aantastingsmodel voor carbona-
tatie gebruikt [DuraCrete Final Technical Report R17]: 
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met:  
x(t) carbonatatiediepte op expositietijdstip t [mm] 
RCarb effective carbonatatieweerstand van het beton, bepaald onder 

standaard condities in de versnelde carbonatatieproef 
[kgCO2/m

3/mm2/jaar] 
Cs CO2-concentratie aan het betonoppervlak [kgCO2/m

3] 
ke milieufactor [-] 
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n verouderingsfactor [-] 
kc uitvoeringsfactor [-] 
kt testmethodefactor [-] 
t expositietijd [jaar] 
t0 referentietijd [jaar] 

 

Invoervariabelen 

Betondekking xc 

De betondekking aan de binnenzijde van de tunnelring is beschreven door 
middel van een lognormale verdeling met een nominaal gemiddelde van      
35 mm en een standaarddeviatie van 5 mm. Deze waarde voor de standaard-
deviatie is overgenomen uit DuraCrete rapport “Statistical quantification of 
the variables” (DuraCrete report R9). Door de lognormale verdeling komen 
geen negatieve waarden van de dekking voor. 
 
Carbonatatieweerstand R0,Carb 
De effectieve carbonatatieweerstand R0,Carb is bepaald in het laboratorium 
van TNO Bouw door middel van de versnelde carbonatatie test (c(CO2) =    
2% (V/V)). Voor mengsel M450-AM was de gemiddelde carbonatatie-
weerstand 6.342 10-4 kgCO2/m

3/mm2/jaar met een standaarddeviatie van 
4.78 10-5 en een normale verdeling. Deze waarde voor de standaarddeviatie 
is overgenomen uit DuraCrete rapport “Statistical quantification of the 
variables” (Rapport R9). De standaarddeviatie is gecorrigeerd voor de af-
name van de spreiding van het carbonatatie-indringfront met de diepte, waar-
door geen negatieve waarden optreden. 
 
Test factor kt 
De testfactor (de relatie tussen de versnelde carbonatatieproef en de normale 
carbonatatieproef) is gekozen als een normale verdeling met een gemiddelde 
van 0.983 en een standaard deviatie van 0.023. Ook deze waarde is overge-
nomen uit DuraCrete rapport “Statistical quantification of the variables” 
(DuraCrete Rapport R9). 
 
Oppervlakteconcentratie Cs 
Voor de oppervlakteconcentratie is onderscheid gemaakt tussen de 
concentratie aan het begin van de tunnel (ingangen) en in het midden van de 
tunnel. Voor het midden van de tunnel is uitgegaan van een oppervlakte-
concentratie van 5.0 10-4 kgCO2/m

3, de gemiddelde kooldioxideconcentratie 
in de buitenlucht. Voor de ingangen van de tunnel die in direct(-er) contact 
staan met de buitenlucht is een concentratie gekozen van 7.5 10-4 kgCO2/m

3 
als extreme waarde ("worst case").  
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Verouderingscoefficient n 
Voor het klimaat in het middendeel van de tunnel is een verouderings-
coëfficiënt n gekozen van 0, voor de ingangen van de tunnel is een veroude-
ringscoëfficiënt gekozen van 0.13 met een standaarddeviatie van 0.03 bij een 
betaverdeling (met a = 0 en b = 0.5). Dit is in overeenstemming met respec-
tievelijk een binnenklimaat (NB feitelijk een laboratoriumklimaat met 65% 
RV en 20°C) en een buiten/beschut klimaat (met 81% RV), beide volgens 
DuraCrete Final Technical Report R17 voor een vergelijkbare betonsamen-
stelling (hoogovencement).  
 
Milieufactor ke 
De milieufactor is gekozen in overeenstemming met het type bindmiddel van 
het beton en de expositie in de tunnel: buiten/beschut voor de ingangen en 
binnenklimaat voor het middendeel van de tunnel. De milieufactor is hier-
voor respectievelijk 0.48 met een standaarddeviatie van 0.26 en een lognor-
male verdeling voor het buiten/beschutte milieu en 1.0 (deterministisch) voor 
het binnenmilieu. Deze waarden komen uit DuraCrete rapport Statistical 
Quantification [R9]. 
 
Uitvoeringsfactor kc 
Voor de uitvoeringsfactor (het effect van de nabehandeling van het beton) is 
een verschoven lognormale verdeling gekozen, met een gemiddelde van 3.0, 
een standaard deviatie van 2.6 en een verschuiving van 0.6. Dit komt 
overeen met een ‘referentie’-nabehandelingsperiode van twee dagen. 
 
Referentietijd t0 
Er wordt uitgegaan van een referentietijd van 28 dagen, het tijdstip waarop 
de versnelde carbonatatieproef begint.  
 
Tabel 1 Overzicht van de stochastische invoervariabelen: binnenklimaat  

No
. 

Parameter Dimensie µ σ verdeling 

1 xc betondekking mm 35 5 lognormaal  
2 R0,Carb 

carbonatatie-
weerstand 

kgCO2/m
3/ 

mm2/j 
6.34 * 
10-4 

4.78 * 
10-5 

normaal  

3 Cs oppervlakte-
concentratie 

kgCO2/m
3 5.0 * 

10-4 
 deterministisch 

4 n verouderings-
coëfficiënt 

- 0  deterministisch 

5 kt testfactor - 0.983 0.023 normaal  
6 ke milieufactor - 1.0  deterministisch 
7 kc 

uitvoeringsfactor 
nabehandeling =2 
dagen 

- 3.0 2.6 verschoven 
lognormaal met τ = 
0.60 

8 t0 referentietijd j 0.0767 - deterministisch 
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Tabel 2 Overzicht van de stochastische variabelen: buiten/beschut 

No
. 

Parameter Dimensie µ σ verdeling 

1 xc betondekking mm 35 5 lognormaal  
2 R0,Carb 

carbonatatie-
weerstand 

kgCO2/m
3/ 

mm2/j 
6.34 * 
10-4 

4.78 * 
10-5 

normaal  

3 Cs oppervlakte-
concentratie 

kgCO2/m
3 7.5 * 

10-4 
 deterministisch 

4 n verouderings-
coëfficiënt 

- 0.13 0.03 beta a = 0;  b = 0.5 

5 kt testfactor - 0.983 0.023 normaal 
6 ke milieufactor - 0.48 0.26 lognormal 
7 kc 

uitvoeringsfactor 
nabehandeling =2 
dagen 

- 3.0 2.6 verschoven 
lognormaal met  
τ = 0.60 

9 t0 referentietijd j 0.0767 - deterministisch 
 
De berekeningen voor het oorspronkelijke levensduurontwerp geven bij een 
dekking van 35 mm als uiteindelijke betrouwbaarheidsindex na 100 jaar voor 
de tunneluiteinden β = 3,4 en voor het middengedeelte β = 2,0. In beide ge-
vallen wordt daarmee voldaan aan de eis dat β > 1,8 na 100 jaar. 
 

2.2 Wijzigingen op basis van nieuwe inzichten 

Sinds het maken van het oorspronkelijke levensduurontwerp zijn nieuwe 
feiten en inzichten naar voren gekomen, die te maken hebben met de 
gerealiseerde betondekking, met het klimaat in de tunnel, met de belasting en 
met de ouderdom van het beton op het tijdstip van het boren van de gaten. 
Deze aspecten worden hier achtereenvolgens behandeld. De afstand van de 
boorgaten tot de wapening wordt in het volgende hoofdstuk behandeld. 
 
Dekking 
 
Uit niet-destructieve dekkingsmetingen aan 42 segmenten met beperkte 
destructieve kalibratie is afgeleid dat de gemiddelde dekking 35,0 mm is met 
een standaardafwijking van 2,5 mm.  
Deze informatie is afkomstig van metingen uitgevoerd door TNO Bouw in 
het kader van onderzoek naar de brandwerende bekleding, zie Bijlage B. 
Opgemerkt wordt dat een klein aantal elementen in de steekproef een 
wezenlijk kleinere dekking hebben. 
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Klimaat in de tunnel 
 
De toevoer van energie door de treinen veroorzaakt een zekere temperatuur-
verhoging in de tunnel ten opzichte van de buitenlucht. Hierdoor wordt de 
lucht in de tunnel ook droger. In 2000 zijn hiervoor oriënterende tempera-
tuurberekeningen gemaakt.  
 
Uit informatie van HSL-Zuid blijkt dat het vermogen per trein tijdens de rit 
in de tunnel ongeveer 4 tot 4,5 MW is. Oorspronkelijk werd gedacht aan 16 
treinen per uur per richting. Hierbij werd een ventilatiesnelheid van 2 m/s 
aangehouden. In de tunnel zit elke 2 km een luchtschacht met 12 m2 
doorsnede en een luchtsnelheid tot maximaal 50 m/s. Verder is rekening ge-
houden met het opwarmen van een laag grond rondom de lining van 2,5 m 
dikte.  
 
Uit recente informatie blijkt dat het waarschijnlijk gaat om 6 treinen per uur 
per richting. Nauwkeuriger informatie over het vermogen is niet beschik-
baar.  
 
Op basis van 12 treinen per uur en 4 MW vermogen zijn klimaatberekenin-
gen gemaakt.  
 
Het totale ingebrachte vermogen (warmte) balanceert met de som van het 
warmteverlies door de tunnelwand en door ventilatie. De ventilatie aan de 
uiteinden is ca. 20 keer zo groot als via de schachten; daarom wordt venti-
latie via de schachten hier verder verwaarloosd. Het warmteverlies door de 
tunnelwand is een functie van het verschil tussen de grond- en de luchttem-
peratuur in de tunnel, waarbij die van de lucht varieert met de buitentempe-
ratuur en die van de grond constant is. Bij de berekeningen wordt rekening 
gehouden met de warmteweerstand van het Fendolite. 
 
Het resultaat van de berekening is dat ’s zomers (de maandgemiddelde 
buitentemperatuur in augustus is 16,8°C en de relatieve vochtigheid 82% 
RV) met 12 treinen per uur de luchttemperatuur in de tunnel ca. 18°C wordt 
bij 76% RV en op 35 mm diepte in het beton (in elk geval theoretisch, zie 
verder) 16,9°C bij 82 % RV. ’s Winters (buiten is het in januari gemiddeld 
1,7°C bij 93% RV) wordt het in de tunnel 8,8°C bij 57% RV en op 35 mm 
diepte in het beton 9,4°C en (theoretisch) 57% RV.  
 
Overwegende dat temperatuurbewegingen in de tunnel en vooral in het beton 
relatief traag zijn en vochtvariaties nog weer trager, wordt de relatieve 
vochtigheid hier verder berekend met de jaargemiddelde buitentemperatuur 
en waterdampspanning. Het hierboven aangegeven verschil tussen zomer- en 
wintertemperaturen wordt door deze traagheid uitgemiddeld. Buiten is het 
jaargemiddeld ca. 10°C met een RV van ca. 84%, wat overeenkomt met een 
waterdampspanning van 1030 hPa (1 Pa = 1 N/m2). In de tunnel heerst 
dezelfde dampspanning als in de buitenlucht. Jaargemiddeld is het door de 
warmte-afgifte van 12 treinen per uur in de tunnel ca. 14°C.  
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Dat betekent in de tunnellucht een RV van 1030/1583 = 65% (1583 hPa is de 
maximale dampspanning [=100% RV] bij 14°C). De temperatuur van het 
beton (binnenzijde tunnel) is ca. 13,5°C, aan de grondzijde 13,3°C. De 
temperatuur en RV op een diepte van 35 mm in het beton zijn dan ca. 13,5°C 
en ca. 68%. 
 
Een gevoeligheidsanalyse van de klimaatberekeningen wordt gepresenteerd 
in Appendix 1. Hieruit blijkt dat het aantal treinen per uur en de ventilatie-
snelheid de grootste invloed hebben op de temperatuur en de vochtigheid in 
het beton. Deze beide zijn echter gekoppeld, doordat een passerende trein 
zelf de belangrijkste (ventilerende) luchtbeweging veroorzaakt. Daardoor 
komt maar een beperkte reeks van combinaties van warmte-invoer en venti-
latiesnelheden voor. Binnen de reeks realistische combinaties varieert de RV 
in het beton tussen 64% en 72% RV. De dikte van de betonnen lining en de 
dikte van de opwarmende laag grond hebben slechts een kleine invloed (+ of 
– enkele % RV). 
 
Uit beperkte metingen uitgevoerd binnen DARTS blijkt dat zeker de RV 
overeenkomt met die in bijvoorbeeld de Storebelttunnel, een lange, geboorde 
treintunnel [DARTS R2.12, R2.18]. Hier is in een periode van drie maanden 
een gemiddelde RV van 66% gevonden, met per dag gemeten waarden 
tussen 45 en 90% RV. De binnenste 20 tot 35 mm van het beton was na 11 
jaar droger dan de bulk van het beton (met een vochtgehalte in evenwicht 
met ca. 67% RV). In een veel kortere treintunnel (Kalbach bij Fulda, type 
NATM) in Duitsland was de RV over een jaar gemiddeld 84% [DARTS 
R2.xx]. De temperatuur leek in beide niet verhoogd ten opzichte van de 
buitentemperatuur. Voor de Storebelt kan dit komen door een lager 
treinvermogen (geen HSL); voor Kalbach (wel HSL/ICE) door de geringere 
lengte en/of een andere doorsnedeverhouding (trein/tunnel) en het effect 
daarvan op de ventilatie. Ondanks deze weinig bevredigende verklaring voor 
de afwezigheid van temperatuurverhoging in andere tunnels lijkt het 
realistisch voor de GHT wel uit te gaan van een temperatuurverhoging; het 
gaat hierbij overigens om enkele graden. 
 
Metingen met multiringelektroden (MRE) in segmenten van de Groene 
Harttunnel geven aan dat na 2 jaar het beton aan de binnenzijde van de 
tunnel droger is dan op grotere diepte in het beton; de uitdroging is echter 
nog maar zeer beperkt. Gezien de waarde van de elektrische weerstand ligt 
de RV in het beton waarschijnlijk nog boven 80%. Uiteraard is hierbij van 
grote invloed dat er nog geen warmte wordt afgegeven door treinen; verder 
dat het nog gaande bouwproces veel vocht inbrengt.  
 
De RV in het beton die uit de berekening komt geeft aan dat het oorspronke-
lijke levensduurontwerp met “binnenmilieu” (65% RV) als uitgangspunt, 
goed klopt. Bij ca. 65% RV is de carbonatatiesnelheid van beton vrijwel 
maximaal [Sergi & Dunster 2004]. Hierdoor zal het beton vanuit de boor-
gaten relatief snel carbonateren.  
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De oorspronkelijke modellering van de tunneluiteinden als buiten/beschut 
behoeft echter aanpassing. Het is namelijk zo dat het boortunnelgedeelte met 
prefab-segmenten pas begint op ca. 200 m vanaf de toeritten (op een diepte 
van ca. –18 m). Op die afstand zal de invloed van de wisselingen van het 
buitenklimaat zeer klein zijn. Daarom mag de gehele boortunnel worden 
gemodelleerd als "binnenklimaat". 
 
Opgemerkt wordt dat de bovengegeven berekeningsresultaten gebaseerd zijn 
op een "dynamisch evenwicht" (steady-state); deze waarden worden “op de 
lange duur” bereikt. Voor de temperatuur geldt dat de steady-state relatief 
snel zal zijn ingesteld vanaf het moment dat de treinen gaan rijden. Voor de 
vochtigheid in het beton geldt dat het vrij lang, mogelijk ettelijke jaren, zal 
duren voordat de genoemde waarde wordt bereikt. Dit komt doordat verdam-
ping uit beton nu eenmaal een traag proces is, dat ook nog wordt geremd 
door de aanwezigheid van Fendolite. Voordat de treinen gaan rijden heerst in 
de tunnel een milieu dat overeenkomt met “buiten/beschut”, met ca. 10°C en 
84% RV (jaargemiddeld).  
 
Overigens is de temperatuur-vocht-historie van het beton nog ingewikkelder: 
vanaf de productie in ongeveer 2002 hebben de segmenten enige tijd buiten 
opgeslagen gelegen (in essentie buiten/beschut). Daarna zijn zij in de tunnel 
gemonteerd (ca. 2004), waarbij de diverse onderdelen van het bouwproces 
veel vocht met zich meebrengen (metingen in 2004 gaven een hoge RV aan). 
Na het gereedkomen van de brandwerende bekleding zal weer uitdroging 
naar de situatie buiten/beschut gaan optreden, echter langzaam. Naar ver-
wachting begint in 2007 de treinenloop.  
 
In de praktijk zal het daardoor nog ettelijke jaren duren voordat het beton zo 
droog wordt dat de snelle carbonatatie die hoort bij binnenklimaat werkelijk 
op gang komt. Intussen neemt de carbonatatieweerstand van het beton nog 
toe door voortgaande hydratatie. Het referentietijdstip voor de carbonatatie-
weerstand zou kunnen zijn 2 jaar (opslag, tunnelbouw, boren gaten) of in 
extremo 5 jaar (start treinenloop) voordat de weerstandstoename stopt en 
relatief snelle carbonatatie daadwerkelijk gaat optreden. Hier wordt voor het 
conservatieve uitgangspunt gekozen dat het beton twee jaar lang hydrateert 
en dat daarna de carbonatatieweerstand niet meer toeneemt. 
 
Belasting met kooldioxide 
 
In het oorspronkelijke ontwerp is een verhoogde CO2 belasting aangehouden 
voor de tunneluiteinden. Een hogere dan de normale atmosferische concen-
tratie wordt wel in DuraCrete rapport R9 gesuggereerd voor tunnels; dit zal 
met name gelden voor autotunnels, waarin de uitlaatgassen kooldioxide 
bevatten. In een treintunnel met elektrische tractie lijken hiervoor geen 
argumenten aanwezig te zijn. Daarom kan voor de gehele tunnel een con-
stante CO2 belasting worden aangehouden van 390 ppm, de normale 
concentratie in de atmosfeer in landelijk gebied, ofwel  5.0 10-4 kgCO2/m

3.  
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Deze parameter is deterministisch aangehouden in overeenstemming met 
DuraCrete rapport R9. Metingen in DARTS aan de Tweede Beneluxtunnel 
en de Drechttunnel geven iets tot significant hogere waarden aan 
respectievelijk het begin en het eind van de tunnels (beide zijn autotunnels in 
door industrie belaste gebieden). Aan het begin van beide tunnels is 
ongeveer 400 ppm aanwezig [DARTS R2.11].  NB 1 ppm is 1.286 * 10-6 
kgCO2/m

3 
 
Ouderdom op tijdstip van boren 
 
De tijd tussen de vervaardiging van de tunnelelementen (medio 2002) en het 
boren van de ankergaten (medio tot eind 2004) is 2 tot 2,5 jaar. Op dat 
tijdstip is de kans op carbonatatie (vanaf het oppervlak van het element) tot 
de boordiepte van 30 mm verwaarloosbaar klein. Wanneer de ankergaten 
worden geboord wordt er een nieuw expositieoppervlak gecreëerd, waarbij 
er vanuit mag worden gegaan dat: 
a) er geen carbonatatie op deze diepte heeft plaatsgevonden; 
b) de carbonatatieweerstand gedurende deze tijd is toegenomen met de 

verouderingscoëfficiënt voor buiten/beschut (0,13); NB ook dit is 
conservatief, omdat een deel van de tijd het beton veel natter is dan in 
buiten/beschutte omstandigheden 

c) het beton op deze diepte in de eerste dagen niet zal zijn uitgedroogd, 
waardoor de effectieve nabehandeling op deze diepte beter is; 

d) de effectieve dekking wordt verlaagd.  
 
Ad a) en b). Zoals hiervoor al aangegeven kan het beton twee jaar lang 
hydrateren waardoor het dichter voor kooldioxide wordt. Op basis hiervan 
wordt de invoer voor de carbonatatieberekeningen aangepast, met name de 
carbonatatieweerstand R0,t en het bijbehorende referentietijdstip tt: 
 
R0,t = R0,28 dagen * (t28 dagen/tt)

0,13 (3) 
 
met tt = 2 jaar de ouderdom van het beton waarop de ankergaten worden 
geboord.  
 
Ad c). Doordat het beton op de diepte van de tip van het boorgat gedurende 
de eerste dagen niet uitdroogt, geldt een betere nabehandeling en verandert 
de uitvoeringsfactor. Vermoedelijk is de beste keuze hiervoor een waarde 
van 1 (7 dagen nabehandeling). Daarom wordt de waarde 1 (deterministisch) 
aangehouden voor de uitvoeringsfactor.  
 
Ad d). De effectieve dekking vanaf de boorgaten wordt kleiner. Doordat de 
boorgaten met een diepte van 30 mm niet overal recht onder de wapening 
zullen liggen, zal de effectieve dekking variëren met als minimumwaarde 5 
mm. Hierop wordt in het volgende hoofdstuk verder ingegaan.  
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Indien de boorders hun boor hebben gemarkeerd en daardoor een vaste diep-
te kunnen boren, dan is de standaarddeviatie in de boorgaten gelijk aan die 
van de oorspronkelijke dekking, namelijk 2,5 mm (volgens bovengenoemde 
recente metingen). 
 

2.3 Levensduurberekening met gewijzigde invoer  

Invoergegevens 
 
Zoals hierboven aangegeven bevinden alle segmenten van de boortunnel 
zich (na het begin van de treinenloop) in "binnenklimaat", zodat er geen 
noodzaak is ook "buiten/beschut" te modelleren. Verder is aangegeven dat 
een nabehandeling van 7 dagen mag worden aangenomen, in elk geval voor 
het beton op de diepte van de boorgaten (30 mm). Omdat het beton tot in 
2004 aantoonbaar vochtig is, heeft het beton bij de tip van het boorgat tot ca. 
2 jaar ouderdom kunnen hydrateren alsof het was geëxposeerd aan 
beschut/buitenklimaat. Hierdoor is de weerstand tegen carbonatatie toegeno-
men, wat kan worden gemodelleerd volgens vergelijking (3).  
 
Het verloop van de carbonatatieweerstand tot een ouderdom van twee jaar is 
aangegeven in Figuur 1; ter illustratie is ook het effect hydratatie tot 5 jaar 
gegeven. Uitgegaan wordt van hydratatie in buiten/beschut klimaat tot 2 jaar 
ouderdom. De verouderingscoëfficiënt vanaf 2 jaar ouderdom is daarom nul 
(binnenklimaat). De (deels) gewijzigde invoervariabelen zijn weergegeven in 
tabel 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1  Verloop van de carbonatatieweerstand van het beton in buiten/ 

beschut klimaat tot een ouderdom van 2 en 5 jaar  
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Tabel 3  Overzicht van de (gewijzigde) stochastische invoervariabelen voor 

de gehele boortunnel (binnenklimaat); # NB de waarde 1,0 voor de 
uitvoeringsfactor geldt strikt genomen alleen voor het beton op de 
diepte van de boorgaten 

 
No
. 

Parameter Dimensie µ σ verdeling 

1 xc betondekking mm 35 2.5 lognormaal  
2 R0,Carb carbonatatie-

weerstand 
kgCO2/m

3

/ mm2/jaar 
0.97 * 10-3 0.073 * 

10-3  
normaal  

3 Cs oppervlakte-
concentratie 

kgCO2/m
3 5.0 * 10-4  deterministisch 

4 n verouderings-
coëfficiënt 

- 0  deterministisch 

5 kt testfactor - 0.983 0.023 normaal 
6 ke milieufactor - 1.0  deterministisch 
7 kc uitvoeringsfactor 

nabehandeling =7 
dagen 

- 1.0 #  deterministisch 

9 t0 referentietijd jaar 2.0 - deterministisch 
 
Met vergelijking (2) en de invoer van tabel 3 is het verloop van de carbo-
natatiediepte deterministisch berekend over 100 jaar, weergegeven in figuur 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2  Carbonatatiediepte vanuit de boorgaten als functie van de tijd op 

basis van vergelijking (2) en invoer uit tabel 3 met het begin van de 
kooldioxidebelasting op een ouderdom van 2 jaar 
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Uit figuur 2 blijkt dat de gemiddelde carbonatatiediepte op 100 jaar ca. 10 
mm is gezien vanuit de tip van een boorgat.  
 
De kans dat het carbonatatiefront vanuit een boorgat de wapening bereikt 
(voor de grenstoestand initiatie van corrosie) na 100 jaar is probabilistisch 
berekend met behulp van het programma PROBOX. Deze kans staat in 
figuur 3 aangegeven als functie van de afstand tussen de tip van het boorgat 
en de wapening.  
 
Uit figuur 3 blijkt dat voor een (toelaatbare) kans van ca. 3,6% (β=1,8) na 
100 jaar een afstand tussen wapening en tip boorgat nodig is van tenminste 
ca. 21 mm.  
 
De aanwezigheid van boorgaten tot 5 mm vanaf de wapening vergroot die 
kans zonder meer tot een wezenlijk hoger niveau (ca. 95%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3  Kans op corrosie-initiatie na 100 jaar voor beton in binnenklimaat 

als functie van de afstand tussen wapening en tip boorgat op basis 
van vergelijking (2) met invoer volgens tabel 3 en een carbonatatie-
weerstand door expositie als in buiten/beschut klimaat tot een 
ouderdom van 2 jaar 
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3 Effecten van de aanwezigheid van boorgaten 

3.1 Uitgangspunten 

De kans op corrosie-initiatie zoals bij het levensduurontwerp bepaald is de 
kans op corrosie-initiatie in één element. Verder wordt er van uitgegaan dat 
kooldioxide vanuit het milieu in de tunnel onbelemmerd door het boorgat bij 
het beton kan komen; de invloed van het anker of van de brandwerende laag 
wordt verwaarloosd. Dit is conservatief omdat de aanwezigheid van 
Fendolite een zekere remmende werking heeft op carbonatatie van het beton. 
Ten eerste is de tijd tussen het boren van een gat en het aanbrengen van 
Fendolite verwaarloosbaar kort. Ten tweede is in de Fendolite van de 
Westerscheldetunnel na 2 jaar een carbonatatiediepte van 20 mm vastgesteld. 
Hierdoor zou het (bij vergelijkbare omstandigheden) zeker enkele jaren du-
ren voordat de laag Fendolite van 30 mm in de Groene Harttunnel is gecar-
bonateerd, waarna pas carbonatatie van het beton kan beginnen. 
 

3.2 Afstandsverdeling 

De positie van de boorgaten. 
 
De horizontale wapening in de elementen (parallel aan de lengte van de 
tunnel) heeft de minste dekking. Het wapeningsnet voor de brandwerende 
bekleding is in horizontale richting voorzien van een strook voor de bouten 
voor de bevestiging tegen de tunnelwand. De strook voor de boorgaten en de 
horizontale wapening lopen parallel. Dit houdt in dat als één boorgat in de 
strook boven (of nabij) de wapening ligt, alle gaten in die strook in dat 
element boven (of nabij) de wapening liggen. Dit betekent dat er een sterke 
correlatie is tussen de kans dat één boorgat boven (of nabij) een staaf ligt met 
de kans dat andere boorgaten in dezelfde strook boven dezelfde staaf liggen.  
 
Wanneer we uitgaan van negen boorgaten per m2 hebben die een onderlinge 
afstand in horizontale richting van ca. 250 mm. Hierbij wordt een eventueel 
tiende boorgat (dat speciaal bij een sparing wordt geboord) verwaarloosd. In 
de langsrichting van de tunnel is een element 2000 mm, waarbij in de 
buitenste stroken van 100 mm breed geen ankers worden geplaatst; de effec-
tieve lengte per element in de richting waarin ankers komen is dan 1800 mm. 
Hierdoor liggen er ca. zeven boorgaten in horizontale richting in één ele-
ment. Doordat ook de buitenste wapening in die richting ligt, is het liggen op 
of nabij de wapening van de boorgaten in groepen van ca. zeven boorgaten 
sterk onderling gekoppeld. Hierbij is de aanwezigheid van boorgaten bij 
sparingen niet meegerekend; de invloed hiervan is gering. 
 
De vraag is nu of er andere correlaties bestaan:  
1.  Is de nabijheid van boorgaten bij verschillende staven in één segment 

gecorreleerd?  
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2.  Is de nabijheid van boorgaten bij wapening tussen verschillende seg-
menten gecorreleerd? 

 
De hart-op-hart afstand tussen de horizontale stroken voor de boorgaten 
verspringt en bedraagt 262 of 312 mm. Het is de vraag hoe deze afstand past 
op de afstanden tussen de horizontale wapening. In figuur 4 zijn de afstanden 
van de 26 horizontale wapeningsstaven in een segment in een frequentie-
diagram aangegeven. De positie van deze staven is aangegeven in figuur 5. 
Er zijn geen wapeningsafstanden in dit type segment waarvan een veelvoud 
simpel past op 262 of 312 mm. Daarom is er waarschijnlijk geen sterke 
correlatie tussen de aanwezigheid van boorgaten boven één staaf en boven 
andere staven in hetzelfde element.  
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Figuur 4  Frequentiediagram van de afstand tussen de horizontale wapening 

in een segment. 
 
Ook boorgaten in elementen in verschillende ringen kunnen gecorreleerd 
zijn, als de horizontale wapening van een element in de ene ring (min of 
meer precies) in het verlengde ligt van die in een volgende ring. Uit foto’s 
van de tunnel in aanbouw blijkt dat de hoekverdraaiing van de ringen 
(meestal) onderling ongeveer een half element bedraagt, dus ongeveer 20°. 
Het daarop volgende (derde) segment ligt echter niet exact gelijk aan het 
eerste segment. De spreiding rond de gelijkligging van segmenten in even 
ringen onderling en oneven ringen onderling lijkt ervoor te zorgen dat er op 
de schaal van ringen maar een geringe correlatie bestaat. Daarom wordt de 
positie van de boorgaten in opeenvolgende (even en oneven) ringen verder 
als niet-gecorreleerd behandeld. 
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Figuur 5  Wapeningstekening van element s3 met onderlinge afstanden tus-

sen de horizontale wapeningsstaven (min of meer gelijk voor 
elementen s1 t/m s9.) 

 

 
 
Figuur 6  Foto van de tunnelwand waarin de onderlinge oriëntatie tussen de 

ringen zichtbaar is. 
 



 

 

TNO-rapport | 2005-CI-R0046 | 16 maart 2005 |  

 

21 / 39

 

3.3 Kans op corrosie-initiatie 

 
De kans op corrosie-initiatie in één segment is gebaseerd op twee typen 
kansen: 
• de kans op corrosie-initiatie bij een gegeven afstand tussen de wapening 

en de tip van het boorgat (de atmosfeer in de tunnel)  
• de kans dat deze afstand voorkomt door het boren van gaten in de buurt 

van de wapening  
 
De kans op corrosie-initiatie als functie van de afstand (figuur 3) is 
hierboven al afgeleid met behulp van het carbonatatiemodel. Bij een afstand 
van 21 mm tussen de tip van het boorgat en de staaf is de kans ongeveer 0,03 
(de geaccepteerde kans op initiatie, β=1,8). Bij de minimumafstand van        
5 mm (dekking 35 mm min boorgatdiepte 30 mm) is de kans op initiatie ca. 
0,97. De kans op initiatie varieert dus tussen 0,03 en 0,97 met de afstand, 
voorzover deze  kleiner is dan 21 mm. Een afstand van 21 mm komt overeen 
met een boorgat met het hart op 23+3= 26 mm uit het hart van de staaf, zoals 
geschetst in figuur 7. Er is dus een zone van 52 mm breed (met het midden 
onder de staaf) waarin de kans op initiatie groter is dan de geaccepteerde 
kans. De gemiddelde kans op initiatie wanneer een boorgat in deze zone ligt 
is berekend door het gemiddelde te nemen van de kans bij een afstand van 5 
mm en de kans bij een afstand van 21 mm. Deze kans wordt daardoor 
ongeveer (0,97+0,03)/2 = 0,5. Deze waarde voor de kans op corrosie-initiatie 
wordt hier verder aangehouden bij boorgaten “in de bedreigde zone”. 
 

Figuur 7  Schets van afstand tussen tip boorgat en wapeningsstaaf voor het 
berekenen van de breedte van de zone met verhoogde kans op 
corrosie-initiatie 
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De kans dat boorgaten in de zone liggen met een verhoogde kans op initiatie 
wordt als volgt berekend. De zone met een verhoogde kans is 52 mm breed 
rondom het midden van elke staaf. Er liggen 24 horizontale staven verdeeld 
over de omtreksrichting van een segment van 4500 mm. De boorgaten wor-
den op ten minste 100 mm uit de rand geboord. De staven liggen in een 
willekeurig patroon ten opzichte van de boorgaten (geen correlatie, zie 
boven). Dit betekent dat de kans op een kortere afstand dan 21 mm tussen de 
tip van het boorgat en de staaf is: 
 
24 x 52 mm /4300 mm = 0,29. 
 
Omdat de kans op corrosie-initiatie vanuit een boorgat direct onder of nabij 
de staaf 0,5 is, wordt de kans op corrosie-initiatie binnen 100 jaar in een 
tunnelelement door de aanwezigheid van boorgaten ongeveer 0,29 x 0,5 = 
0,15. In principe zal corrosie-initiatie “tegelijk” (dat wil zeggen binnen 
betrekkelijk korte tijd) optreden bij alle (ca. zeven) boorgaten boven of nabij 
een horizontale wapeningsstaaf. 
 

3.4 Corrosiesnelheid 

Voor corrosie van wapening na carbonatatie van beton is vocht nodig, in het 
bijzonder elektrolytische geleiding door het vocht in de poriën. Doordat het 
beton in de Groene Harttunnel op termijn uitdroogt tot evenwicht met ca. 
68% RV zal de hoeveelheid porievocht vrij klein zijn. Verder zal door 
carbonatatie ook de geleiding van het aanwezige porievocht gering zijn. 
Porievocht in gecarbonateerd beton bevat namelijk zeer weinig ionen [Sergi 
& Dunster 2004]. Dit is de verklaring van de vaak geuite stelling principe dat 
wapening in “droog” gecarbonateerd beton (bijvoorbeeld in binnenmilieu) 
niet corrodeert. Zo stellen [Bertolini et al. 2004] bijvoorbeeld dat in beton 
van hoge kwaliteit de corrosiesnelheid beneden 80% RV laag is. Sergi & 
Dunster (2004) noemen 75 tot 80% als grens waaronder corrosie beperkt 
blijft “tot een acceptabel niveau”. Dit is met experimenten ook aangetoond; 
zonder chloride is de corrosiesnelheid bij 70% RV ongeveer 1 mA/m2 en met 
0,4% chloride op cementgewicht ongeveer 2 mA/m2 [Glass et al. 1991]; ter 
vergelijking, een corrosiesnelheid boven 2 mA/m2 wordt gezien als signifi-
cant. Een corrosiesnelheid van 1 mA/m2 komt getalsmatig overeen met 1,13 
µm staaldikteverlies per jaar (afgerond 1 µm/jaar). Een constante corrosie-
snelheid van 1 mA/m2 geeft over een periode van 100 jaar een dikteverlies 
van ca. 0,1 mm. 
 
Wel wordt opgemerkt dat als de RV wezenlijk hoger wordt dan 75-80% RV, 
bijvoorbeeld door lekkage, de corrosiesnelheid in gecarbonateerd beton aan-
zienlijk kan zijn. Lekkage via de voegen in de GHT is in de komende 100 
jaar niet uitgesloten, bijvoorbeeld door zettingen in de omringende grond of 
door relaxatie van de rubber afdichtingen. Lekkage zal zich aftekenen door 
vochtplekken in de brandwerende bekleding.  
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Bij inspecties moet hierop worden gelet. Overigens zal lekkage door zetting 
waarschijnlijk een lokaal karakter hebben. Lekkage door degradatie van af-
dichtingen zal min of meer willekeurig verspreid zijn over de gehele tunnel. 
Als het gecarbonateerde beton nat wordt zal de corrosiesnelheid toenemen 
tot maximaal 20 mA/m2.  
 
Verhoging van de RV doordat de tunnel een tijd buiten bedrijf is en dus 
koeler wordt, zal slechts een (traag en daardoor) beperkt effect hebben op de 
RV in het beton en daardoor een klein risico met zich mee brengen. Na lange 
tijd zonder warmte-invoer door treinen zal de RV ca. 80% bedragen; de 
corrosiesnelheid hierbij is ca. 2 µm/jaar. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat corrosie van wapening bij de boorgaten een 
potentieel probleem is van de brandwerende bekleding. Dit proces bedreigt 
mogelijk de integriteit van de verankering van de brandwerende bekleding. 
Vanwege de lokale aard en kleine omvang van corrosieplekken zal corrosie 
bij boorgaten niet de integriteit van de tunnel aantasten. Het maximale ge-
volg is dat aan de binnenkant van de segmenten op maximaal negen plaatsen 
per vierkante meter stukjes dekking met een grootte van enkele vierkante 
centimeters worden afgedrukt. Ook de plekken met aantasting van de 
wapening zijn qua aantal beperkt en bovendien qua grootte(enkele vierkante 
centimeters) en staafdikteverlies (een fractie van een millimeter) verwaar-
loosbaar. Op de schaal van een segment of een tunnelring heeft dit geen 
gevolgen voor de constructieve integriteit.  
 

3.5 Gevolgen van corrosie 

De corrosiesnelheid is laag door de vrij lage RV, behalve bij lekkages. Hier 
wordt een schatting gemaakt van de tijd totdat schade ontstaat (de propa-
gatieperiode) voor twee gevallen: 
a. bij normale lage RV van ca. 68% (corrosiesnelheid ca. 1 mA/m2) 
b. bij lekkage (corrosiesnelheid ca. 20 mA/m2). 
 
Deze corrosiesnelheden komen uit de literatuur [Glass et al. 1991, Bertolini 
et al. 2004, Sergi & Dunster 2004]; DuraCrete berekeningen op basis van de 
elektrische weerstand (van niet-gecarbonateerd beton) bevestigen deze 
getallen globaal. 
 
Bij de modellering van schade door corrosie wordt meestal uitgegaan van 
scheurvorming in de dekking op een wapeningsstaaf. Men gaat er dan van 
uit dat over de gehele lengte van de staaf corrosie plaatsvindt. De corrosie bij 
de boorgaten heeft een wezenlijk ander karakter: zij zal globaal de vorm en 
grootte van het boorgat hebben (van waaruit immers kooldioxide de wape-
ning heeft bereikt), dus cirkelvormig met een typische diameter van 6 mm 
(oppervlak 30 mm2).  
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Pas zeer recent is een empirisch model gepubliceerd voor schade door corro-
sie vanuit een kleine corrosieplek [Torres-Acosta & Sagues 2004]. Daarom 
gaan we hier eerst uit van de gangbare modellen voor corrosie over het ge-
hele oppervlak van een staaf. 
 
De globale gedachte achter modellen voor de relatie tussen de hoeveelheid 
corrosie en scheurvorming is dat een v-vormig stuk beton over de lengte van 
de roestende staaf wordt weggedrukt tegen de treksterkte in. Dit behoeft een 
bepaalde hoeveelheid drukopbouw die samenhangt met de hoeveelheid 
corrosieproducten die evenredig is met het staaldikteverlies. Het eenvou-
digste model van Tuutti [1982] geeft aan dat bij een dikte van het staalverlies 
van ongeveer 200 µm scheurvorming optreedt. Dit betekent voor het relatief 
droge beton in de GHT met een corrosiesnelheid van 1 µm/jaar scheurvor-
ming na ongeveer 200 jaar (10 jaar bij lekkage). Benadrukt wordt dat dit 
soort berekeningen vrij ruwe schattingen zijn; zowel de modellen als de 
(lokale) materiaaleigenschappen bevatten een flinke spreiding cq. onzeker-
heid. 
 
Bij proeven met macrocellen in het kader van onderzoek naar hydrofobering 
van beton [Polder 1995] werd corrosie opgewekt in proefstukken door belas-
ting met chloride en werd na enige tijd scheurvorming boven de staven 
(dekking 25 mm) waargenomen. Vervolgens werden de staven uitgenomen 
en werd vastgesteld hoeveel staal was verdwenen door corrosie, in relatie tot 
scheurvorming. Hier bleek dat bij een diepte van corrosieputten van ca.        
1 mm (op vele plaatsen per staaf) scheurvorming optrad. Bij  de lage corro-
siesnelheid in de GHT zou het 1000 jaar duren voordat een staaldikte van     
1 mm zou zijn weggecorrodeerd (50 jaar bij lekkage). Doordat de corrosie-
producten bij corrosie door chloride beter oplosbaar zijn, ontstaat minder 
druk dan bij corrosie door carbonatatie. Daarom zijn deze getallen voor de 
GHT waarschijnlijk te optimistisch. Als hiervoor een correctiefactor van 2,5 
tot 5 wordt aangehouden, zou hieruit een propagatieperiode van 200 tot 400 
jaar voor droog beton (10 tot 20 jaar bij lekkage) uitkomen. Dit komt goed 
overeen met de schatting volgens het simpele model van Tuutti. 
 
Bij deze schattingen is uitgegaan van een over zijn lengte roestende staaf. Bij 
roesten van wapening door carbonatatie vanuit een boorgat zal de roestende 
plek globaal een cirkel zijn met 6 mm diameter. Om schade aan het beton te 
veroorzaken moeten de roestproducten in dit geval een kegel uitdrukken. In 
vergelijking met een over de gehele lengte roestende staaf zal het hierdoor 
aanzienlijk langer duren voordat schade ontstaat. Het uitdrukken van een 
kegel tot aan het betonoppervlak (eventueel met anker) zal door het grotere 
weg te drukken oppervlak en de daardoor grotere tegenwerkende kracht veel 
langer dan 200 jaar duren. 
 
Torres-Acosta & Sagues [2004] hebben op basis van laboratorium-
experimenten een empirisch model opgesteld waarmee, voor lokale corrosie 
(kleine corrosieplekken op een verder niet corroderende staaf) kan worden 
berekend hoeveel staaldikteverlies nodig is om de dekking te doen scheuren. 
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Parameters in het model zijn de dekking, de staafdiameter en de lengte van 
het corroderende stuk wapening. Dit model houdt geen rekening met de 
effecten van bijvoorbeeld een boorgat. Toch is het nuttig hiermee naar de 
GHT te kijken. 
 
Met de waarden uit de GHT (staaf 8 mm diameter, corrosieplek 6 mm 
diameter) levert het model voor een dekking van 35 mm scheurvorming op 
bij een staaldikteverlies van 2,2 mm. Bij 1 µm/jaar zou het dus ca. 2000 jaar 
duren (vanaf corrosie-initiatie) voordat scheuren ontstaan. Om een kegel uit 
te drukken met daarin het anker zou nog meer corrosie nodig zijn.  
 
Bovendien zit het boorgat dicht bij de corrosieplek, waardoor eerst het 
schijfje beton tussen het boorgat en de roestende staaf zal bezwijken doordat 
dit de zwakste doorsnede vormt. Vervolgens moeten corrosieproducten de 
holle ruimte in het boorgat vullen voordat verdere drukopbouw kan plaats-
vinden. Deze holle ruimte is 6 mm in diameter en gemiddeld 5 mm diep (het 
boorgat is 30 mm diep, het anker steekt 25 mm diep). Er is dus een laag 
corrosieproducten van 5 mm dik nodig. Zo’n hoeveelheid roest zal worden 
geproduceerd door 1 tot 2 mm staaldikte. Dit zal bij een corrosiesnelheid van 
1µm/jaar 1000 tot 2000 jaar duren. Hiermee wordt de totale lengte van de 
propagatieperiode tot aan het uitdrukken van een kegel beton (met een 
anker) ten minste ca. 3000 jaar. 
 
Hierboven is voor lekkageplekken een 20 maal hogere corrosiesnelheid aan-
gehouden. Bij eventuele lekkageplekken is de vraag hoe nat het beton bij de 
roestende plek daadwerkelijk wordt. Het lekwater moet vanuit een lekkende 
voeg een vrij lange weg afleggen langs het betonoppervlak om bij het boor-
gat en vervolgens de roestende staaf te komen (≥ 100 mm). Tegelijk zal het 
lekwater worden opgezogen door en verdampen via de laag Fendolite. Pas 
wanneer er veel water "stroomt" uit een lek in een horizontale voeg boven 
een naar binnen gekromd element (dus in de onderste helft van de tunnel-
ring) zal een wezenlijke hoeveelheid water bij de roestende plek kunnen 
komen. Door dit alles zal maar een deel van de boorgaten nabij lekkages een 
wezenlijke verhoging van de corrosiesnelheid ondergaan.  
 
Alleen bij sterke lekkages zal de tijd tot het uitduwen van een kegel beton 
wezenlijk korter zijn dan in het droge beton zoals boven beschreven. Toch 
duurt het dan naar schatting ten minste 150 jaar (analoog aan de boven gege-
ven redenering). Bovendien is dit een incidentele samenloop van omstandig-
heden, waardoor het totale risico maar weinig toeneemt. In elk geval zullen 
dergelijke forse lekkages visueel kunnen worden waargenomen. Hierop kan 
dus worden geïnspecteerd. 
 
Tenslotte wordt het mogelijk optreden van macrocelcorrosie beschouwd. 
Macrocelcorrosie is een bepaalde vorm van corrosie waarbij de corrosie-
snelheid wordt verhoogd doordat kathodische reacties op niet-roestende de-
len van het staal meewerken aan het (anodische) corrosieproces op de roes-
tende delen.  
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Hiervoor is een goede elektrolytische geleiding van het beton nodig tussen 
anodes en kathodes, ofwel een lage elektrische weerstand. Daardoor is 
macrocelcorrosie vooral van belang in natte (delen van) constructies. In 
relatief droog (slecht geleidend) beton speelt alleen microcelcorrosie een rol, 
waarbij anodes en kathodes dicht bij elkaar liggen. Het beton aan de binnen-
kant van de GHT is te droog om een wezenlijke bijdrage van macrocel-
corrosie te verwachten. Ook bij lekkages is het beton alleen maar lokaal nat, 
waardoor het meewerkend kathodeoppervlak klein zal zijn. Macrocelcorrosie 
is daarom niet van belang voor de corrosie bij de boorgaten. 
  
Samenvattend: Door de lage corrosiesnelheid in het droge beton van de 
Groene Harttunnel duurt het van de orde van 200 jaar voordat in een normaal 
betonelement scheuren zouden ontstaan over wapeningsstaven die over grote 
lengte corroderen. Echter, door de lokale aard van de corrosie in de tunnel 
ontstaan scheuren in de dekking volgens berekening met een recent gepu-
bliceerd model voor lokale corrosie pas op een termijn van ca. 2000 jaar. Het 
uitdrukken van het anker met een omringende kegel beton duurt 
waarschijnlijk ca. 3000 jaar, mede doordat de boorgaten (die aanleiding zijn 
tot corrosie) ook expansieruimte bieden voor corrosieproducten. De gevol-
gen van corrosie zijn dus pas op de extreem lange termijn een bedreiging 
voor de integriteit van de verankering van de brandwerende laag. 
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4 Conclusies 

4.1 Algemeen 

De vraag bij dit onderzoek is of de duurzaamheid van de boortunnel binnen 
de gewenste levensduur van 100 jaar wordt bedreigd doordat in de betondek-
king op de wapening in de liningsegmenten gaten zijn geboord ten behoeve 
van de verankering van de brandwerende bekleding. Deze vraagstelling is als 
volgt onderzocht. 
 
Het onderzoek is ten eerste gericht op de vraag of binnen 100 jaar corrosie 
van wapening zou kunnen ontstaan door de aanwezigheid van boorgaten; 
vervolgens op welke termijn corrosie daadwerkelijk schade zou kunnen ver-
oorzaken en tenslotte of die schade de integriteit van de gehele tunnel zou 
bedreigen. Hierbij is uitgegaan van het oorspronkelijke levensduurontwerp, 
waarbij wijzigingen zijn aangebracht op grond van nieuwe informatie en 
inzichten. 
 

4.2 Mogelijke corrosie bij de boorgaten 

Beredeneerd is dat belasting met chloride uit het omringende grondwater bij 
de boorgaten aan de binnenkant van de tunnel onwaarschijnlijk is. Carbona-
tatie van het beton is daardoor maatgevend voor wapeningscorrosie.  
 
Het oorspronkelijke levensduurontwerp op het aspect carbonatatie is daarbij 
het uitgangspunt geweest. De modelinvoer is echter gemodificeerd op basis 
van: 
- een iets verhoogde temperatuur in de tunnel door de inbreng van warmte 

door de treinen en een daardoor verlaagde relatieve vochtigheid 
- een toegenomen weerstand tegen carbonatatie van het beton op het tijdstip 

van het boren van de gaten (op ca. twee jaar ouderdom) 
- een uit metingen gebleken kleinere spreiding in de betondekking. 
 
Hiermee is uitgerekend hoe diep het beton zou vanuit een boorgat carbona-
teren in 100 jaar. Hieruit bleek dat de kans op corrosie-initiatie voldoende 
klein zou zijn als de tip van een boorgat 21 mm of meer afstand tot een 
wapeningsstaaf heeft. Anders gezegd, boorgaten met een hart-op-hart afstand 
tot de staven van 26 mm of meer leiden niet tot het vergroten van de kans op 
corrosie. 
 
Gezien de geometrie van boorgaten en staven in een element is de kans ca. 
29% dat een rij boorgaten in één element binnen 26 mm van de wapening 
ligt. Voor die boorgaten is de kans dat binnen 100 jaar initiatie van corrosie 
optreedt ca. 50%. De totale kans op corrosie-initiatie in één element is 
daarmee ca. 15%.  
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Door een geringe correlatie tussen naburige elementen is het optreden van 
corrosie-initiatie willekeurig verspreid over de gehele boortunnel. 
 

4.3 Termijn waarop schade kan ontstaan door corrosie bij boorgaten 

Omdat de kans op corrosie-initiatie groter is dan de oorspronkelijk geaccep-
teerde kans hierop (ca. 3%), is de termijn waarop dit zou kunnen gebeuren 
bekeken. Hierbij is gebleken dat het vrij droge (binnen)klimaat in de tunnel 
ervoor zorgt dat de corrosiesnelheid na depassivering laag is, met uitzonde-
ring van wapening bij boorgaten die worden belast met lekwater. De lage 
corrosiesnelheid zorgt ervoor dat het ca. 200 jaar zou duren voordat in een 
normale geometrie scheuren over de wapening zouden ontstaan. Corrosie 
van wapening bij boorgaten betreft echter maar kleine plekjes. Hierdoor zal 
op een termijn van (veel) meer dan 200 jaar het schijfje beton tussen de 
roestplek en het boorgat scheuren en uiteindelijk verbrijzelen. Doordat er 
onderin een boorgat enkele millimeters ruimte is, zal daar lange tijd geen 
drukopbouw plaatsvinden. Tenslotte zal pas op zeer lange termijn (van de 
orde van 3000 jaar) mogelijk de gehele kegel met daarin het anker worden 
weggedrukt.  
 
Bevochtiging van het beton vanuit lekkende voegen zou het corrosieproces 
kunnen versnellen. Het optreden van lekkage in 100 jaar is niet uitgesloten. 
Wel is het waarschijnlijk dat het meeste lekwater zal worden afgevoerd door 
verdamping via de brandwerende bekleding. Alleen bij zware lekkage kan de 
corrosie wezenlijk versneld worden; toch duurt het ook hier naar schatting 
150 jaar of meer voordat een kegel met anker worden uitgedrukt. Aanbevo-
len wordt op lekkages te inspecteren en bij grootschalige lekkage maatre-
gelen te overwegen. 
 

4.4 Mogelijke schade aan de integriteit van de boortunnel 

Beredeneerd is dat de mogelijke schade door corrosie bij een deel van de 
boorgaten de aard zal hebben van lokaal scheuren en verbrijzelen van beton 
en in uiterste consequentie het uitdrukken van een kegel met daarin het 
anker. Beide schadeverschijnselen hebben de omvang van enkele vierkante 
centimeters, ter plaatse van boorgaten die dicht bij de wapening liggen. Ook 
de aantasting van de wapening heeft een omvang van enkele vierkante centi-
meters en een diepte van maximaal enkele millimeters. Al deze verschijn-
selen zullen in het algemeen pas optreden lang nadat de ontwerplevensduur 
van 100 jaar is verstreken. Door hun kleine omvang hebben zij geen gevolg 
voor de integriteit van de tunnel.  
 
Samenvattend is de conclusie uit het onderzoek dat de aanwezigheid van 
boorgaten in de betondekking in de boortunnel geen schadelijke gevolgen zal 
hebben voor de duurzaamheid van de boortunnel.  
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Wel wordt hierbij opgemerkt dat de gehanteerde modellen voor corrosiepro-
pagatie een flinke onzekerheid bevatten. Daarop zal in de risicoanalyse ver-
der worden ingegaan. 
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Bijlage A.  Gevoeligheidsanalyse klimaatberekeningen 
 
 
 
Het totale ingebrachte vermogen bereikt dynamisch evenwicht (steady state) 
met het warmteverlies door de tunnelwand en door ventilatie.  
 
Het warmteverlies door de tunnelwand is een functie van het verschil tussen 
de grond- en de binnentemperatuur, waarbij de binnentemperatuur (enigs-
zins) varieert met de buitentemperatuur en die van de grond constant is. Bij 
de berekeningen wordt rekening gehouden met de warmteweerstand van het 
Fendolite en met het opwarmen van een laag grond. 
 
Ventilatie vindt in hoofdzaak plaats via de tunneluiteinden. 
 
Met behulp van door HSL-Zuid aangeleverde informatie en algemene kli-
maatgegevens is een spreadsheet gemaakt waarmee de luchttemperatuur in 
de tunnel en de temperatuur en de relatieve vochtigheid (RV) in het beton 
kunnen worden berekend. De typische in- en uitvoer is hieronder weerge-
geven in Tabel A.1. 
 
 
Tabel A.1 Typische in- en uitvoer voor het temperatuur- en RV-rekenblad 
 
     temperaturen  RV p 

opbouw        % dampdruk 
dikte Rsi 0.15   buiten  10.0 84 1030.6 

 isolatie 0.20   in tunnel  13.9   
600 beton 0.26   grond  12.0   
2500 grond 1.43        

          
  totaal 2.04 m2.K/W      max 

     in tunnel  13.9 65 1583.3 
  omtrek 41.80 m2  betonoppervlak 13.5 66 1550.6 

 lengte 7800 m  beton 35 13.5 68 1549.2 
 transmissie 159867 W/K  beton 600 13.3 100 1526.7 
          

ventilatie snelheid 2 m/s       
 oppervlak 101 m2   maandgemiddelde  klimaat 12 t/u, 2 m/s 
 Warmte-
capaciteit 

1020 J/kg.K   maand T atmosf RV 
atmosf 

RV@35 mm 

 massa 1.2 kg/m3   1 1.7 93 57 
      2 2.0 91 57 
 ventilatie 247248 W/K   3 5.0 83 58 
      4 8.5 78 61 

treinen aantal 12    5 12.4 76 67 
 vermogen 
per trein 

4.00E+06 W   6 15.5 75 73 

 verblijftijd 94 s   7 17.0 79 80 
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     temperaturen  RV p 
toevoer door trein 1.25E+06 W   8 16.8 82 82 

      9 14.3 85 79 
      10 10.0 89 72 
      11 5.9 92 65 
      12 3.0 94 60 
     jaargemiddeld 9.3 84 68 
 
De vet (en rood) gedrukte getallen zijn de invoervariabelen; de vet en cursief 
(en blauw) gedrukte zijn de belangrijkste uitkomsten. In het blokje 
rechtsonder zijn de maand- en jaargemiddelde temperatuur en RV in De Bilt 
weergegeven. 
 
De gevoeligheidsanalyse is gemaakt rondom een centrale variant met 12 
treinen per uur en een ventilatiesneheid van 2 m/s. Dit aantal treinen berust 
op recente informatie. De ventilatie-snelheid berust op invoer van eerdere 
berekeningen, waarbij 32 treinen per uur werd aangehouden. Omdat de 
ventilatie(snelheid) sterk is gekoppeld aan het aantal treinen, is 2 m/s 
mogelijk te hoog geschat. Bij een lagere ventilatie wordt het beton warmer 
en droger. 
 
Met de centrale variant zijn eerst temperatuur en RV op 35 mm in het beton 
berekend met de maandgemiddelde buiten-T en -RV. Daaruit volgt dat de 
RV in het beton zou varieren tussen 57% (in januari en februari) en 82% in 
augustus (zie uiterste rechterkolom onderin tabel A.1 en figuur A1). Doordat 
vochtuitwisseling in/uit beton traag is (extra vertraagd door het Fendolite), 
mag worden verwacht dat het beton deze maandelijkse variaties nauwelijks 
zal volgen. Daarom is verder met jaargemiddelden gerekend (blauwe 
horizontale lijn in figuur A.1). 
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Figuur A.1  Maandgemiddelden van temperatuur en RV in de buitenlucht en 

op 35 mm diepte in het beton (12 treinen per uur, 2 m/s), 
alsmede jaargemiddelde RV in het beton 

 
Bij variatie van de invoer blijkt dat het aantal treinen per uur en de ventilatie-
snelheid de grootste invloed op het resultaat (de RV in beton) hebben. Hier-
bij moet echter rekening worden gehouden met hun onderlinge koppeling. 
Immers, ventilatie wordt vooral veroorzaakt door het passeren van een trein. 
Daarom is voor vier aantallen treinen telkens een bijbehorend hoog/middel/ 
laag niveau van ventilatie aangehouden. Invoer en resultaten zijn in tabel A.2 
weergegeven. 
 
Tabel A.2  Temperatuur en RV als functie van aantal treinen per uur in 

combinatie met hoge/middel/lage ventilatiesnelheid 
 
Combi-
natie 

aantal 
treinen 
per uur 

ventilatiesnelheid temperatuur RV 

  hoog matig laag tunnel Beton-
opp 

beton 
@35 mm 

tunnel Beton-
opp 

beton 
@35 
mm 

32/9 32 9.0   12.9 12.7 12.7 69 70 72 
32/6   6.0  14.1 13.7 13.7 64 66 68 
32/4.5    4.5 15.1 14.6 14.6 60 62 64 

           
24/6 24 6.0   13.1 12.9 12.9 68 69 71 
24/4   4.0  14.3 13.9 13.9 63 65 67 
24/3    3.0 15.3 14.8 14.7 59 61 64 
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Combi-
natie 

aantal 
treinen 
per uur 

ventilatiesnelheid temperatuur RV 

12/3 12 3.0   13.0 12.8 12.8 69 70 72 
12/2   2.0  13.9 13.5 13.5 65 66 68 
12/1.5    1.5 14.6 14.1 14.1 62 64 66 

           
6/1.5 6 1.5   12.7 12.6 12.6 70 71 72 
6/1.0   1.0  13.3 13.1 13.1 67 68 70 
6/0.75    0.75 13.7 13.4 13.4 66 67 69 
 
Uit de resultaten blijkt dat, tenminste bij deze koppeling tussen aantal treinen 
en ventilatie, de variatie in de RV beperkt is (rechter kolom): tussen 64% en 
72% RV voor 6 tot 32 treinen per uur met veel tot weinig ventilatie, zie ook 
figuur A.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur A.2  Invloed van aantal treinen en ventilatiesnelheid op de RV in 

het beton 
 
Verder wordt opgemerkt dat de dikte van het beton en de dikte van de 
opwarmende grondlaag weinig invloed hebben. Variatie van de grondlaag 
tussen 0 en 4 m geeft RV's van 73% tot 67%. Standaard wordt aangehouden 
2,5 m (68% RV). Een betondikte variërend tussen 200 mm via 400 mm tot 
1000 mm leidt tot RV's van 73%, via 70 tot 67%. De centrale variant is 600 
mm dikte (68% RV). 
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Als achtergrond verder in figuur A.3 de maximale waterdampspanning als 
functie van de temperatuur gegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur A.3   Maximale waterdampspanning als functie van de temperatuur 
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Bijlage B.  Dekkingsmetingen segmenten Groene Harttunnel 
 
 
 
 
Op 10 november 2004 zijn door Quirijn van Zon en Mario de Rooij van 
TNO Bouw betondekkingsmetingen uitgevoerd op een aantal betonnen seg-
menten van de GHT. Deze metingen zijn uitgevoerd met de Hilti Ferroscan. 
De metingen zijn uitgevoerd langs radiale lijnen, waardoor de betondekking 
is gemeten op de wapeningsstaven die in lengterichting van de tunnel zijn 
gesitueerd. 
 
In totaal zijn 42 betonnen segmeten doorgemeten, verdeeld over de 
verschillende typen segmenten en verdeeld over de ringen 280 tot en met 
379. In totaal zijn er 783 metingen verricht. 
 
De resultaten van deze betondekkingsmetingen zijn als volgt (zie figuur 
B.1): 
• De gemiddelde waarde bedraagt 33,5 mm. 
• De standaardafwijking bedraagt 2,3 mm. 
• De minimaal gemeten waarde bedraagt 24 mm. 
• De maximaal gemeten waarde bedraagt 44 mm. 

  
Figuur B.1: Resultaten betondekkingsmetingen. 
 
Uit een nadere analyse van de individuele segmenten blijkt het volgende (zie 
Tabel B.1): 

• De gemiddelde betondekking in de individuele segmenten varieert 
van 31,2  - 36,6 mm (zie figuur B.2). 
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• De standaardafwijking van de betondekking in de individuele 
segmenten varieert van 0,7 - 4,7 mm (zie figuur B.3).  

• De variatiecoëfficiënt van de betondekking in de individuele 
segmenten varieert van 2,1 – 13,7 %. 
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Figuur B.2: Gemiddelde betondekking in de individuele segmenten. 
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Figuur B.3:  Standaardafwijking van de betondekking in de individuele 

segmenten. 
 
Op 26 november is op een element van ring 658 een ijking uitgevoerd van de 
betondekkingsmeter. In het betreffende element is met de betondekkings-
meter de betondekking op een tweetal staven bepaald.  
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Vervolgens is met een holle kernboor een kerntje geboord tot op de wape-
ning, waarna de daadwerkelijke betondekking is gemeten met een schuif-
maat. De resultaten van deze metingen zijn als volgt: 
• Staaf 1: De gemeten betondekking bedroeg 36 mm en de werkelijke 

betondekking bedraagt 38 mm. 
• Staaf 2: De gemeten betondekking bedroeg 36 mm en de werkelijke 

betondekking bedraagt 37 mm. 
 
Tabel B.1:  Samenvattend overzicht betondekkingsmetingen individuele seg-

menten. 
 

Betondekking (mm) Type 
segment 

Ringnummer 
 Gemiddeld Standaardafwijking Variatiecoefficient 

A01 284 32,7 1,8 5,4 
A01 329 34,1 3,4 10,1 
A02 303 34,4 1,2 3,4 
A02 313 33,9 1,4 4,1 
A02 360 32,9 1,7 5,1 
A03 334 32,3 1,9 6,0 
A03 371 34,1 1,6 4,7 
A05 354 34,3 1,6 4,5 
A06 282 31,2 2,1 6,7 
A06 377 33,6 1,8 5,4 
A07 331 32,6 1,2 3,7 
A08 300 35,3 0,7 2,1 
B02 289 33,4 2,5 7,6 
B02 357 34,9 1,8 5,3 
B03 293 35,2 1,8 5,2 
B03 374 34,2 1,6 4,6 
B05 311 33,2 2,6 7,9 
B05 339 33,5 1,9 5,7 
B06 291 32,3 2,1 6,6 
B07 319 33,5 1,6 4,9 
B10 335 33,8 4,7 13,7 
B10 355 32,6 2,3 6,9 
C01 280 32,7 1,5 4,7 
C01 287 33,6 2,3 6,9 
C02 349 32,6 1,9 5,8 
C03 298 35,3 2,3 6,4 
C03 337 33,2 2,3 7,0 
C03 347 32,3 2,0 6,3 
C04 308 33,6 2,7 8,2 
C06 332 33,2 2,3 7,0 
C07 376 34,8 1,3 3,8 
C09 295 32,2 1,5 4,5 
C10 323 32,8 2,0 6,1 

D01 S 352 32,1 1,7 5,4 
D01 S 363 34,8 1,7 4,7 
D02 317 33,0 2,2 6,6 
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Betondekking (mm) Type 
segment 

Ringnummer 
 Gemiddeld Standaardafwijking Variatiecoefficient 

D02 S 342 36,6 2,9 8,0 
D03 S 321 32,3 1,4 4,4 
D03 S 379 33,8 2,1 6,2 
D04 S 326 32,8 1,8 5,4 
D06 S 315 33,0 1,0 3,0 

D08 S 290 33,8 1,2 3,5 

 
 


