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Samenvatting

Tijdens de uitvoering van de boortunnel van de Westerscheldetunnel is schade aan
de betonnen segmenten en de afdichtingsprofielen opgetreden. Dergelijke schade zal
zich, als geen maatregelen worden genomen, naar verwachting ook nog blijven
voordoen bij de verdere bouw van de boortunnel. Wel mag worden verwacht dat
door toenemende ervaring bij het vervaardigen en het inbouwen van de betonnen
segmenten een proces zal ontstaan waarbij de inbouwploeg leert om een deel van de
schade te vermijden.

De schades zijn en worden gerepareerd, maar het is onduidelijk of het daarmee ver-
kregen resultaat in kwaliteit vergelijkbaar is met het oorspronkelijke materiaal. N.V.
Westerscheldetunnel heeft daarom aan Bouwdienst Rijkswaterstaat gevraagd om een
onderzoeksplan op te stellen op grond waarvan de vraag of en zo ja in hoeverre het
toekomstig onderhoud (tijdstip, omvang en prijs) wordt beïnvloed door de schades
als hiervoor bedoeld.

In het onderzoek dienden de volgende taken te worden uitgevoerd:
- Inventarisatie van de opgetreden en optredende schades en mogelijke maatrege-
len;

- Analyse van de levensduur van de gerepareerde plekken
- Beeldvorming van de over de levensduur van 100 jaar hiermee gepaard gaande
extra kosten.

- Onderzoek van de mogelijkheden om deze niet voorziene kosten in rekening te
brengen bij de uitvoerende aannemer.

Het onderzoek is uitgevoerd door TNO Bouwen begeleid door een groep bestaande
uit medewerkers van Bouwdienst Rijkswaterstaat en N.V. Westerscheldetunnel.

Uit de inventarisatie is naar voren gekomen, dat de frequentie van de schade in de
oostelijke buis hoger is dan in de westelijke buis. In beide gevallen neemt de fre-
quentie af met het vorderen van de werkzaamheden. De meeste schade doet zich
voor bij de sluitsteen en de segmenten die direct naast de sluitsteen zijn gelegen. De
krachten die optreden bij het sluiten van de ring hebben kennelijk een grote invloed
op het ontstaan van de schade. Het is evenwel niet gelukt om binnen het onder-
zoeksproject een beeld te krijgen van de grootte van die krachten.

De grote sluitkrachten zijn ook sterk bepalend voor het optreden van spanningen en
vervormingen van de rubberafdichtingsprofielen. Het beoordelen of de toegepaste
profielen geschikt zijn is zonder het kennen van dergelijke informatie niet mogelijk.
De achtergrondkennis om een dergelijke beoordeling uil te voeren is echter wel voor
handen.

De schade die aan de betonnen segmenten is opgetreden is, voor zover dat zichtbaar
was, hersteld met behulp van conventionele reparatiemethoden. De financiële con-
sequenties van de schades bleken nauwelijks te kwantificeren.
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Ten eerste als gevolg van het feit, dat een deel van de schade onzichtbaar is. Voorts
omdat nauwelijks of geen informatie beschikbaar was ten aanzien van de toegepaste
reparatiemethoden.die een dergelijke kwantificering mogelijk maken. De boortunnel
is ontworpen om gedurende een levensduur van tenminste 100 jaar te voldoen aan
eisen ten aanzien van betrouwbaarheid. Er zou moeten worden aangetoond op welke
wijze de reparatiemethoden bijdragen aan het bereiken van de gewenste betrouw-
baarheid.

Aangezien de tunnelwand van de boortunnel relatief dun is in vergelijking metande-
re typen tunnelwanden, zou zich het fenomeen van macrocelcorrosie kunnen voor-
doen. Dit houdt in dat de wapening aan de buitenzijde van de tunnel (ineen ZUDr-

stofarme omgeving) kan gaan corroderen door zuurstoftoevoer aan de binnenzijde
van de wand ..Deze vorm van corrosie is niet zonder meer te herkennen. Er is daarom
aanbevolen nader onderzoek naar het schadefenomeen en bovendien om de con-
structie op dit fenomeen te monitoren. Het monitorsysteem zou ook gebruikt kunnen
worden om andere relevante aspecten te bewaken. Ook zou een preventief katho-
dischbeschermingssysteem kunnen worden aangebracht

Het onderzoek heeft duidelijk laten zien, dat het moeilijk is om grip te krijgen op de
gevolgen van schade aan de betonnen segmenten en de rubberafdichtingsprofielen.
Het is daarom dringen gewenst hier verdere studie naar te doen, enerzijds om te we-
ten welk gedrag verwacht kan worden van de bestaande boortunnels en anderzijds
om het ontwerp en de uitvoering van nieuwe tunnels te verbeteren.
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1 Inleiding

1.1 Algemene beschrijving van het project.

Tijdens de uitvoering van de boortunnel, die deel uit maakt van de Westerschelde-
tunnel (hierna aan te duiden met WST), is schade aan de betonnen segmenten en de
afdichtingsprofleien opgetreden. Dergelijke schade zal zich, als geen maatregelen
worden genomen, naar verwachting ook nog blijven voordoen bij de verdere bouw
van de boortunnel. Wel mag worden verwacht dat door toenemende ervaring bij het
vervaardigen en het inbouwen van de betonnen segmenten een proces zal ontstaan
waarbij de inbouwploeg leert om een deel van de schade te vermijden.

De schades zijn en worden gerepareerd, maar het is onduidelijk of bet daarmee ver-
kregen resultaat in kwaliteit vergelijkbaar is met het oorspronkelijke materiaal. N.V.
Westerscheldetunnel heeft daarom aan Bouwdienst Rijkswaterstaat gevraagd om een
onderzoeksplan op te stellen op grond waarvan de vraag of en zo ja in hoeverre het
toekomstig onderhoud (tijdstip, omvang en prijs) wordt beïnvloed door de schades
als hiervoor bedoeld.

In het onderzoek dienden de volgende taken te worden uitgevoerd:
- Inventarisatie van de opgetreden en (mogelijk) optredende schades in de boor-
tunnel en beschrijving van de meest in aanmerking komende reparatietechnieken
en -materialen;
analyse van de levensduur van de gerepareerde plekken in relatie tot het onbe-
schadigde moedermateriaal en geven van een indicatie van de mate waarin voor-
tijdig (groot) onderhoud c.q, tussentijds herstel nodig of te verwachten is
Beeldvorming van. de over de levensduur van 100 jaar hiermee gepaard gaande
gekapitaliseerde kosten.
Onderzoek van de mogelijkheden om deze niet voorziene kosten in rekening te
brengen bij de uitvoerende aannemer.

Het onderzoek is uitgevoerd door een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordi-
gers van de N.V. Westerscheldetunnel, RWS Bouwdienst en TNO (Bouwen Indu-
strie). De globale taakverdeling tussen RWS en TNO is, dat TNO adviseert omtrent
de technische aspecten voor wat betreft levensduur en reparatie van de betonnen
segmenten en de rubber voegprofielen. Verder zorgt TNO voor het uitvoeren van de
inventarisaties. RWS en WST zorgen voor het aanleveren van informatie en voor het
beoordelen van de kosten en juridische consequenties. In deze rapportage wordt niet
ingegaan op de juridische consequenties.

1.2 Omschrijving van de werkzaamheden van TNO

De werkzaamheden van TNO bestonden bij de aanvang van het project uit:
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1. Startoverleg met de werkgroep.
2. Opstellen van een werkplan met tijdplanning.
3. Bestuderen van de beschikbaar gestelde gegevens.
4. Inventariseren van de aanwezige schade.
5. Beoordelen van de wijze van werken bij het vervaardigen, vervoeren en inbou-

wen van de tunnelsegmenten met als doel inzicht te krijgen in het ontstaan, de
aard en de omvang van deschade, Dit is enerzijds gericht op het verkrijgen van
inzicht in de 'verborgen' schade en anderzijds op het beoordelen van de ernst
van de schade.

6. Inventariseren van de toegepaste methoden van herstel en van potentiële andere
herstelmethoden. Verder wordt op basis van beschikbare gegevens geanalyseerd
in welke mate de reparaties invloed hebben op de prestatie en. de betrouwbaar-
heidvan de tunnelwand.

7. Analyseren van de duurzaamheid van de tunnelwand inclusief de daarin aange-
brachte reparaties. Dit betreft in wezen het aangeven van de verhoging van de
faalkans van de tunnelwand en de noodzaak om extra, dan wel voortijdig onder-
houd te moeten plegen. Voor zover het om praktiscbe redenen niet mogelijk is
om onderboud te plegen, zal het verlies aan functionaliteit worden beoordeeld.

8. Overleg met de begeleidingsgroep.
9. Tussentijds overleg tussen medewerkers van TNO en RWS en WST.
10. Eindadvies.

Gaande de uitvoering van het project is aan de werkzaamheden nog toegevoegd een
beoordeling van de gehanteerde reparatietechnieken voor zowel de reparaties die
worden uitgevoerd direct na vervaardiging in de prefab fabriek als na de inbouw van
de segmenten in de boortunnel.

In overleg met de begeleidingsgroep kan van deze werkzaamheden worden afgewe-
ken. TNO draagt dan zorg voor het aangeven van de gevolgen van afwijkingen in
termen van inhoud van de werkzaamheden van TNO, kosten en voortgang.



2 Levensduureisen Westerscheldetunnel

2.1 Voorstudie

Door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat is, bij eerdere gelegenheid, aan TNO Bouw
opdracht verleend om te adviseren omtrent de levensduur van de in ontwerp zijnde
boonunnel onder de Westersehelde. Deze tunnel zal in de komende jaren worden
gebouwd door de aannemerscombinatie KMW. Deze aannemerscombinatie is ook
verantwoordelijk voor het maken van het definitieve ontwerp. Eén van de belang-
rijkste. eisen met betrekking tot de duurzaamheid die in het ontwerp moeten worden
gerealiseerd is een levensduur van tenminste 100 jaar. TNO Bouw diende te advise-
ren of bet voorgestelde ontwerp aan deze eis zou kunnen voldoen en mogelijke al-
ternatieven aan te dragen.

Daartoe is eerst een indicatieve studie uitgevoerd naar de levensduur van de tunnel,
zoals die behoort bij het ontwerp dat in het eerste kwartaal van 1998 bekend was.
Indicatief wil in dit verband zeggen, dat is uitgegaan van geschatte waarden voor de
relevante materiaaleigenschappen, de vormgeving van de tunnel zoals die op dat
ogenblik bekend was en dat geen formele berekening van de levensduur heeft
plaatsgevonden, maar dat een benadering is toegepast. Indicatief wil ook zeggen,dat
de studie zich concentreert op de gewapend betonnen boortunnel, waarvan verwacht
wordt dat deze ten aanzien van de duurzaamheid het meest kritisch is.

In een later stadium is een studie gedaan ten behoeve vaneen evaluatie van de le-
vensduurberekeningen die door KMW zijn aangeleverd. Deze berekeningen zullen
betrekking hebben op alle belangrijke onderdelen van deWesterscheldetunnei.

I
De levensduur van een constructie kan niet worden gegeven als een enkel (determi-
nistisch) getal. De levensduur is namelijk een stochast die alleen in termen van kan-
sen is te beschrijven, bijvoorbeeld in de vorm van eenlevensduur(kans)verdeIing. In
analogie met de probabilistische benadering die de achtergrond. vormt van de mo-
derne bouwvoorschriften (Bouwbesluit, Eurocode, TGBenz.) betekent dit dat voor
alle prestaties en functies die de constructie moet leveren moet worden aangegeven
hoe groot de betrouwbaarheid (dat wil zeggen de kans dat de constructie niet faalt)
moet zijn.

Aan de hand van een vereenvoudigd rekenvoorbeeld is duidelijk gemaakt, dat een
ontwerplevensduur van 100 jaar voor prestaties, die gerelateerd zijn aan uiterste
grenstoestanden (NEN6720, VBC wordt hiertoe gerekend), bezwijken van de con-
structie; in beginsel horen hier alle ongewenste gebeurtenissen bij die leiden tot het
te niet gaan van de constructie, een. gemiddelde levensduur impliceert van globaal
300 jaar. Voor grenstoestanden met betrekking tot het gebruik (NEN 6720, VBC)
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worden hiertoe gerekend de doorbuigen, trillen van de constructie; in beginsel gaat
het hierbij om gedrag dat hinderlijk is voor het gebruik van de constructie is de ge-
middelde waarde iets minder dan 200 jaar. Voor prestaties die niet als een construc-
tieve grenstoestand kunnen worden beschreven, zoals het waterdicht zijn van de
tunnel, moeten nog nadere betrouwbaarheidseisen worden vastgesteld.

De studie is begonnen met het maken van een overzicht van alle, mogelijk relevante,
informatie die bekend was over de duurzaamheid. Vervolgens is nagegaan wat de
belangrijkste bedreigingen zijn voor de duurzaamheid van de tunnelbuis. Daartoe
behoren:
- corrosie na indringen van chloride vanuit het brakke grondwater of uit dooizou-
ten ofwel door carbonstatie aan de binnenzijde

- mogelijk agressieve stoffen in de grond of het grondwater
- vorstldooicycli
- alkali-silicareactie (ASR)
- DEF (delayed ettringite formation), een vorm van sulfaataantasting die op kan
treden in verhard beton na een warmtebehandeling van de verse betonspecie.

Op grond van de mogelijke bedreigingen is allereerst aangegeven aan welke eisen de
betonconstructie zou moeten voldoen op basis van de VBC, NEN 6720 en de VBT,
NEN 5950.

Vorstldooizoutsehade kan worden vermeden door het treffen van betonteehnologi-
sche maatregelen (lage waterlcementfactor of het gebruik van een luchtbelvonner).
Op basis van (beperkte) gegevens over de samenstelling van de grond en het grond-
water dat het niet al te veel inspanning kost om weerstand te bieden tegen deze be-
dreiging. De kans op ASR kan worden beperkt door het toeslagmateriaalte testen of
de juiste cementkeuze te doen. DEF kan worden vermeden door het beperken van de
maximale temperatuur tijdens de temperatuurbehandeling. De studie heeft zich
daarom geconcentreerd op corrosieverschijnselen en de initiatie daarvan. Dit is ove-
rigens de meest in de praktijk voorkomende schadevorm bij betonconstructies.

Initiatie van corrosie als gevolg van carbonatatie is voor de tunnel een relevant ont-
werp-item. Voor constructies die in de buitenlucht staan, is bet bij gebruikelijke be-
tondekkingen en betonkwaliteiten geen echte bedreiging. Dit komt doordat als ge-
volg van neerslag de poriën in de buitenste laag van de constructie regelmatig wor-
den opgevuld met water. Het water verdwijnt betrekkelijk langzaam. Op enige cen-
timeters diepte zijn de poriën in het beton altijd gevuld met water en kan het kooldi-
oxide die de carbonatatie veroorzaakt niet indringen. Doordat de tunnel in een be-
schut buitenmilieu verkeert, is er geen effect van de regelmatige neerslag. Er is wel
een soortgelijk effect, dat wordt veroorzaakt door condensatie op de tunnelwand. De
frequentie waarmee condensatie optreedt verschilt aanzienlijk met die van neerslag.
Globaal treedt neerslag wekelijks op in een periode van uren.
Condensatie treedt éénmaal per jaar op in een periode van een paar (ongeveer drie)
maanden (Juister is het om aan te geven dat in een paar maanden heel vaak conden-
satie optreedt. de constructie ervaart dit echter als eenmaal). De betonconstructie kan
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dus gedurende negen maanden uitdrogen en carboaateren, waarna het beton gedu-
rende drie maanden nat kan worden. De diepte van degecarbonateerde laag zal
daardoor verder reiken dan bij een constructie die aan neerslag wordt blootgesteld.

Een rekenvoorbeeld op basis van de weersgeschiedenis van 1996 en 1997 in de
buurt van Vlissingen maakt duidelijk dat er relatief lange perioden van ongeveer ne-
gen maanden voorkomen dat de relatieve vochtigheid lager is dan 80 %. De relatieve
vochtigheid is echter meestal wel voldoende hoog om een voldoende hoge corrosie-
snelheid te bereiken. Bij de inkassingen en nokken, waar een dekking van 30 mm (er
wordt ook gedacht aan 20 mm) is voorzien zouden daarom kritieke plaatsen kunnen
zijn.

Aan de hand van voorbeeldberekeningen is aangetoond dat het een zware opgave is
om te voorkomen dat initiatie van chloride zal leiden tot corrosie en daaruit voorko-
mende verdere schade. Ook bij betondekkingen van 50 mm dient een betonsamen-
stelling gekozen te worden waannee een uiterst lage diffusîecoêfficiënt (ofwel
hooge weerstand) voor het indringen van chloride kan worden bereikt.

Voor zowel carbonatatie en indringen van chloride geldt, dat niet alleen de betonsa-
menstelling de levensduur bepaalt, maar ook de verwerking en de nabehandeling
van het beton zijn in hoge mate bepalend.

In een korte aanvullende studie is een overzicht gemaakt van alternatieven om tot
een duurzame constructie te komen. Het (gedeeltelijk) gebruik van roestvast staal of
het aanbrengen van een preventief kathodisch beschermingssysteem lijken de beste
perspectieven te bieden, maar zijn betrekkelijk duur. Dit laatste moet worden afge-
wogen tegen het verminderde risico. Om het indringen van chloride te beperken kan
het betreffende beton worden gehydrofobeerd, Dit draagt bij tot het verbeteren van
de duurzaamheid, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs een voldoende oplossing te
bieden. Daar staat echter tegenover dat de kosten betrekkelijk laag zijn.

2.2 Leven.sduurontwerp

Bij het ontwerp en de uitvoering van de Westerscheldetunnel is als eis gesteld, dat
aangetoond moet worden dat de tunnel een levensduur van 100 jaar diende te heb-
ben. Deze eis is niet verder gespecificeerd. In bet TNO Bouw rapport 98 •.BT -R0668
(Siemes, Polder, Borsje en CastenmiUer, 1998] is aangegeven hoe op grond van de
huidige stand van de techniek deze levensduureis geïnterpreteerd zou moeten wor-
den.
Deze stellingname ten aanzien van de interpretatie is gebaseerd op ontwikkelingen
die zich met name in de tachtiger en negentiger jaren hebben voorgedaan.

Enige van die belangrijkste ontwikkelingen zijn:
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- Het ontwerpen op basis van prestaties enlof functies; voor constructieve aspecten
heeft dit geleid tot het introduceren van grenstoestanden

- Het probabilistisch ontwerpt; prestaties, functies en het niet overschrijden van
een grenstoestand kan niet los worden gezien van faalkansen

- het opnemen van eisen ten aanzien van betrouwbaarheid en referentieperioden in
het Bouwbesluit en in de TOB' s (Technische Grondslagen voor Bouwconstruc-
ties)

- het onderkennen dat prestaties, betrouwbaarheidseisen en referentieperioden (of-
wel ontwerplevensduur) de basis zijn voor een levensduurbeschouwing [Siemes,
Rostam, 1997]

- de internationale consensus ten aanzien van de aanpak van levensduurbeschou-
wingen voor betonconstructies in het CEB Bulletin 238 [SchiefU, Hergenröder,
M."Uer,Nilsson en Siernes. 1997}

- Het uitvoeren van het BritelEuram project 'DuraCrete', waarbij 12 internationale
partners een handleiding [DuraCrete, 1999} voor het ontwerpen van betoncon-
structies op basis van een levensduur ontwikkelt; in het kader van het onderhavi-
ge rapport is het van belang om te vermelden dat tot deze partners behoren de
Bouwdienst van Rijkswaterstaat, TNO Bouwen mAC uit Aachen in Duitsland
(adviseur voor KMW).

Met andere woorden: om aan te tonen dat een bouwwerk een levensduur heeft van
100jaar moet deze 100jaar worden opgevat als een ontwerplevensduur (ofwel refe-
rentieperiode) en dient aangetoond te worden dat de gevraagde prestaties met een
voldoende mate van betrouwbaarheid kunnen worden geleverd. In Bijlage A is een
meer uitvoerige omschrijving van de levensduurontwerpmethode gegeven.

De vraag om welke prestaties het daarbij gaat en welke mate van betrouwbaarheid
daarbij aan de orde dient te zijn is daarmee nog niet eenduidig beantwoord. Het is
zonder meer duidelijk, dat de tunnel tenminste aan de eisen nit het Bouwbesluit (en
daarvan afgeleid de TOB's, waaronder de VBC, NEN 6720, en de VBT, NEN 5950
moet voldoen). De tunnel is namelijk 'bouwvergunningspichtig' !

Het is niet zo, dat het voldoen aan de eisen uit met name de VBC en de VBT, bete-
kent dat ook aan de gestelde eis van 100jaar ten aanzien van de ontwerplevensduur
wordt voldaan:
1. In de VBC en VBT is geen formele relatie gelegd naar een bepaalde levensduur
(het Bouwbesluit stelt forfaitair dat een betonconstructie voldoende duurzaam is
als aan de eisen met betrekking tot de duurzaamheid uit de VBC en de VBT
wordt voldaan; het blikveld van het Bouwbesluit reikte daarbij in eerste instantie
niet verder dan 50 jaar; in een wijzigingenblad van mei 1997 is later ook referen-
tieperiode ingevoerd en wordt er kennelijk ook stilletjes van uitgegaan dat zonder
wijziging van de betreffende eisen uit de VBC en de VBT ook een levensduur
van 100jaar zal worden bereikt)

2. De VBC en de VBT zijn algemene voorschriften die niet beogen om voor speci-
ale omstandigheden en typen constructies geldig te zijn; het is algemeen bekend
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dat de eisen voor betonconstructies in een mariene omgeving onvoldoende kun-
nen zijn, daarnaast is bij het opstellen niet gedacht aan boortunnels die opge-
bouwd zijn uit grote aantallen segmenten en vele voegen

3. Ook andere prestaties en functies dan constructieve kunnen van belang zijn; een
duidelijk voorbeeld hiervan is de waterdichtheid, maar ook de oaderhoudsgevoe-
ligheid

4. Het Bouwbesluit geeft al aan dat, voor bijvoorbeeld grote infrastructurele bouw-
werken, additionele eisen kunnen worden gesteld.

Om te komen tot een betrouwbaar levensduur ontwerp voor de tunnelsegmenten is
daarom voorgesteld om tenminste uit te gaan van:
- Ben referentieperiode van 100 jaar.
Een betrouwbaarheidsindex van tenminste 3,6 voor constructieve uiterste grens-
toestanden.
Eenbetrouwbaarheidsindex van tenminste 1,8 voor constructieve gebruiks-
grenstoestanden.
Ben betrouwbaarheidsindex van tenminste 3,6 voor lekkages die leiden tot het
buiten gebruik stellen van de tunnel.
Ben betrouwbaarheidsindex van tenminste 1,8 voor lekkages die nopen tot het
nemen van extra maatregelen.
Ben betrouwbaarheidsindex van tenminste 1,8 voor het overschrijden van de cor-
rosie-initiatieperiode (relatief kort na het begin van de corrosie zullen reparaties
moeten worden uitgevoerd; dit is hinderlijk en is in dit verband daarom opgevat
als het overschrijden van een grenstoestand met betrekking tot het gebruik).
De modellering van de initiatie- en propagatiemodellen (inclusief de kwantifice-
ring van de parameters in die modellen), zoals die tijdens het uitvoeren van de
berekeningen beschikbaar zijn.

Het maken van probabilistische levensduurberekeningen is een techniek die nog in
ontwikkeling is. Voorgaande voorstellen staan daarom nog open voor discussie, bij-
voorbeeld op basis van nieuw verworven inzichten als gevolg van het maken van die
berekeningen.

Dat er nog sprake kan zijn van discussie ten aanzien van de hiervoor gedane voor-
stellen blijkt bijvoorbeeld uit een recent door TNO Bouw ten behoeve van COB op-
gesteld rapport over betrouwbaarheidsaspecten van boortunnels [Vrouwenvelder,
1997]. Daarin is een voorstel gedaan voor betrouwbaarheidsniveaus voor boortunnels
met een meer genuanceerde benadering dan in het Bouwbesluit Dit voorstel is ter in-
formatie opgenomen in tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Voorstel voor betrouwbaarheidsindexen voor boortunnels {Vrouwen-
velder. 1997]
Grenstoestand Voorbeeld

1 tot 2 Grenstoestand met betrekking tot Lekkage
het bruik en re .areer

2 tot 3 Grenstoestand met betrekking tot Sterke zettingen
betebruik en onre rbaar

2 tot 3 Uiterste grenstoestand en mak.:kelijk Bezwijken (onderdeel van) seg-
reareerbaar. ment

3 tot 4 Uiterste grenstoestand lokaal over- bezwijken van een enkele ring
schreden

4 tot 5 Uiterste grenstoestand globaal 'ritssluiting' -mechanisme
r oessive colla se')

Bij een indicatieve studie naar de duurzaamheid van de Tweede Heinenoord Tunnel
[De Vries en Siernes. 1998] is deze benaderingswijze toegepast op de gewapend
betonnen tunnelwand. De belangrijkste conclusies van deze studie waren, dat een
conventioneel ontwerp betrekking hebbende op de duurzaamheid tot een uiterst wei-
nig duurzame constructie kan leiden en dat het probabilistisch denkkader (met tref-
woorden als ontwerplevensduur, betrouwbaarheid en prestaties) de basis dient te zijn
van een levensduurbescbouwing.

De studie heeft evenals het rapport [Siemes, Polder, Borsje en Castenmiller, 1998]
laten zien, dat het eisen vaneen levensduur van 100 jaar voor een boortunnel, een
betrekkelijk zware, maar wel haalbare opgave kan zijn. Dit betekent dat zowel in het
ontwerpstadium als in het uitvoerings- en gebruikstadium kwalitatief zeer hoge
maatregelen moet worden genomen.

2.3 Probabilistische berekeningen van KMW (IDAC)

Door de aannemer KMW is het volgende te beoordelen stuk ter beschikking gesteld:
A. W-A-RAP-807. Rapport Nachweis 100 Jahre Lebensdauer Tübbinge. d.d,

06.08.98.

Dit rapport hangt samen met een aantal eerder toegezonden en bekritiseerde rappor-
ten, te weten W-A-RAP-802 tot en met W-A-RAP-806. Het rapport W-A-Rap-807
concentreert zich in het geheel op de betonnen tunnelsegmenten. In de oorspronke-
lijke rapporten komen ook andere onderdelen van de tunnel aan de orde. De modifi-
caties in het ontwerp (zoals betonsamenstelling en betondekkingen) en de uitvoering
(zoals reparaties), voor zover die betrekking hebben op de levensduur van de tunnel-
segmenten, zouden in principe in dit document aanwezig moeten zijn of in de speci-
fieke kwaliteits- en werkplannen.
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Het eerder toegezonden conceptrapport W-A-RAP-804 'Noodzakelijkheid van cor-
rosiebescherming voor in te storten voorzieningen in betonwerk toeritten en boor-
tunnel'; d.d, 07.07.98 is niet opgenomen in het huidige rapport

Het toegezonden rapport heeft een omvang van 267 pagina's en bestaat verder nog
uit 3 bijlagen.
Voor de volledigheid van het overzicht kan nog worden venneld dat:
- W-A-RAP-802 betrekking heeft op de tninimale wapening ten behoeve van de
toeriteonstrueties

- W-A-RAP-803
- W-A-RAP-804betreft in te storten onderdelen van zowel het ter plaatse gestorte
beton als de geprefabriceerde betonnen segmenten van de boortunnelwand

- W-A-RAP-806 betreft de levensduur van de stalen segmenten in de wand van de
boortunnel ten behoeve van de dwarsverbindingen.

Het ontwerpen op de levensduur van tenminste 100 jaar heeft alleen specifiek
plaatsgevonden voor de betonnen onderdelen van de gehele tunnel (toeritten en
boortunnel) en voor de stalen segmenten van de boortunnel die onderdeel uitmaken
van de dwarsverbindingen. Er is geen levensduurontwerp gemaakt van de rubber
voegprofielen.
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3 Inventarisatie van de schade aan de betonnen segmenten
van de tunnelwand

3.1 Inleiding

Tijdens de productie van de tunnel segmenten en de uitvoering van de boortunnel is
schade aan de betonnen. segmenten en de afdichtingsprofielen opgetreden. De scha-
des zijn in de fabriek (BFr) of op de bouwplaats (KMW) volgens een van tevoren
vastgestelde reparatieproceduregerepareerd. Ten .aanzien van de duurzaamheid van
de reparatie zijn twijfels gerezen. Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt er
een onderzoek uitgevoerd door TNO onder de leiding van een werkgroep, die is sa-
mengesteld uit, Bouwdienst RWS en NV Westerscheldetunnel. .Als de eerste stap
van dit onderzoek wordt een inventarisatie gemaakt van ter beschikking gestelde re-
levante documenten. In dit rapport is een samenvatting van deze inventarisatie
weergegeven en zijn tevens opmerkingen ten aanzien van de reparatie vermeld. In
tabel lis een overzicht gegeven van de ter beschikking gestelde stukken.

Tabel3 1 1'. be hikki u 1 doer sc n" geste. e re evante cumenten

Documentcode Titel

Algemene informatie Westerscheldetonnel

Overzichtstekeningen Tübbingring

W-A-RAP-031 Informatief rapport m.b.t, de Tilbbing dichting

W-TU3(2)-WPL-001 Werkplan reparatie Tübbingelementen

W.;BAI-WPL-003 Werkplan Tonnelausbau im Bereieh derTBM

W-A-RAP-807 Nachweis 100 Jahre Lebensdauer Tübbinge

WOVT-OOOI09 Afwijkingsrapport (A362)

WOVT -000105 Afwijkingsrapport (A345)

WOVT -000103 Afwijkingsrapport (A324)

NV Westerschelde- Schaderapporten (West - Ring 1-237, Oost - Ring 1-
tunnel 294)

KMW Schadensaufnahme Ringbau (West Ring 1-190, Oost
Ring 1-261)

W-A-RAP-I03
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3.2 Sehadecategorieën

In het kwaliteitsysteem van BFr en KMW is een reparatieprocedure vastgesteld,
waarin de schades aan betonsegment in de verschillende categorieën op basis van de
reparatiemethode zijn gedefinieerd:
- Categorie M
Schades. moeten worden gerepareerd door het aanbrengen van reparatiemortel in
de fabriek of in de tunnel;

- Categorie R
Scheuren, die op de binnenkant van segment optreden, moeten worden gerepa-
reerd met behulp van injectie (alleen in de tunnel);

- Categorie L
Lekkages in de voegen, die worden veroorzaakt door de onzichtbare schades,
moeten worden geblokkeerd via de injectie (lekkages door defect afdichtingspro-
fiel,scheuren en afspringen van de buitenkant van een segment horen ook bij de-
ze categorie).

Deze.scàadecategorieën worden niet specifiek onderscheiden naar het ogenblik
waarop de schade is ontstaan, te weten tijdens de fabricage van de betonsegmenten
of tijdens bet inbouwen van de segmenten. Voor de rubberprofielen ontbreken scha-
decategorieën, Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat schade aan de profie- ,
len vóór het inbouwen zal leiden tot het vervangen van de profielen. Schade die ont-
staat tijdens het inbouwen is niet of nauwelijks vastte stellen en te kwantificeren,
anders dan in de vorm van lekkages.

In iedere categorie wordt de schade verder onderverdeeld naar de afmetingen, de lo-
catie en de aard van de schade (zie tabel 3.2).
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e c ecategoneën
Categorie Definitie Reparatie door

MI Luchtbel in beton aan afdichtingagroef of aan nok BFr

Schade in beton met een diepte van 3 mmtot 7 mm BFr K.MW

M2 Grindnest BFr

M3 Afspringen en afbreken van beton met een diepte van 6 tot 45 BFr K.MW
mm

M4 Afspringen en afbreken van beton met een diepte groter dan 45 BFr K.MW
mm

M5 Voorbehandeling en corrosiebescherming van de blootgestelde BFr K.MW
wapening (betreft openliggende wapening)

M6 Boomippel voorde injectieboring K.MW

M7 Schades op de buitenkant van segment K.MW

Rl Scheur, droog, wijdte >0,3 mm K.MW

R2 Scheur, vochtig K.MW

R3 Scheur, meteen vochtplek K.MW

R4 Scheur, met een straaltje water (voehtvoerend) K.MW

R5 Scheur, met grond in waterstroom K.MW

LI Lekkage in de voegen, watervoerend zonder druk (vochtig) K.MW

L2 Lekkage in de voegen, watervoerend met druk (vochtvoerend) KMW

L3 Lekkage inde voegen, met grond in waterstroom KMW

Tab 132 S had

Categorie MI wordt ook wel cosmetische reparatie genoemd.

3.3 ReparatiemateriaaJ

De reparatiemortels van het bedrijf PAGEL zijn gebruikt ten behoeve van de repa-
raties in de schadecategorie M.Deze mortels zijn met polymeer gemodificeerde ce-
mentgebonden mortels. Voor de categorie R en L zijn kunstharsgebonden injectie-
mortels van het bedrijf ISPO of Me gebruikt. Het injectiemiddel voor reparatie
wordt ter plaatse gekozen aan de hand van de situatie. Een overzicht van de toege-
paste reparatiematerialen is in tabel 3.3 weergegeven.
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a e eoaranemateri en voor Ie re sc catezorie
Categorie Definitie Reparatiemortel

MI Luchtbel in beton aan afdichtingsgroef of aan nok Pagel PCC

Schade in beton met een diepte van 3 mm tot 7 mm Rl/05 Spachtel

M2 Grindnest PagelMI0

M3 Afspringen en afbreken van beton meteen diepte van Pagel MlO
6 tot 45 mm

M4 Afspringen en afbreken van beton met een diepte Pagel V 1150 Gietmortel
groter dan 45 rom

M5 Voorbehandeling en corrosiebescherming voor de Pagel V 1/50 Gietmortel
blootgestelde wapening (bloodiggende wapening)

M6 Boornippel van de injectieboring Pagel MlO

M7 Schades op de buitenkant van segment Pagel R2OI1Oen R20140

Rl Scheur. droog. wijdte > 0.3 mm Epoxyhars (EP-I)

ISPO Concretin IHS93; MC-
Dur 1264

R2 Scheur, vochtig Polyurethane

R3 Scheur. watervoerend wnderdruk MC-Injekt 2033 (SPUR);

R4 Scheur, watervoerend onderdruk
MC-Injekt 2300 (PUR);
MC-Injekt 2300 NV (PUR)

R5 Scheur, met.grond in waterstroom

Ll Lekkage in de voegen, watervoerend zonder druk Polyurethaan of Acrylaat-
Gele

MC-Injekt 2033 (SPUR);
MC-Injekt 2300 (PUR);
MC-Injekt 2300 NV (PUR)
MC-Injekt OL 95 (Acrylaat-
Gele)

L2 Lekkage in de voegen, watervoerend met druk

L3 Lekkage inde voegen, met grond in waterstroom

T4b133R 'al 'de hade
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3.4 Reparatiemethooen

3.4.1 Door de aannemer toegepaste reparatiemethode
Drie reparatiemethoden worden omgeschreven in de reparatieprocedure. Voor scha-
de categorie M wordt de reparatie uitgevoerd door handmatig repareren (MI, M2,
M3, M6 en M7) en door gieten (M4en M5). Voor de andereschadecategorieën
wordt de reparatie uitgevoerd door injecteren.

Op dit moment zijn er geen documenten beschikbaar voor TNO m.b.t. de kwaliteits-
controle ende keuring voor de reparatie. Slechts in één van de ter beSChikkingge-
stelde documenten, komt een resultaat van een chloride-indrin~roef (zoge-
noemde ReM-proef) naar voren. Over kwaliteitscontrole en keuring voorde repara-
tie zijn bij de aannemer gegevens beschikbaar. De reparatie proceëeee ligt vast in
<Hetwerkplan reparatie Tübbinge',merbij wordt uitgegaan van eigen procedures
van de uitvoerende aannemer. Voor de controle van de kwaliteit van de reparaties
bestaat geen vaste procedure. De uitvoerende aannemer tOO9taan dat haar werkne-
mers vaklui zijn, van het reparatiemateriaal worden in de tunnel monsters aange-
maakt en beproefd en de manier van repareren is vastgelegd. Verder houdt de op-
drachtgever nauw toezicht. Er zijn geen beproevingen voorzien voor het vaststellen
van de prestaties van de reparaties in de praktijk.

3.4.2 Algemeenoverzicht van reparatiemethoden
Voor het repareren van betonconstructies met schade komt een veelheid aan repara-
tiemethoden in aanmerking. Deze zijn vaak op de specifieke omstandigheden van
een betonconstructie afgestemd. Dat geldt met name als er sprake is van het verster-
ken van een constructie. Indien het gaat om het herstellen van de beschermende
werking van de betondekking of om het plaatselijk repareren, komen in hoofdzaak
vijf reparatiemethoden in aanmerking:
1. handmatig repareren
2. injecteren
3. spuitbeton.
4. aanbrengen van een beschermlaag
5. elektrochemische methoden.
Reparatiemethoden die betrekking hebben op de rubberprofielen en de voegen tus-
sen de segmenten in de tunnelwand komen in dit memo niet naar voren. Deze zullen
worden besproken in de rapportage over de rubberprofielen.

3.4.3 Handmatig repareren
Reparaties worden in dit geval handmatig (zonder gebruik te maken van speciale
apparatuur voor het appliqueren) aan beton uitgevoerd. Deze reparatiemethode
wordt toegepast aan betonconstructies met een relatieve kleine schades (t.a,v. diepte
en oppervlak). Tijdens reparatie wordt het reparatiemortel soms aangebracht met de
hand, maar meestal met behulp van een troffel of soortgelijk gereedschap. Soms
wordt het reparatiemateriaalaangebracht via het aanstorten of het aangieten. Bij
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handmatig repareren vindt de verdichting en het afwerken in principe plaats met de
hand.

Handmatige reparaties kunnen worden uitgevoerd meteen mortel waaraan alleen
cement als bindmiddel is toegevoegd of met Pe mortel (mortel met een kunsthars
als bindmiddel) of met PeC mortel (mortel op basis van cement waaraan een kunst-
hars is toegevoegd als modificatie) worden uitgevoerd. In Nederland worden in het
algemeen als richtlijn voor de toepassing gebruikt CUR-Aanbeveling 54 'Betonrepa-
ratie met handmatig aangebrachte of gegoten cementgebonden mortels' en COR-
Aanbeveling·55 'Betonreparatie met kunstharsgebonden mortels'.

Als reparatiemethode is handmatig repareren in principe geschikt voor bet lokaal re-
pareren van betonbeschadigingen. Het gebruik van Pe-mortel kan problemen ople-
veren ten aanzien van de hechting. Bij langeduur belasting en bij aanwezigheid van
water kan de hechting relatief slecht zijn. De mate waarin. dat gebeurt. is sterk af-
hankelijk van bet fabrikaat. KMW heeft het handmatig repareren toegepast in de
schade categorie M* met Pee mortel

3.4.4 Injecteren
Om lekkage via scheuren tegen te gaan en om gescheurd beton weer aan elkaar te
lijmen. is injecteren vaak de meeste geschikte methode. Op basis van de oorzaken
van scbeurvormingen kunnen verschillende materiaal en apparatuur worden toege-
past. In de Westerscheldetunnel heeft KMW deze reparatiemethode toegepast in
schade categorie R en L. In Nederland wordt als richtlijn voor deze toepassing over
het algemeen CDR-Aanbeveling 56 'Injecteren met scheuren in betonconstructies
met kunstharsinjectievloeistoffen • gehanteerd.

Injecteren van scheuren is een veel gebruikte reparatieteehniek. Aan bet goed slagen
van deze techniek is een aantal voorwaarden verbonden. De injectiehars moet zijn
afgestemd op bet al dan niet bewegen van descbeuren. Een bijzonder geval doet
zich daarbij voor als de oorzaak van het scheuren niet wordt weggenomen. dan kun-
nen nieuwe scheuren·ontstaan naast de geïnjecteerde. Verdere voorwaarde is dat de
injectiehars op de juistepJaats terechtkomt. Dit wordt bereikt door de injectienippels
in de scheur te boren en door zorg te dragen dat de injectiehars niet via de scbeur
kan weglopen naar andere holle ruimten.KMW heeft injecteren toegepast in de ca-
tegorieR*

3.4.5 Spuitbeton
Voor relatieve grotere schades komt vaak spuitbeton in aanmerking. Deze methode
is vooral geschikt voor bet herstellen of vergroten van de oorspronkelijke betondek-
king. In verband met de beperkte schadeomvang wordt deze methode niet gekozen
voor de reparatie voor de Westerscheldetunnel.
Als richtlijn voor deze toepassing wordt in Nederland in bet algemeen CDR-
Aanbeveling 53 'Spuitbeton en gespoten cementgebonden mortels' gehanteerd.
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Het aanbrengen van spuitbeton vergt het gebruik van speciale apparatuur. Er kunnen
hoogwaardige reparaties mee worden uitgevoerd. Als gevolg van rebound (terugket-
sen van spuitbetonmortel) gaat relatief veel materiaal verloren. Voor strak werk
moet het gespoten oppervlak nabewerkt worden. Hierbij kan de hoge kwaliteit van
het spuitbeton nadelig worden beïnvloed. Door KMW wordt spuitbeton niet toege-
past bij de reparaties van de betonnen segmenten.

3.4.6 Betonbescherming
Naast de bovengenoemde reparatiemethoden worden vaak ook impregneren, verven
of coaten toegepast voor het beschermen van betonconst:rueties. Een belangrijke toe-
passing vanbetonbescherming is kathodische beschenning.Betonbeschenning
maakt vaak wel onderdeel uit van de totale reparatie en heeft vooral iets te. doen om
de wapeningcorrosie te .voorkomen. Dit punt wordt verd,er bediscussieerd in memo
''2000-BT-M025: Gevolgen schade en mogelijkheden voor bescherming (Beton)".

Door Rijkswaterstaat wordt bij hydrofoberen in het algemeen als richtlijn voor de
het selecteren van hydrofobeermiddelen gebruik gemaakt van Bouwdienstrapport
BSW 93-26 'Aanbeveling voor de keuring van hydrofobeenniddelen voor beton
volgens de eisen van Bouwdienst Rijkswaterstaat' . Voor de overige oppervlakte-
technieken zijn geen algemeen geaccepteerde richtlijnen beschikbaar. Veelal wordt
dan uitgegaan van de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant van het toe te pas-
sen middel.

Indien sprake is van corrosie van wapening of voorspanstaal in beton kan worden
gebruik gemaakt van een kathodische bescherming (KB) van het staal. Indien nog
geen sprake is van corrosie en het beschermingssysteem preventief wordt aange-
bracht spreekt men van Kpre, Randvoorwaarde voor het toepassen van KB of KPre
is het hebben van een elektrisch gesloten net van wapeningsstaven, Binnen tunnel-
segmenten wordt aan deze randvoorwaarde in principe voldaan. Tussen de segmen-
ten is geen elektrisch contact en dient dus apart aangebracht te worden.

Een andere elektrochemische methode is chloride-extractie.Hierbij worden door het
aanleggen van een geschikte elektrische gelijkspanning chloride-ionen uit het beton
getransporteerd. De methode werkt nog niet betrouwbaar en vraagt nog verdere
ontwikkeling.

Door KMW worden voor het herstel van de tunnelsegmentengeen elektrochemische
methoden toegepast. In het TNO Bouw memo ''2000-BT-M02S:Gevolgen schade
en mogelijkheden voor bescherming (Beton)" wordt wel ingegaan op het mogelijke
gebruik van dergelijke methoden.

Naast deze algemene betonreparatiemethoden zouden ook specifiekere methoden
kunnen worden toegepast Te denken is aan het vervangen van de beschadigde seg-
menten of het waterdicht maken van het grondlichaam achter de beschadigde seg-
menten. Vooralsnog zullen dergelijke methoden buiten beschouwing blijven.



4 Opgetreden schades

4.1 Overzicht

Na het doorlopen van de schadeopnamen uit twee documentbronnen zijn in grote
lijnen de volgendeschadebeeldennaar voren gekomen:
- De meeste opgetreden schades liggen rondom het gebied van sluitsteen (d.w.z, in
de segmenten C. K en B). Ter plaatse van de langsvoeg tussen C en K of tussen
K en.B is vaak sprake van lekkages (LI), die mogelijk worden veroorzaakt door
de schades aan de buitenkant van het segment of in deafdichtingsgroef. Bij het
verwijderen van blindringen is een indruk ontstaan van mogelijke vervormingen
en beschadigingen van de rubber profielen.
Op veel plaatsen in de ringvoeg (vooral dichtbij het nokgebied) is vaak sprake
van het afspringen van de randen van btnnenkant. De afmetingen van deze scha-
des vallen inde meeste gevallen in de schadecategorieën M3 en M4.
Op enkele plaatsen is een hoek van een segment afgedrukt.
Aan de binnenkant van een segment rondom het gebied van conus is er dikwijls
sprake van schade. Een deel van het beton langs de rand van de conus is afge-
drukt.
Enkele segmenten vertonen aan de binnenkant scheurvorming, vaak ongeveer
halverwege de lengte van de segmenten en loodrecht op de ringvoeg. De gesig-
naleerde scheuren zijn vaak droog meteen scheurwijdte groter dan 0,3 mm. Vol-
gens KMW is de scheurwijdte van meer dan 0,3 mm vaak tijdelijk en wordt weer
kleiner dan 0,3 mm als de volledige druk weer op de ring staat, na het groeten,
De scheuren zijn dan nauwelijks zichtbaar. Er zijn ook enkele scheuren, die lei-
den tot lekkage. Alleen scheuren die na het grouten nog lekken of te wijd zijn,
worden gerepareerd.
Enkele segmenten zijnaan·de buitenkant rondom de afdichtingsgroefbeschadigd.
Volgens mededeling van Rijkswaterstaat is dit het gevolg van het sterk bijsturen
of bijdraaien van de tunnelboormachine, waarbij het kan gebeuren dat het schild
tijdens het boren tegen de laatst ingebouwde ring komt. De dikke rand die aan-
wezig is vóór de borstelafdichting schuift dan over het betonoppervlak. Als de
verdikking bij het boren van het laatste stukje op de rand van de steen komt, kan
de betonnen ring deze krachten, die daar het gevolg van zijn, niet meer voldoen-
de verspreiden, waardoor de rand afbreekt. Hier is sprake van visueel waarneem-
bareschades op de laatst gebouwde ring. Dit soort schades komt slechts inciden-
teel voor.
De meeste schades komen voor in het bovenste gedeelte van een tunnelring. Het
afdekken van gerepareerde plaatsen in de onderzijde van de ring door het aan-
brengen van het weglichaam blijft daardoor beperkt tot incidenten. De plaats van
dergelijke reparaties is bekend vanuit de beschikbare afwijkingsrapporten.
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In tabel 4.1 is een overzicht van schades in de tunnel volgens de categorie gemaakt.

erzu: t van sc s m tunne VOlJlens caseeorte

Categorie Gesignaleerde locatie van de schade Frequentie van optreden

MI en M2 Binnenkant van het segment Zelden

M3 en M4 In de langsvoeg, soms rondom conus Vaak

M5 In het gebied van afgedrukte hoekofrand Zelden

M6 Ter plaatse van de injectienippel Vaak

M7 Buitenrand. rondom de afdichtingsgroef Zelden

Rl Rondom midden van een segment in de ringvoeg; dichtbij Vaak
de kopzijde op de.lengterichting van segment

R2, R3, Willekeurige richting Zelden

R5 Nergens gesignaleerd Nul

Ll en L2 In de ringvoegen, vaak tussen C en K of K en B Vaak

L3 Nergens gesignaleerd Nul

Tabe1410v . h de kade . de 1 1

4.2 Inspectie in de betonfabriek en In de tunnel

4.2.1 Algemeen
Op 26 april 2000 hebben medewerkers van TNO Bouw een bezoek gebracht aan de
Westerscheldetunnel. .Bijgaand enkele bevindingen. Opgemerkt dient te worden dat
de productie opeen laag pitje lag en dat de tunnelboren beide stil stonden.

4.2.2 B~k fahriekBFT.
Bij de productie van de segmenten wordt onvoldoende aandacht besteed aan de na-
behandeling. Als· de segmenten zijn gestoft wordt nu sinds kort plastic over het op-
pervlak getrokken, alvorens ze de verhardingskamer ingaan. Dat is op zichzelf al een
hele verbetering. Vervolgens worden ze na het ontkisten ook eerst onder plastic ge-
zet. Dit plastic hangt echter slechts over de bovenzijde en los langs de zijkanten. Dit
heeft als. effect dat de onderzijde (binnenzijde ring) niet wordt afgedekt en dat het
plastic langs de zijkanten kan "wapperen". waardoor het middel misschien wel erger
is dan de kwaal.

Na reparatie en hydrofoberen worden segmenten opgestapeld op stapels van 4 stuks.
gedurende minimaal 48 uur onder plastic. Dit gebeurt ook zeer onzorgvuldig. Bij
enkele stapels hing het plastic alleen over de boven- en zijkanten en niet over de
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kopse zijde van de stapel, zodat een soort tunnel werd gecreëerd. Bij andere stapels
lag het plastic ook maar over een deel van de segmenten.

Volgens mededeling van Rijkswaterstaat worden na het entkisten van de segmenten
meteen de standaard reparaties uitgevoerd. en gehydrofobeerd. De segmenten gaan
daarna 48 uur onder een plastic zeil, waarbij het eerdergenoemde wapperen kan op-
treden. In het geval van grotere schades worden deze op een formulier beschreven
en worden de betreffende segmenten meteen afgedekt. Daarna wordt in overleg met
de directie besloten tot reparatie of tot afkeuren.

Ten aanzien van de wijze van repareren zijn geen bijzonderheden waargenomen.

4.2.3 Bezoektunnel
Bij het bezoek aan beide tunnelbuizen is voornamelijk gelet op schade aan de seg-
menten. waarvan overigens het grootste deel al was gerepareerd.

De volgende schadevormen zijn waargenomen:
- Kapotte randen, als gevolg van het verladen en transporteren van de segmenten
bovenlangs de tunnelboonnachine. Volgens mededeling van Rijkswaterstaat ko-
men dergelijke schades zeer incidenteel voor.
Op meerdere plaatsen zijn voegrandverschillen tot circa 20 mm waargenomen.
zonder dat daar sprake was van losgedrukte randen. Mogelijk is daar aan de bui-
tenzijde sprake van afgedrukte stukken beton. Ook is het mogelijk dat een nok is
afgebroken.
Op relatief veel plaatsen is sprake van een licht watervoerende scheur in omtreks-
richting, halverwege de "lengte" van een segment, met een lengte van circa 0,3
m. Deze scheuren zijn vermoedelijk "splijtscheuren", ontstaan doordat de kopse
zijden van de segmenten enigszins hol zijn. waardoor de hoekpunten tegen elkaar
drukken.
Incidenteel is sprake van kleine langsscheuren.
Incidenteel is sprake van afgedrukte schollen bij de "conusgaten",
Op relatief veel plaatsen is sprake van lekkage via de voegen.

Uit de waargenomen schades blijkt. dat de door Rijkswaterstaat gehanteerde schade-
categorieën tamelijk kwalitatief zijn. De schades manifesteren zich in verschillende
maten. Het hanteren van een referentiewaarde had hierbij uitkomst kunnen bieden.
Dit betreft met name· schades zoals lekkage.
De tijdens het bezoek waargenomen schades omvatten waarschijnlijk slechts een
deel van alle schade. In de voegen en aan de grond/waterzijde van de tunnelwand
kan schade aanwezig zijn die niet zichtbaar is. Verder kan er sprake zijn van andere
vormen van schade in de niet geïnspecteerde delen van de boortunnel.



4.3 Eerste analyse van de duurzaamheid van de betonreparatie

4.3.1 FUIlCties van de reparaties
De bedoeling van de reparatie is om de originele staat van betonconstructies te her-
stenen.Met andere woorden, de eisen ten aanzien van de duurzaamheid die worden
gesteld aan de betonconstructie, gelden ook voor de reparatie. Dat geldt voor de
duurzaamheid van de reparaäematerialen, en nog belangrijker voorde interface tus-
sen de reparatiematerialen en het beton.

De functies van de reparatie kunnen worden verdeeld in twee categorieën, namelijk
een constructieve functie en een beschermfunctie. De eerste categorie betekent dat
betonen reparatiemateriaal samenwerken om de krachten en de vervormingen te
kunnen dragen. In dit geval moet de sterkte van hetreparatiemateriaal en de interfa-
ce gelijk aan of hoger dan de sterkte van beton zijn. Wat de beschermfunctie betreft
moet de capaciteit van het reparatiemateriaal en de interface tegen de indringen van
agressieve stoffen gelijk zijn aan of groter zijn dan die van het originele beton.

Om de duurzaamheid van de betonreparatie te kunnen bepalen moeten ten eerste de
volgende aspecten van het reparatiemateriaal en de interface worden verduidelijkt:
Reparatiemateriaal
- Druk-en treksterkte (kortduur en laagduur, droog en nat, onder hoge tempera-
tuur)

- E-modulus
- Krimp (onder verschillende RVen temperatuur)
- Penetratiecoëfficîënt (gas, water)
- Diffusiecoëfficiënt of soortgelijke transportparameters voor gas of vloeistof
(chloride en kooldioxide)

Interface
- Hechtsterkte (kortduur en langduur, droog en nat)
- Vervormingsgedrag
- Penetratie vocht tot hechtoppervlak
- Weerstand tegen het indringen van chloride.

Op basis van de boven genoemde principes in combinatie met de reparatieprocedure
die wordt toegepast in deWesterscheldetunnel kunnen de volgende opmerkingen
worden gemaakt ten aanzien van de duurzaamheid:

4.3.2 SdUldes
De schades zijn verdeeld in verschillende categorieën, maar niet in relatie tot de
functie van de beschadigde plek. Bovendien zijn geen bovengrenzen gedefinieerd
ten aanzien van de afmetingen van de schades in de bouwplaats, maar wel in de fa-
briek (geen document beschikbaar).
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De schadebeelden in de fabriek worden niet blijvend geregistreerd. Achteraf is daar-
door alleen vast te stellen of de reparatie in de fabriek of in de tunnel is uitgevoerd
aan de hand van de registratie van de reparaties in de tunnel. Er is al toegelicht dat
als de nok beschadigd is in de fabriek, hij niet wordt gerepareerd. Het segment
wordt afgekeurd.

In de navolgende figuren is een overzicht opgenomen van de frequentie van de ge-
constateerde schades voor wat betreft het aantal schades per ring als het type schade.
In de bijlagen B en C is voor respectievelijk de oostelijke en de westelijke tunnel-
buis een overzicht opgenomen van de lekkages en de schades per type segment en
per ring.

Figuur 4.1 Schadefrequentie per ring, tunnel oost, ringen 1toten met 364
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Figuur 4.2 Schadefrequentie per schadetype, tunnel oost, ringen 1 tot en met 364

Figuur 4.3 Schadefrequentie per type segment, tunnel oost, ringen 1 tot en met 364
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Tabel 4.2 Schadefrequentie per type element en per categorie voor de eerste 364 ringen van
de oostelijke buis

Oost 364 ringen

R1 R2 R3 R4 R5 LL1 LL2 LL3 RL1 RL2 RL3 RM1 MM1 RM2 MM2 RM3 MM3 RM4 MM4 RM5 MM5 RM6 MM6 M7

A1 5 7 1 0 0 19 1 0 11 2 0 2 13 4 15 11 24 15 1 1 0 0 0 0 132
A2 8 5 2 0 0 5 0 0 4 0 0 2 8 7 14 19 14 10 0 3 0 0 0 0 101

A3 12 3 0 0 0 2 1 0 2 2 0 3 1 6 10 22 26 15 1 2 0 0 0 1 109

A4 21 17 1 1 0 4 1 0 4 0 0 0 5 8 7 21 25 12 1 1 0 0 0 0 129

A5 4 11 1 2 0 11 0 0 15 4 0 1 5 8 27 17 23 9 0 0 0 0 0 1 139

B 9 17 1 1 0 44 6 0 18 7 2 3 16 9 44 20 32 24 0 2 0 0 0 0 255

C 8 10 3 3 0 118 14 1 44 13 2 4 15 8 26 21 45 26 0 5 0 0 0 1 367

K 0 8 0 1 0 114 13 0 16 6 2 3 3 1 11 6 15 2 0 1 0 0 0 0 202

To- 67 78 9 8 0 317 36 114 34 6 18 66 51 154 137 204 113 3 15 0 0 0 3

taal

per

type

Figuur 4.4 Schadefrequentie per ring, tunnel west, ringen 1 tot en met 316
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Figuur 4.5 Schadefrequentie per type schade, tunnel west, ringen 1 tot en met 316

Figuur 4.6 Schadefrequentie per type segment, tunnel west, ringen 1 tot en met 316
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Tabel 4.3 Schadefrequentie per type element en per categorie voor de eerste 316
ringen van de westelijke buis

~otaal
per

~
.. ment

M2 M4 ,..... MMe ~

u, IJ ) 11 8 IJ :> ~ ) b 3 2 5 10······ 17 13 b a b ) 0 iJ rr
~ b ) 5 0 ) b ) 0 :> ~ 1 B B b ) () ) n ~ 56
S!- S n 0 1 )-H a 0 () 6 9 6 b a 0 a e b B2
M 13 n b ) 1 ~ ) 0 2 3 23 8 ~ a [) ) o 2 69
~:> ) ~ a 3 0 s 0 ) 0 3 1 1 9 6 0 ) 0 ) 0 0 59

~

4 b I) 4 1 ) 7 iJ [) iJ 1 ~4 0 4 16 1 ) [) ) 0 1 106

3 b I) 13 11 [) 1 b e 1>. B 2 20 5 24 22 b ) [) I) 0 1 224

'" I) 0 ) 7 12 I) 6 b ) b :> 4 t7 ., 0 b ) 0 ) 0 o 106

69 14 9 I) ~84 64) 332 I) 2 21 16 67 B7 21 79 2 ) 0 ) 0 5

In de beelden waarmee de schadefrequentie wordt aangegeven valt op, dat de beide
stenen B en C naast de sluitsteen K relatief veel schade vertonen. De sluitsteen heeft
daarentegen weinig schade. Dit is echter een vertekend beeld, dat ontstaat omdat
schade aan de voeg steeds wordt toegeschreven aan de stenen B en C en niet aan de
naastliggende sluitsteen.

4.3.3 Reparatiemortel
In de specificatie van de toegepaste reparatiemortel zijn alleen kortduur eigenschap-
pen weergegeven. Bovendien is er gebrek aan de gegevens met betrekking tot de
weerstand tegen het indringen van agressieve stoffen. In tabel 4.4 wordt een aantal
technische gegevens uit de specificaties vergeleken met die van beton B55.

Tabel 4.4 VerRelijkinR de eiRenschappen van PaRel MlO en B55beton

Eigenschap Pagel ree MlO B 55 (NEN6120)

Druksterkte (N/mm2) 56 (28 dagen) 55 (28 dagen, karakteristiek)

Buigtreksterkte (N/mm2) 10,5 (28 dagen) 5,7 (28 dagen)

E-modulus (N/mm2) 34000 36000

Uitzettingscoëfficiënt (Kl) 1,83 10-5 1,0 10-5
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Uit de vergelijking blijkt dat de toegepaste reparatiemortel vergelijkbaar is met be-
ton B55 ten aanzien van de mechanische en thermische eigenschappen. Voor wat de
uitzettingscoëfficiënt betreft heeft de mortel van Pagel een duidelijk grotere waarde.
Deze waarde is ook groter dan volgens CDR-Aanbeveling 54 toelaatbaar wordt ge-
acht (te weten 1,5 lOOs).

Interface
Behalve de kortduur hechtsterkte zijn geen andere gegevens over de interface be-
schikbaar. Het is wel bekend dat de interface in veel gevaUen problemen kanopleve-
ren. Beperkte onderzoeken toonden aan dat dehechtsterkte bij epoxymortelonder
langduur beiastingaanzienlijk zal afnemen, vooral in natte omstandigheden. Ten
aanzien van de weerstand tegen de indringen van de agressieve stoffen bestaat wei-
nig kennis.

De kortduur heehtsterkte van Pagel MlO bedraagt 2,8 N/mm2 (volgens specificatie)
en ligt lager ten opzichte van de treksterkte van B55 beton, die 3,8 N/mm2 bedraagt.

Reparatiemethoden
Er is geen specifieke informatie beschikbaar m.b.t, de reparatiemethoden in de tun-
nel, waar de werktijden werkruimte zeer beperkt zijn. Dit leidt tot meer onzekerheid
ten opzichte van een reparatie onder gewone omstandigheden.

N.B.
Recent is door DuraNet (dit is een thematic netwerk dat financiële ondersteuning
heeft gekregen vanuit de Europese Gemeenschap; het netwerk beoogt een impuls te
geven aan de toepassing van DuraCreteen tevens om soortgelijke ontwikkelingen te
signaleren en te coördineren), een workshop georganiseerd met alstbema de levens-
duur van betonconstructies na reparatie. Aan deze workshop hebben onder andere
Bouwdieast Rijkswaterstaat en TNO Bouw deelgeoomen.De belangrijkste conclu-
sie was, dat er nauwelijks informatie was over de eigenschappen vaneen reparatie,
die bepalend zijn voor de levensduur. Deze conclusie sluit aan, bij hetgeen in de on-
derhavige studie naar voren is gekomen.



5 Rubberprofielen

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk. wordt ingegaan op het functioneren van de rubberprofielen tussen
de boortunnelsegmenten van de Westerscheldetunnel (WST), mogelijke conse-
quentiesen aandachtspunten voor de toekomst. Informatie is betrokken uit docu-
ment W-A-RAP-031 van Phoenix, de gesprekken tijdens vergaderingen, het bezoek
ter plaatse, een eerste concept rapport met betrekking tot de blindringen, commen-
taren en aanvullende gegevens van Phoenix, De laatste voornamelijk na een bezoek
bij de fabriek in Hamburg op 28 september 2000.

5.2 Gekozen profielen

In het eerste gedeelte van de WST zijn profielen gebruikt van het type M 38565 van
Phoenix. Dit zijn profielen op basis van EPDM met inwendig een open structuur om
grote vervormingen mogelijk te maken. In tabel 5.1 is een overzicht gegeven van
enkele relevante eigenschappen, uitgesplitst naar de gespecificeerde waarden en de
waarden die bij beproevingen door Phoenix zijn gevonden.

Tabel 5.1 Waarden voor enige eigenschappen van profieltype M 38565

Eigenschap Waarde volgens Waarde bij be-
specificatie J)roevin~

Hardheid in Shore.A 67 ± 5 61
Treksterkte in Mpa > 10,5 8
Rekbiibreuk in % > 300 360
Blijvende vormverandering in %
- 22 uur 70 °C < 25 -
- 72 uur kamertemperatuur < 15 -
Verouderingsbestendigheid
(70 uur, 100 °C)
- verandering van de hardheid in Shore A < 6 -
- verandering van de treksterkte in % < 15 -
- veranderin2 van de rek bii breuk: in % < 30 -
Zwelling in water in % (168 uur, 23 °C) < 2 -
= niet bepaald



Bij de door Phoenix verstrekte gegevens vallen de volgende zaken op:
- De waarden bij beproeving zijn in 2 van de 3 gevallen lager dan opgegeven in de
specificatie. Opgemerkt wordt wel dat de specificatiewaarden aanrobberplaten
werden gemeten maar de verschillen zijn desainiettemingroot ..De lage waarde
voor de hardheid en die voor de treksterkte zijn een.indicatie voor oodervulkani~
saäe van de profielen. Ondervulkanisatie beeft veeral. een negatieve invloed op
het langeduurkruip-, vervormings~-en relaxatiegedrag. De platen zijn ••duidelijk
nietondergevulkaniseerd. Afgaand op de.waarde volgens de specificatie •..betreft
bet een behoorlijke .kwaliteitEPDMrubber.De blijvende vormverandering bij
kamertemperatuur is.tamelijkruimgespeçificeerd.
Voor het verlijmeuvandeprofielen is gebruik gemaakt van 03000. Dir is een
lijm op basisvanchloropreenrubber (CR). Bekend is dat EPDMmoeilijk is te
lijmenend.ateenlijmop. basis vanchloropreenrub"ber booguitmatige resultaten
opievert.Ditheeftte makeumetbetgrote verschil in polariteit tussenbeide rub-
bers(EPDM. apolairen CR sterk polair). Dirwordtbevestigd door de resultaten
van delijmproeven. Hiervoor wordt een bechtsterkte gegeven van 900N.aan·200
mm lengte gelijmd materiaal. Het gebeehte.oppervlak isd.an ongeveer 6880 tnnt2
en daarmee is de bechtsterkte ongeveer O,13MPa. Dit is een lage waarde. Dit
woolt. verder bevestigd ëeerde profielen die uit de blindringen zijn gekomen.
Hier was totaal geen lijm achtergebleven op de rubber hetgeen wijst. op een
slechte hechting. Ook heeft men tijdens de inbouw waargenomen dat de profielen
als bet ware opstropen. Bij het opstropen van de profielen bestaat de kans dat
plaatselijk slechts een geringe dikte achterblijft waardoor de krachten beschik-
baar voor het afdichten laag zijn. Dit beeft mogelijk lekkages tot gevolg.
Voor de relaxatie beeftPhoenix een proef in enkelvoud uitgevoerd bij 10 oe. Uit
de meetgegevens blijkt dat de afname van de kracht lineair verloopt ten opzichte
van de logaritme van de tijd (zie figuur 1), hetgeen wil zeggen dat de relaxatie
(tot 91 dagen) nog.volledig fysisch· verloopt. Fysische relaxatie is onafhankelijk
van de temperatuur zodat de afname bij· 70 °Cbetzelfde is als die bij de werk-
temperatuur in de tunnel. Het gebruik van de Williams, Ladalen Ferry (WLF)
vergelijkingis in dan ook niet geoorloofd, omdat daarbij wordt uitgegaan van een
versnelling van het proces bij een. hogere temperatuur. Een en ander is op 28
september besproken bijPhoenix in Hamburg. Daatbij werd ook duidelijk dat het
eerste meetpunt bijeen andereomstandigbeid was bepaald dan de verdere meet-
punten.·Om die reden moet hetrelaxatiegedrag •worden beoordeeld uitgaande van
het punt na 24 uur. Met betrekking tot het gebruik van de WLF vergelijking werd
later (inweek 44) per brief een bevestiging.ontvangend.at in dit geval inderdaad
het toepassen van de WLF vergelijking niet juist is geweest. Phoenixbeeft hier-
toe in eigen beheerenige proeven uitgevoerd waaruit dit ook bleek. De WLF
vergelijking is wel van toepassing voor het gelijktijdig optredende verouderings-
proces, zodat kan worden gesteld dat voor wat betreft de veroudering 91·dagen
bij 70°C overeenkomen met 352 maanden bij 20°C (dit komt overeen mereen
activeringsenergie van 80 KJ/mol bij het hanteren van de Arrheniusvergelijking
en dat is een 'normale' waarde). Daarmee is zekerheid verkregen dat in de tunnel
de relaxatie fysisch blijft verlopen. Uit de relaxatiegegevens volgt door extrapo-
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latie na 100 jaar een restspanning van ongeveer 53 % van de beginwaarde (zie fi-
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Figuur 5.1: Spanningsrelaxtiegedrag van het Phoenix profiel

5.3 Praktijkbelastingen

Het blijkt moeilijk zo niet onmogelijk om een goed inzicht te krijgen in de krachten
die optreden op het profiel tijdens het inbouwen en tijdens het gebruik.

Volgens een opgave verkregen bij het bezoek in de tunnel bedraagt de kracht nodig
voor het aanbrengen van de sluitsteen maximaal zo'n 200 kN. Later zijn diverse an-
dere (lagere waarden) genoemd. Gezien de constructie is deze kracht uitsluitend het
gevolg van wrijvingskrachten tussen de verschillende profielen die in lengterichting
langs elkaar worden geschoven. De totale schuivende lengte bedraagt maximaal on-
geveer 2 . 2 = 4 meter. Hiermee is de wrijvingskracht maximaal 50 kN per meter
profiel. De hechting tussen rubber en beton bedraagt volgens het rapport van Phoe-
nix circa 900 NI200 mm of te wel 4,5 kN per meter. Daarmee is het vrijwel zeker dat
er na de montage geen sprake meer is van hechting tussen rubber en beton. Dit is
overigens ook het geval bij beduidend lagere krachten. Zonder de hechting is er wel
sprake van wrijving tussen de rubber en het beton. Deze wrijvingskracht zal in ver-
gelijking tot die tussen de ingevette profielen onderling zeker hoger zijn. De profie-
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len kunnen dan wel vrij schuiven maar de beweging zal beperkt blijven zolang de
profielen tenminste recht langs elkaar schuiven.

Een wrijvingskracht van 50 kN per meter profiel betekent, er van uitgaande dat de
wrijvingscooffici~nt maximaal 1 zal zijn, dat de indrukkingskrachtminimaal 50 kN
per meter moet bedragen. Uit de gegeven kracht-indrukkingsdiagrammen volgt dat
een dergelijke hoge kracht pas wordt bereikt bij een indrukking van meer dan 25
mm (op een beginvoeg van 29 mm) waarbij de holten in het profiel reeds volledig
zijn dichtgedrukt. De profielen worden in dat geval veel zwaarder belast dan be-
doeld. Overigens is dit ook een aanwijzing dat de krachten bij inbouw toch lager zijn
dan 200 kN, omdat er geen aanwijzingen zijn dat de profielen veel verder worden
ingedrukt dan gepland.

Bij scheefstand van de profielen ten opzichte van elkaar, wat op veel plaatsen het
geval is, betekent een dergelijke vervorming dat de rubber met grote kracht tegen de
rand van het beton wordt gedrukt. Verder schuiven in die toestand betekent vrijwel
zeker dat de rubber beschadigt. EPDM is een rubber met een relatief lage verder-
scheursterkteen een beschadiging of scheur in een gerekt gedeelte van het profiel
zal in de loop van de tijd verder groeien totdat de zone met rekspanningen is gepas-
seerd. Hierbij veranderen de optredende vervormingen en krachten in het profiel;
deze worden lager.

Door het losbreken van de lijmverbinding en door de relatief lage stijfheid van de
profielen in de dwarsrichting is het waarschijnlijk dat de profielen niet recht tegen-
over elkaar blijven tijdens het schuiven. Meer waarschijnlijk is dat het ene profiel
dan weer lînks en dan weer rechts van het tegenoverliggende profiel gaat liggen.
Hierdoor worden de profielen scheef weggedrukt hetgeen lagere krachten voor de
vervorming oplevert. Lagere krachten voor de vervorming betekenen eveneens lage-
re krachten voor de afdichting. Hoeveel lager is niet eenvoudig aan te geven omdat
dit sterk afhangt van de mate van scheefstand. De indrukkingscurven voor het met
'off set' geplaatste profiel zijn niet in de rapportage van Phoenix opgenomen en ble-
ken (tijdens het gesprek aldaar) ook niet beschikbaar.



5.4 Consequenties en aandachtspunten voor de toekomst

Gezien het. feit dat de profielen grotendeels anders inde voeg zitten dan bij het ont-
werp is aangenomen,. kan met zekerheid worden gesteld dat deafdichtende werking
minder is dan bij bet ontwerp bepaald. In eerste instantie zullen lokale lekkages het
gevolg zijn. Deze kunnen twee hoofdoorzaken hebben:
1. het profiel is gescheurd
2. hetprofiel is vreemd vervormd

Bij. een gescheurd profiel zaJhet lek blijven bestaan en moet de •afdichting op een
andere wijze tot stand worden gebracht

Bij een vervormd profiel zal de lekkage in veel gevallen vanzelf stoppen door kruip
van de rubber. De krachten zijn dan wel aanzienlijk lager en op langere. termiJn zul-
lendeze .plaatsen weeralseerste·gaan lekken ..nadat als gevolg van relaxatie de
krachten lager zijn geworden dan de waterdruk ter plaatse. Hettijdstraject is in te
schatten vanuit het relaxatiegedrag. De nu beschikbare gegevens met betrekking tot
de dichtheid in relatie tot de opgelegde krachten zijn hiervoor echter onvoldoende.

De huidige vorm en constructie laat een goede eendUidige •sturing van de profielen
niet tot Gekeken zou moeten worden naar aanpassing· van het profiel· zodanig dat
beter kan worden voorspelden gecontroleerd hoe dit zich zal gedragen tijdens het
schuiven bij de montage.

Vanuit de relaxatieproeven kan verder worden geconcludeerd dat de resultaten van
de beproevingen bij aanvang net voldoende zijn om een afdichtende werking voor
100 jaar te garanderen. Uitgangspunt daarbij was dat een druk van 13 bar (ongeveer
tweemaal de hoogst optredende druk in de tunnel) voldoende garantie zou bieden.
Aannemend. dat de· druk diè. kan worden afgedicht afneemt volgens dezelfde curve
als.datdekrachten in de rubberrelaxeren(hetgeenzeer waarschijnlijk is) zal de 13
bar na 100 jaar zijn afgenomen tot 6,9 bar en dit is net genoeg voor het diepste punt
(-60 meter) van de tunnel.

Het feit dat de profielen nu in veel gevallen meer zijn ingedrukt·dan voorzien tijdens
het ontwerp kan een gunstige invloed hebben omdat bij relaxatie van grotere begin-
krachten ookgrotereeindkrachten overblijven.
Dat de profielen van de sluitsteen plaatselijk meer naast elkaar liggen dan voorzien
heeft echter een negatieve invloed. Minder raakvlak levert lagere beginkra.chten en
dientengevolge ook lagere eindkrachteo.

Op dit moment is reeds overgeschakeld op een ander gevormd profiel. Dit is lager
hetgeen de stabiliteit in de dwarsrichting verbetert waardoor het langs elkaar schui-
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ven minder {of niet) meer voorkomt. Ook nemen door de lagere hoogte de.krachten
op het profiel af omdat de inbouwhoogte ongeveer gelijk blijft. In hoeverre de re-
laxatiemetingenen de dichtheidsproeven bij 13 bar zijn herhaald c.q. goed zijn door-
staan is niet bekend. Bijeen gelijkblijvend relaxatiegedragen een goed doorstaan
van de dichtheidsproeven mag van het aangepaste profiel een betere prestatie wor-
den verwacht omdat deze over het geheel genomen beter tegenover elkaar kan wor-
den ingebouwd.
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6 Kostenbeschouwing

6.1 Gevolgen van de aanwezige schade

6.1.1 Schade aan de buitenzi,jde van de segmenten
In het levensduurontwerp kwam als een van de kritische aantastingen naar voren het
optredenvanmacrocelcorrosie aan degrondlwaterzijde van de segmenten. In het
zoute grondwater zijn, door bet ontbreken van voldoende zuurstof. geen omstandig-
beden aanwezig waardoor corrosie van de daar aanwezige wapening zou kunnen
voorkomen. In de situatie van de segmenten zou dit wel kunnen. Dit komt doordat
aan de binnenzijde van de tunnel voldoende zuurstof aanwezig is. De wapening daar
ter plaatse kan belucht worden. Er kan vervolgens een stroomkring. gevormd worden
die loopt van de belechte plaats door de wapening naar de wapening aan de grond-
zijdeen vervolgens door het beton weer terug. Een dergelijke stroomkring kan tot
wezenlijke corrosie leiden als de weerstand van het beton niette groot is. De weer-
stand is in dit geval niet al te groot doordat het beton nat is en de af te leggen weg
door het beton kort is. De specifieke weerstand van het beton is daarentegen betrek-
kelijk hoog.

Bij de huidige kennis kan niet worden aangegeven of bij de aanwezige dikte van de
segmenten macrocelcorrosie daadwerkelijk zal optreden. Nader onderzoek moet dit
uitwijzen. In de bijlagen Den E is een voorstel voor een dergelijk onderzoek opge-
nomen.

Als het fenomeen macrocelcorrosie zich voor kan doen. dan kan een aantal situaties
worden onderscheiden:
- De dekking aan de grondzijde en in de voeg buiten het rubberprofiel functioneert
goed; in dat geval is de kans op macrocelcorrosie betrekkelijk klein omdat met
een betrouwbaarheid vanf3 == 1.8 is aangetoond dat er binnen 100 jaar geen kri-
tiek chloridegehalte ter plaatse van de wapening aldaar zal optreden.
De dekking aan de grondzijde en in de voeg buiten het rubberprofiel functioneert
niet goed door de aanwezigheid van niet gerepareerde schade.
De dekking aan de grondzijde en in de voeg buiten het rubberprofiel functioneert
niet omdat de beschermende werking van een uitgevoerde reparatie onvoldoende
is.

Het is op dit ogenblik dus niet mogelijk om harde uitspraken te doen over het al dan
niet optreden van macrocelcorrosie. Het is dus ook niet mogelijk om de kostencon-
sequenties van deze schade in beschouwing te nemen. Er mag wel worden gesteld,
dat als gevolg van de onzekerheid en de technische gevolgen van de schade door
macrocelcorrosie het noodzakelijk is om dit schadefenomeen te monitoren. Op die
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wijze wordt duidelijk of de schade zich voordoet bij de Westerseheldetunnel. Indien
dit zo blijkt te zijn kunnen maatregelen worden getroffen.

In de bijlagen E en F is een voorstel voor monitoren opgenomen. In dit voorstel
wordt niet alleen ingegaan op macrocelcorrosie maar ook op andere vormen van cor-
rosie en op de expositie-omstandigheden in de tunnel. De noodzaak tot monitoren is
in het onderhavige onderzoek nog eens nadrukkelijk naar voren gekomen. In het
ontwerpstadium van dit soort bouwwerken wordt nog onvoldoende onderkend dat
schade tijdens het vervaardigen en inbouwen van de segmenten kan optreden. De
omvang van dergelijke schade kan, zoals ook de bouw van de Westerscbeldetunnel
aantoont, beperkt worden door het treffen van de juiste uitvoeringsmaatregelen. Het
is vooralsnog een illusie om aan te nemen dat geheel schadevrij kan worden ge-
bouwd. Dat geldt met name voor de achterzijde van de tunnelwand, want die kan na
het plaatsen van een segment niet meer worden geïnspeeteeed. Het waarnemen van
de gevolgen van niet zichtbare schade of van schaden die onvoldoende duurzaam
blijken te zijn is daarom een vereiste.

Een monitorsysteem kan daarnaast helpen bij het verifiëren van ontwerpuitgangs-
punten. Daarbij moet worden gedacht aan de modellering van zowel het milieu als
hetaantastingsproces. Als zou worden geconstateerd, dat de realiteit zwaarder is dan
bij het ontwerp is aangenomen, kunnen alsnog aanvullende maatregelen worden ge-
nomen.

Voor de goede orde moet nog worden gemeld, dat een monitorsysteem ook de bin-
nenzijde van de segmenten kan bewaken. In de gebruiksfase van de tunnel is deze
binnenzijde grotendeels aan het oog ontrokken door de aanwezigheid van het wegli-
chaam, de kabelkoker en de brandwerende bekleding.

6.1.2 Gevolgen van de sdlade aan de binnenzijde van de segmenten
Het grootste deel van de schade aan de binnenzijde van de segmenten is tijdens de
productie of na het inbouwen gerepareerd. Incidenteel is echter schade blijven zitten.
Indien schade is gerepareerd kunnen zich de volgende zaken voordoen:
- scheuren zijn geïnjecteerd; in het algemeen mag worden aangenomen dat het
goed opvullen van scheuren met injectiehars zal leiden tot het blijvend afdichten
vande scheuren

- schollen die los zijn gekomen van het beton zijn door middel van het aanbrengen
van een mortel, met cement als bindmiddel, gerepareerd; het uitgevoerde onder-
zoek heeft geen gegevens opgeleverd waarmee de duurzaamheidsaspecten van de
toegepaste reparatiemortels kon worden beoordeeld; er mag zelfs in het algemeen
worden gesteld dat nagenoeg geen eigenschappen van betonreparatiematerialen
bekend zijn, die het mogelijk maken om de duurzaamheid van een gerepareerd
betonnen bouwdeel te beoordelen; de richtlijnen die in Nederland worden ge-
hanteerd voor het bewaken van de kwaliteit van betonreparatiematerialen en het
aanbrengen ervan richten zich op de mechanische compatibiliteit van de mortels
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en op de verwerking; er wordt dus niet ingegaan op de prestatie van de repara-
tiemortel in het werk.

Gezien het voorgaande is het de vraag of de uitgevoerde reparaties blijvend bijdra-
genaan de duurzaamheid van de gerepareerde segmenten. Bij het ontwerpen van de
tunnelbuis is uitvoerig aandacht besteed aan het bereiken van een voldoende lange
levensduur. Het bleek daarbij noodzakelijk om de combinatie betondekking en kwa-
liteit van de dekking als een zeer kritisch punt in het ontwerp te zien. Het mag niet
verwacht worden dat het aanbrengen van een niet speciaal voor deze toepassing ge-
selecteerd reparatiemateriaal blijvend aan dezelfde duurzaamheidseisen zal kunnen
voldoen. Daar staat echter tegenover dat het nauwelijks mogelijk is de benodigde
gegevens van de toe te passen reparatiematerialen en de reparatiemethoden ter be-
schikking te krijgen. Er zal eerst vastgelegd moeten worden welke eigenschappen
gemeten moeten worden en op welke wijze dat moet gebeuren. Gezien de aard van
de materie is het gewenst om dergelijke zaken internationaal aan te pakken.

6.1.3 Rubber profielen
Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat de eisen aan de rubber afdichtingspro-
fielen onvoldoende helder zijn geformuleerd. De prestatie die van de profielen wordt
gevraagd is duidelijk: het met voldoende betrouwbaarheid leveren van een wateraf-
dichting tussen de betonnen segmenten. Hoe dat moet worden aangetoond is echter
onduidelijk. Op basis van de beschikbare kennis ten aanzien van rubbertechnologie
is het wel mogelijk om stringentere eisen te omschrijven. Een zwak punt in het ge-
heel vormt evenwel het inzicht in de krachten en vervormingen die in de profielen
optreden tijdens het inbouwen en het relaxeren en kruipen van de profielen in de
permanente situatie.

6.2 Kosten

Zoals in paragraaf 6.1 naar voren is gekomen zijn de gevolgen van de schade aan de
segmenten en de rubber afdichtingsprofielen met onzekerheid omkleed. In het ont-
werpstadium en het beslisstadium ten aanzien van het uitvoeren van de reparaties is
onvoldoende aandacht besteed aan het beoordelen van de prestaties van de rubber
afdichtingsprofielen en de betonnen segmenten en de reparaties die daar aan zijn
uitgevoerd. Dit is ongetwijfeld het gevolg van het feit, dat de Westerscheldetunnel
de eerste betonconstructie is die op basis van prestaties, levensduur en betrouwbaar-
heid is ontworpen. Door deze invalshoek te kiezen bij het ontwerp komt de aandacht
ten aanzien van duurzaambeidsaspecten anders te liggen dan bij het conventionele
duurzaamheidsontwerp, dat overwegend was gebaseerd op uitvoeringseisen.

Het begroten van de kosten die voortvloeien uit bet niet repareren van schades of het
niet voldoende duurzaam repareren van schades is ook lastig, omdat een groot ge-
deelte van die schades aan het oog is ontrokken. Het weglichaam, de technische in-
stallaties en de brandwerende bekleding maken het uiterst moeizaam om de schades
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te signaleren. Deze voorzieningen zorgen er ook voor dat toekomstige reparaties on-
evenredig duur worden, wil men toegang krijgen tot de te repareren plaatsen.

Voor wat betreft de betonreparaties kan langs andere weg een indicatie worden ge-
geven van het schadebedrag. De indicatie is dan gebaseerd op de kosten die in het
ontwerp- en bouwstadium hadden moeten worelen gemaakt om de gevolgen van de
schade tot het uiterste te beperken. Die kosten bestaan in principe uit:
- het aanbrengen van een kathodisch preventiesysteem
- het monitoren van de duurzaamheid van de boonunneL
Met het eerstgenoemde systeem zou naar schatting een bedrag van 7,5 miljoen gul-
den gemoeid zijn geweest en met het tweede systeem een bedrag van 1 miljoen gul-
den, bestaande voor 50 % uit bouwkosten en 50 % uit het gebruik van bet systeem
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7 Conclusies en aanbevelingen

Bij het onderzoek naar de reparaties die zijn uitgevoerd in het eerste gedeelte van de
beide boortunnelbuizen van de Westerscheldetunnel is als beeld naar voren geko-
men. dat bij het begin van de boorwerkzaamheden relatief weinig schade is opgetre-
den. daarna nam de schade toe, wat leidde tot het nemen van verbetermaatregelen.
Dat laatste leidde ertoe dat bij de verdere werkzaamheden minder schade ontstond.
Het beeld dat hierbij ontstaat is dat enerzijds technologische maatregelen leiden tot
het afnemen van het aantal schades. Anderzijds draagt het toenemen van de ervaring
bij het boren en inbouwen bij tot het reduceren van het aantal en de omvang van de
schades.

Uit een analyse van de gedocumenteerde schades aan de eerste 300 tot 400 ringen
van de beide buizen. blijkt dat de meeste schade optreedt in de segmenten die naast
de sluitsteen zijn gelegen. Een overzicht van deze analyse is samengevat in de bijla-
gen B en C. Volgens mededeling van Rijkswaterstaat is de absolute omvang van de-
ze schades afgenomen na het optimaliseren van het inbouwproces en na het wijzigen
van de geometrie van het rubber afdichtingsprofiel. Verder blijkt dat door het bijstu-
ren van de tunnelboormachine schade kan optreden aan de randen van de segmenten
doordat het boorschild hoge geconcentreerde krachten op die randen kan uitoefenen.

Bij het inventariseren van de schade komen in principe alleen de direct zichtbare
schades naar voren. Schade in de voegen, de voegprofielen en schade aan de grond-
zijde van de segmenten worden niet gesignaleerd. Volgens mededeling van Rijks-
waterstaat is de omvang van de schade op deze plaatsen beperkt

De gevolgen van de niet direct zichtbare schades zijn tijdens de levensduur zeer
slecht vast te stellen. Om die reden is geadviseerd om inde tunnel monitorvoorzie-
ningen aan te brengen. In de bijlagen E en F is daartoe een voorstel uitgewerkt. Een
dergelijk systeem kan het verlies aan betrouwbaarheid, dat is ontstaan als gevolg van
de opgetreden schades, compenseren. He monitorsysteem stelt de beheerder ook in
staat om vroegtijdig onderhoud en reparatie van de tunnelwand te plannen.

Bij scheurvorming aan de grondzijde van de segmenten zou het fenomeen 'macro-
celcorrosie' kunnen optreden. Dit is een schademechanisme dat vanuit de praktijk
nog onvoldoende bekend is, maar voor bet functioneren van de tunnelbuis uiterst
relevant is. Het wordt aanbevolen om nader onderzoek naar dit mechanisme te doen,
enerzijds om na te gaan of dit mechanisme daadwerkelijk kan optreden bij de Wes-
terscheldetunnel en anderzijds om bij nieuw te ontwerpen en te bouwen tunnels ade-
quaat om te kunnen gaan met dit mechanisme. In bijlage D is een voorstel voor on-
derzoek naar dit fenomeen gedaan. Inmiddels is dit voorstel ingebracht in een onder-
zoeksvoorstel dat in het kader van Delft Cluster. Het lijkt er op. dat dit voorstel ge-
honoreerd zal worden.
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Voor alle segmenten en de tussen de segmenten aanwezige rubber voegprofielen
geldt, dat zijn na het in gebruik nemen van de tunnel praktisch·niet meer inspecteer-
baar en repareerbaar zijn. Voomoemdmonitoren draagt evenwel bij aan het krijgen
van een redelijk betrouwbare indruk van de eventuele gevolgen van de schade.

Uit de analyse van de beschikbare informatie rondom de rubber voegprofielenblijkt
dat tijdens het ontwerp een diepgaandereheoordeling van het profiel. mogelijk was
geweest. Dat de beschikbarekeooisonvoldoende is gebruikt, hangt waarschijnlijk
samen met de onwennigheid om op basis van prestaties een uitspraak te doen over
de levensduur van· de profielen. Aan de andere kant ontbreken. betrouwbare gege-
vens. over· de krachten .en vervorrningen die het profiel· tijdens het inbouwen moet
ondergaan. Hetis noodzakelijk om dergelijke kennis te ontwikkelen. Bovendien is
het gewenst om objectieve eisen te formuleren waaraan. dergelijke profielen moeten
voldoen.

Het lijkt onvermijdelijk dat bij het inhouwen van. segmenten scbade ontstaat aan de
segmenten en aan de voegprofielen. De geconstateerde verschillen in· frequentie van
de schade tussen de oostelijke en de westelijke tunuelbuis,de waargenomen afname
van. de schade frequentie en het incidenteel sterk toenemen van de schadefrequentie
duidt er op, dat de omvang vandescbade. beperkt moet kunnen worden doormeet
aandacht te besteden aan de uitvoering van de werkzaamheden.

Op. basis van het voorgaande punt, kan worden· gesteld dat tijdens. het ontwerp van
een tunnel en tijdens de uitvoering meer expliciete aandacht zou moeten worden be-
steedaan het optreden van schade. Het is raadzaam om reeds tijdens het ontwerp
maatregelen te nemen die de gevolgen van de schade beperken. Hierbij kan gedacht
worden· aan het. optimaliseren van toleranties, toepassen van. roestvast stalen wape-
ning, het aanbrengen vaneen kathodischpreventiesysteem. Verder lijkt het gewenst
om de gevolgen van schades temonitoten, zodat. ook achteraf nog maatregelen kun-
nen worden genomen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat geen objectieve beoordeling kan wor-
den gegeven van het effect van de uitgevoerde reparaties op de levensduur van de
boortuooeL Er zijn geen relevante eigenschappen (zoals .dediffusiecoëfficwnt voor
het indringen van chloride of kooldioxide) bekend. Ook is niet duidelijk wat de in-
vloed is van de·wijze van appliqueren. Dit gebrek aan kennis is niet alleen van toe-
passing opdereparatiematerialen die in deboortunnel worden gebruikt, deze con-
clusie is generiek voor alle reparatiematerialen, zoals recent bleek bijeen workshop
die doorDuraNet was georganiseerd.

Gezien het ontbreken van betrouwbare gegevens over de omvang en de aard van de
scbades, maar meer nog het gebrek aan kennis ten aanzien van de prestaties die door
reparatiematerialen geleverd kunnen worden, is het niet goed mogelijk om de man-
eiële gevolgen van de schades te begroten. In die gevolgen zittenhovendien oneven-
redig hoge bedragen vanwege het verkrijgen van toegang tot plaatsen die tijdens de
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gebruiksfase van de tunnel gerepareerd moeten worden (te denken aan de delen van
de tunnel die afgedekt zijn door bet weglichaam, de brandwerende bekleding, de in-
stallaties, de voegen en de grondzijde van de tunnel). Gegeven al deze onzekerheden
is het raadzaam om reeds tijdens het ontwerp en de uitvoering maatregelen te nemen
die voor extra duurzaamheid zorgen. In dit verband kan worden gedacht aan bet
aanbrengen van een kathodisch preventiesysteem en een monitorsysteem De kosten
daarvan bedragen naar schatting 7,5 miljoen gulden en 1 miljoen gulden. Overigens
kan in plaats van het kathodisch preventiesysteem ook worden gedacht aan aanvul-
lende maatregelen, zoals het toepassen van roestvast stalen wapening. De kosten van
de wapening nemen daardoor toe met globaal een factor 4, hetgeen uiteindelijk meer
zal zijn dan de kosten van een kathodisch preventiesysteem
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Bijlage A Levensduurbeschouwingen

In geen van de nonnen die in het bestek zijn genoemd, wordt een methode ten aanzien
van het vaststellen van de levensduur gegeven. De huidige praktijk ten aanzien van bet
realiseren van de levensduur van een betonconstructie is als volgt Eerst wordt er een
ontwerp van de constructie gemaakt, dat wordt getoetst op sterkte- enstijtbeidseisen.
De belastingen wordenontieend aan NEN 6702 (TOB Belastingen) of voor
verkeersbelastingen aan NEN 6722 (VBB). Voor bijzondere belastingen worden zij
bepaald op een zodanige wijze dat zij voldoen aan de eisen uit NEN 6700 (TOB
Algemeen en Basiseisen). Vervolgens wordt bij deze belastingen het ontwerp
gecontroleerd op veiligheid en bruikbaarheid volgens de regels uit NEN·6720 (VBC).
Indien bet ontwerp voldoet worden aanvulleade eisen gesteld aan de samenstelling
van de constructie en aan de uitvoering. Dergelijke regels betreffen onder meer de
betondekkingen, de water/cementfactor, de scheurwijdte, de ASR-gevoeligheid,de
nabehandeling. Dergelijke eisen zijn in het algemeen gekoppeld aan de expositie-
omstandigheden van de constructie, zoals gegeven in de van toepassing zijnde
milieuklasse.

Over het algemeen wordt aangenomendat de levensduur van een betonconstrectie, die
voldoet aan de duurzaamheidseisen die aan NEN 6720 (VBC) zijn gekoppeld,
tenminste 50 jaar bedraagt. Een gedocumenteerde controle van deze beoogde
levensduur is bij TNO Bouw niet bekend. Wel is uit ervaring bekend, dat
betonconstructies een dergelijke levensduur kunnen bereiken. Over het algemeen
(afgezien van pertinente ontwerp- of uitvoeringsfouten of van calamiteiten) zijn
daarbij wel reparaties aan de buitenkant van de constructie voor nodig.

Het stellen dat de levensduur vaneen betonconstructie 50 jaar bedraagt, is op een wat
merkwaardige wijze totstandgekomen. Vóór 1990 was er in de betonvoorschriften
geen expliciete relatie gelegd naar een bepaalde levensduur. Met het verschijnen van
het Bouwbesluit in 1990 kwam opeens naar voren dat bouwwerken binnen een
referentieperiode van 15 of 50 jaar een bepaalde mate van betrouwbaarheid moesten
hebben ten aanzien van de draagveiligheid. Dit betekende dat binnen die
referentieperiode de kans op falen (bezwijken dan wel onbruikbaar worden)
gelimiteerd was. Dergelijke kansen worden overschreden als de invloed van de
ontwerpbelasting groter is dan de ontwerpdtaagcapaciteit Een constructie die in de
ontwerpfase voldoet kan echter door overschrijden van de ontwerpbelasting of door
onderschrijden van de draagcapaciteit niet meer voldoen aan de faalkanseis. Door
aantasting, veroudering en dergelijke duurzaamheidsaspecten kan de draagcapaciteit in
de loop van de tijd achteruitgaan. In het Bouwbesluit is gesteld, dat betonconstructies
die zijn ontworpen volgens (een aantal aangewezen artikelen uit) NEN 6720 (VBC)
voldoen aande eisen uit het Bouwbesluit. In de WC wordt geen onderscheid gemaakt
voor de duurzaamheid naar een periode van 15 jaar en een periode van 50 jaar. Dit
impliceert dat er impliciet van wordt uitgegaan dat de WC geldt voor een
referentieperiode van 50 jaar.
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Voor de goede orde moet nog worden vermeld, dat de referentieperiode van 50 jaar
wel ten grondslag heeft gelegen aan het bepalen van de grootte van de (variabele)
belastingen (bij permanente belastingen verandert de grootte van de belasting uiteraard
niet of nauwelijks met de referentieperiode).

In de NEN 6722 (VBB) wordt uitgegaan van een referentieperiode van 80 jaar. Ten
aanzien van de eisen aan de duurzaamheid wordt evenwel niet afgeweken van die uit
NEN 6720 (VBC).

De conclusie is, dat de referentieperiodellevensduur bij het vaststellen van de grootte
van de in rekening te brengen belastingen een expliciete rol heeft gespeeld. Voor het
vaststellen van de duurzaamheid is, op grond van praktijkervaring gesteund door
inzicht van deskundigen, gesteld dat de levensduur gehaald zal worden.

Inmiddels vindt her en der onderzoek plaats, om de methoden voor het bepalen van de
levensduur verder te ontwikkelen en operationeel te maken. Aanzetten daartoe zijn
onder andere te vinden in [Schief31 et al, 1997J en in het BritelEuram Project
'DuraCrete', waarin de Bouwdienst van RWS ook participeert.

De levensduureis van 100 jaar heeft met name voor onderdelen die niet geïnspecteerd
of onderhouden kunnen worden flinke consequenties. De verschillende prestaties
moeten namelijk een zodanige levensduurverdeling hebben, dat voldaan kan worden
aan de gecombineerde eisen ten aanzien van de referentieperiode en de
betrouwbaarheid Voor de Tweede Heinenoordtunnel komt dit neer op:
- referentieperiode van 100 Jaar
- betrouwbaarheidsindex f3= 3,6 voor de uiterste grenstoestanden (uiterste
grenstoestand)

- betrouwbaarheidsindex f3= 1,8 voor de gebruiksgrenstoestanden (grenstoestand
met betrekking tot het gebruik)

Aangezien er over functionele aspecten zoals waterdichtheid geen prestatie-eisen zijn
gesteld, kan voor alsnog ter gedachtevorming ervan worden uitgegaan, dat als
lekkages leiden tot onveilige situaties waarbij de tunnel buiten gebruik moet worden
gesteld dit overeenkomt met het overschrijden van een uiterste grenstoestand. Indien
door lekkages noodmaatregelen moeten worden genomen gericht op het in gebruik
houden van de tunnel, komt dit overeen met het overschrijden van een
gebruikstoestand.

In de figuren A.1 en A.2 is schetsmatig aangegeven welke verschillen in gemiddelde
levensduur optreden als voor de uiterste grenstoestand respectievelijk de grenstoestand
met betrekking tot het gebruik de referentieperiode wordt verlengd van 50 naar 100
jaar. In de figuren is verondersteld dat de levensduur lognormaal is verdeeld en dat de
variatiecoëfficiënt van de levensduur 30 % bedraagt (voor levensduurverdelingen
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moet dit als een lage waarde worden opgevat). Deze veronderstellingen zijn voor
zover bekend aan de optimistische kant ten aanzien van de praktijk. De consequenties
ten aanzien van de gemiddelde levensduur zijn samengevat in tabel Al en. in de
figuren A.I en A.2 gevisualiseerd. (N.B. De verdelingsfuncties lopen vanaf het punt 0
jaar. De figuren zijn op schaal getekend. Het oppervlak onder de curve en binnen de
referentieperiode is daarom heel klein. De feitelijke, zeer kleine faalkans is daarom
voor de uiterste grenstoestanden niet goed zichtbaar.

J3=1,8
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o 200 400 500100 300 600 700
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FiguurA.l Voorbeelden van levensduurverdelingen uitgaande van een referentie-
periode van 50 jaar en van 100jaar, een lognormale verdeling met een
variatiecoëfficiënt van 0,30 en een betrouwbaarheidsindex f3 = 1,8
(gebruiksgrenstoestand)
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Figuur A.2 Voorbeelden van levensduurverdelingen uitgaande van een referentie-
periode van 50 jaar en van 100 jaar, een lognormale verdeling met een
variatiecoëfficiënt van 0,30 en een betrouwbaarheidsindex f3 = 3,6
(uiterste grenstoestand)

Tegenover het in tabel A.1 gegeven effect staat, dat het voor een aantal vormen van
aantasting geen evenredig grote inspanning kost om de hogere gemiddelde levensduur
te bereiken doordat het aantastingsproces bijvoorbeeld een -v.t of een log t- verloop
heeft.

Tabel A.I Gemiddelde levensduur uitgaande van een lognormale levensduur en een
variatiecoëfficiënt van 30 %

Referentieperiode 50 jaar referentieperiode 100 jaar

13 = 1,8 88,5 177

13 = 3,6 150 300
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Bijlage B Overzicht van de schadebeelden in de oostelijk
tunnelbuis

Figuur BI: Aantal lekkages per type element voor de eerste 364 ringen van de oos-
telijke buis

Figuur B2: Schadefrequentie per type schade en type element, oostelijke buis eerste
364 ringen
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Figuur B3: Schadefrequenie van segment Al, Oostelijke buis eerste 364 ringen

Figuur B4: Schadefrequentie van segment A2, oostelijke buis eerste 364ringen
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Figuur B5: Schadefrequentie segment A3, oostelijke buis eerste 364 ringen

Figuur B6: Schadefrequentie segment A4, oostelijke buis eerste 364 ringen
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Figuur B7: Schadefrequentie segment A5, oostelijke buis eerste 364 ringen

Figuur B8: Schadefrequentie segment B, oostelijke buis eerste 364 ringen
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Figuur B9: Schadefrequentie segment K, oostelijke buis eerste 364 ringen

Figuur BlO: Schadefrequentie segment C, oostelijke buis eerste 364 ringen
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Bijlage C Overzicht van schadebeelden in de westelijke tun-
nel-
buis

Figuur Cl: Aantal lekkages per type element voor de eerste 316 ringen van de wes-
telijke buis

Figuur C2: Schadefrequentie per type schade en type element, voor de eerste 364
ringen van de westelijke buis
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Figuur C3: Schadefrequentie segment Al, westelijke buis eerste 316 ringen

Figuur C4: Schadefrequentie segment A2, westelijke buis eerste 326 ringen
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Figuur CS: Schadefrequentie segment A3, westelijke buis eerste 316 ringen

Figuur C6: Schadefrequentie segment A4, westelijke buis eerste 316 ringen
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Figuur e 7: Schadefrequentie segment A5, westelijke buis eerste 316 ringen

Figuur Cê: Schadefrequentie segment B, westelijke buis eerste 316 ringen
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Figuur C9: Schadefrequentie segment K, westelijke buis eerste 316 ringen

Figuur C10: Schadefrequentie segment C, westelijke buis eerste 316 ringen
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Bijlage D VoorsteJ voor onderzoek naar macrocelcorrosie

Dl Probleemstelling

De vraag is of de aanwezigheid van beschadigingen aan beton in boortunnels op
termijn tot verdere scheurvorming kan leiden. door wapeningscorrosie, met name
macreceleerrèsie, Dit is een mechanisme waarbij wapening •in zuurstofarme omge-
ving materiaal verlies ondergaat door koppeling met wapening elders die beter be-
lucht is. Hetprobleem bij boortunnels bestaat uit twee delen:

treedtmacrocelcorrosie op (corrosie van staven aan de buitenkant van de tunnel
en met name bij beschadigingen die zijn ontstaan bij het plaatsen van'de prefab
segmenten)?
als macrocelcorrosie optreedt, ontstaat (extra) dan scheurvorming door de vor-
ming van zwellende corrosieproducten ?

Een goede beantwoording van deze vraagstelling vereist fundamenteel en meerjarig
onderzoek, omdat geen harde informatie uit de literatuur beschikbaar is. Om de be-
antwoording te gebruiken bij de bouw van de Westerscheldetunnel(WST) is onvol-
doende tijd' beschikbaar. Bij een volgende tunnel komen deze vragen echter weer
boven. Daarom is het zinvol zo spoedig. mogelijk dergelijk onderzoek te beginnen,
zodat de antwoorden gebruikt kunnen worden bij bijvoorbeeld de Groene Harttunnel
(ORT).

Voorgesteld wordt het onderzoek in drie fasen te verdelen:
een voorstudie (eerste fase) waarin de literatuur wordt geraadpleegd naar be-
schikbare informatie en proeven worden ontworpen om experimenteel onder-
zoektedoen
experimenteel onderzoek (tweede fase) op basis van de uitkomsten van de
voorstudie, met een middellange duur, gericht op het beantwoorden van de vra-
gen op een zodanig tijdstip dat er bij de ORT rekening mee kan worden gehou-
den, waarbij we accepteren dat de antwoorden mogelijk minder betrouwbaar
zijn
een langer lopend en ook breder opgezet onderzoek (derde fase), uit te voeren
in Delft Cluster, waarvan de resultaten nuttig zullen zijn voor meer toekomstige
boortunnels en (andere ondergrondse constructies ).

Dit memo geeft een concreet voorstel voor de voorstudie (eerste fase), zoals dat kan
worden aangeboden ineen TNO Bouw offerte. De kosten voor de tweede fase wor-
den indicatief aangegeven.

D2 Doel van het gehele onderzoek

Vaststellen van de mogelijkheid en kwantificeren van scheurvorming door corrosie
van de wapening aan de buitenzijde van de tunnel, bij beschadigingen; met name
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vaststellen of door macrocelcorrosie gevormde corrosieproducten leiden tot expan-
sie, trekspanning in beton en daardoor (verder) scheuren.

Raadplegen van de literatuur op de mogelijkheid van macroeelcorrosie, met name
bij beschadigingen in de tunnelen de kans op scheurvorming hierdoor, alsmede een
ontwerp voor laboratoriumproeven.

D3 Uitwerking

D3.1 Uitwerking eerste fase
De eerste fase behelst een literatuurstudie naar het optreden van macrocelcorrosie en
de expansie daarbij. Bij een korte verkenning is geen harde informatie gevonden. De
informatie uit de literatuur zal op creatieve wijze moeten worden bijeengevoegd tot
een werkhypothese. Verder wordt ook in lireratuur gekeken naar scheurvorming
door gestimuleerde corrosie (tijd, stroom, potentiaal). Op basis van de literatuurstu-
die wordt een proef opzet ontwikkeld. In principe zal die de volgende opzet hebben.
Indringen van chloride tot bij de wapening (via scheur of verlaagde dekking) wordt
opgelegd. Polarisatie van staal in zuurstofvrije omstandigheden wordt teweegge-
brachtmet behulp van potentiostaten, tot potentialen die optreden bij koppeling met
belucht staal op twee niveaus, te weten bij een realistische pseudo-kaäiedische po-
tentiaal en bij een potentiaal waarbij de corrosiesnelheid maximaal is (worst case).
De corrosiestroom wordt gemeten. Regelmatig wordt visueel geïnspecteerd op ont-
staan van scheuren. Na een vooraf bepaalde tijd worden proefstukken opengemaakt,
corrosieproducten bekeken en metaalverlies bepaald (eventueel putvorming). Dit zal
zoveel mogelijk in zuurstof arm milieu moeten gebeuren.

Wanneer een beproevingsopzet is opgesteld, zal hierover contact worden genomen
met buitenlandse deskundigen, waarbij gedacht wordt aan Chris Page en Michael
Raapach

Starten eerste fase: zo snel mogelijk (huidig voorstel, offerte, opdracht), gedacht
wordt aan eind 2000.

Eerste fase:
Literatuurstudie, ontwerp proefstuk, inwinnen externe informatie, overleg en rap-
portage. Totale kosten eerste fase lef 35 exclusief BTW

D3.2 Voorlopige uitwerking tweede fase

Gedacht wordt vooralsnog aan de volgende variabelen defect: beton gaaf, een scheur
langs de wapening, dekking eraf; 3 niveaus polarisatie: "realistisch", "maximaal"; 2
niveaus tijd tot openen: 3 maanden, 6 maand, 1 jaar, 2 jaar; 4 niveaus meervoud: alle
combinaties in tweevoud

Totaal aantal: 3 x 2 x 4 x 2 = 48 proefstukken
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Naar verwachting kan hiervoor worden gebruik gemaakt van stukken WST beton,
die worden ontdaan van zuurstof en verzadigd met (zee)water, vervolgensgepolari-
seerd waarbij elektrolyse optreedt om corrosie op te wekken.

NB Vermoedelijk is de chemische samenstelling van het cement van invloed (type
en mobiliteit van eorrosiepseëuctee). Indien de GlIT boortunnel wordtgema.a.k.tmet
hoogovencement. is bet nodig ook proefstukken met hc beton te onderzoeken;· dit
zou consequenties voor de kosten van het onderzoek hebben. Vooralsnog wordt
hiervan met uitgegaan.

Uitvoeren tweede fase: na uitvoeren eerste fase, gedacht wordt aan augus-
tus/september.

Eindresultaat van de tweede fase na ca. 1jaar proefduur, inclusief eindrapportage en
bespreking concept etc, afronding eind 2001

Tweede fase:
Maken proefstukken kf 45
Installerenpotentiostaten· en meetsysteem, meten tot en met ca. 1jaar * kf 30
*er vanuit gaande dat Delft Cluster medio 200 lde voortzetting overneemt
Destructief onderzoek, uitwerken, tussenrapportage na 3 maanden kf 20
Destructief onderzoek, uitwerken, tussenrapportage na 6 maanden kf 20
Destructief onderzoek, uitwerken, eindrapportage na proefduur ca. 1jaar kf 20
Overleg, beoordeling resultaten en rapportage en onvoorzien kf 15
Totale kosten tweede fase kf 150 exclusief BTW

Kosten derde fase (Delft Cluster)
PM
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Bijlage E Voorstel voor het aanbrengen van een monitorsys-
teem voor het bewaken van de duurzaamheid van
de tunnelwand

El Inleiding

Bij de Westerseheldetunnel (WST) is behoefte aan monitoren in verband met de
duurzaamheid. Hierover is in de afgelopen weken enkele malen contact geweest tus-
sen Bouwdienst RWS en TNO Bouw. De grote lijnen van het probleem worden ge-
schetst in het memo 'Voorstel voor monitoren van de Westerscheldetunnel ten aan-
zien van corrosie van de wapening' van Joost Gulikers van 11 mei 2000 (concept).
Dit memo geeft een voorstel tot uitwerking op hoofdlijnen daarvan door TNO
Bouw.

E2 Probleem en doel

Bedreigingen van de duurzaamheid (corrosie van wapening) komen voort uit belas-
ting met chloride (buiten, binnen) en kooldioxide (binnen), in combinatie met water
(buiten, binnen) en zuurstof (binnen). In het ontwerp van de tunnel zijn dikte en
dichtheid van de dekking afgestemd op 100 jaar levensduur. In onbeschadigd beton
zal dus naar verwachting over zeer lange tijd geen initiatie van corrosie optreden.
Monitoren zal hier vooral dienen om de correctheid van de ontwerpuitgangspunten
te bevestigen. Tevens kan worden gemeten aan de ligging van het vochtfront in de
tunnelwand.

Beschadigingen van het beton waren niet voorzien in het ontwerp. Wijde scheuren
en afgedrukte dekking (aan de buitenzijde) kunnen op korte termijn tot initiatie van
corrosie leiden doordat chloride bij de wapening komt. Monitoren heeft in dit ver-
band vooral de functie deze negatieve verwachting te controleren (bewaken). De
tijdsschaal waarop er iets gebeurt is enkele jaren. Op voorhand is onbekend welke
plekken (aan de buitenkant) schade zullen krijgen; na de inbouw is dit maar ten dele
bekend. In feite is onbekend waar (in welke segmenten) op dit aspect gemonitord
zou moeten worden. Aan de binnenkant wordt schade gerepareerd. Het is ook zinvol
daarop het monitoren te richten.

Het ontwerp ging uit van aannames over het milieu in de tunnel. Daadwerkelijk
vaststellen daarvan is waardevol om de aannames te kunnen toetsen en om de resul-
taten van monitoren te kunnen interpreteren.
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Bovenstaande levert drie verschillende typen monitoren:
1. Bij beschadigingen met mogelijk initiatie van corrosie op korte termijn; bet

doel van bet monitoren is: vaststellen van initiatie (en propagatie) van corro-
sie van wapening door of bij beschadigingen in bet beton, die niet zijn gere-
pareerd (buitenzijde), of wel zijn gerepareerd (binnenzijde).

Il, In onbeschadigd beton waar initiatie feitelijk niet wordt verwacht, met als
doel controle van de afwezigheid van corrosie

Ill, milieu in de tunnel; met als doel bet vaststellen van de belasting met agres-
sieve stoffen en heersend milieu.

In de bijlage bij dit memo wordt in grote lijnen aangegeven waaraan wordt gedacht
voor elk van deze drie aspecten. In het huidige kader is het niet mogelijk hierop die-
per in te gaan. Voorgesteld wordt daartoe een opdracht aan TNO Bouw te verstrek-
ken.

El Koppeling met ander onderzoek

Uitkomsten uit monitoren van de WST kunnen worden gebruikt bij bet voorgestelde
laboratoriumonderzoek naar macrocelcorrosie. Omgekeerd kunnen resultaten uit het
macrocelonderzoek worden gebruikt om signalen van bet monitoren aan de WST te
interpreteren.

E4 Uitwerken tot concreet plan voor monitoren

Indien monitoren van de WST zinvol wordt geacht, moet op korte termijn een ont-
werp op hoofdlijnen worden gemaakt van het monteringsysteem en bet uit te voeren
NDO. Hiertoe is het zinvol een inventarisatie uit te voeren van op de markt zijnde
sensoren. Verder moet dan beslist worden in hoeveel segmenten en in welke delen
van de tunnel zij worden ingebouwd. Tenslotte wordt een plan gemaakt voor metin-
gen gedurende de eerste één tot twee jaar.

TNO Bouw is bereid deze uitwerking op booflijnen uit te voeren, in overleg met
Bouwspeurwerken debegeleidingsgroep WST. De kosten hiervan bedragen naar
schatting f 20.000 exclusief BTW. De doorlooptijd is enkele maanden, in nader
overleg. De resultaten worden gerapporteerd in een TNO Bouw rapport.

ES Globale uitwerking

Monitoren bij beschadigingen
In reeds vervaardigde of ingebouwde segmenten kan in principe alleen van buitenaf
worden gemeten, bij voorkeur met niet-éestructief onderzoek (NDO). Dit kunnen
zijn potentiaalmetingen of corrosiesnelheidsmetingen (polarisatieweerstand; ver-
moedelijk gevoeliger dan potentiaalmetingen). Eventueel kunnen sensoren worden
aangebracht (dus achteraf) in segmenten waar signalen van corrosie aanwezig zijn.
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Bij nog te maken segmenten kunnen sensoren worden ingebouwd. Om een indruk
van het risico bij beschadigingen te krijgen, moet opzettelijk schade wordt gesimu-
leerd (aanbrengen van scheuren, dekking eraf of stuk afslijpen). Inbouwen van sen-
soren lijkt het meest zinvol bij het noordelijke diepste punt (Pas van Everingen).

Bij schadeplekken aan de binnenkant kunnen wel sensoren worden ingebouwd (in de
reparatiemortel). Overigens moeten ook de basiseigenschappen van de mortel wor-
den bepaald (weerstand tegen chloride-indringing, carbonatatie).

Monitoren bij plekken met sensoren kan met de hand of met een datalogger. De be-
kabeling en de behuizing van een datalogger moet voldoende robuust zijn om het
werkverkeer te doorstaan; verder moet netstroom aanwezig zijn. De datalogger(s)
moeten regelmatig worden uitgelezen om verlies van data door storingen te voorko-
men. Regelmatig uitwerken van resultaten levert snel toenemend inzicht op.

Monitoren onbeschadigd beton
Zoals opgemerkt, heeft dit type monitoren een zeer lange tijdsschaal. Het is daarom
zinvol meetelektroden (stukjes staal) op minder dan de volledige betondekking te
plaatsen. Voor het meten van de potentiaal zijn referentie-elektroden nodig. Aan-
brengen van elektroden voor weerstandsmeting op verschillende diepten is zinvol
om de ligging van het vochtfront te bepalen en om de snelheid van eventuele propa-
gatie van corrosie te voorspellen.

Monitoren binnenmilieu tunnel
Het is zonder meer zinvol het milieu in de tunnel te monitoren. Dit zou moeten be-
treffen: temperatuur, RV, CO2, condensatie, spatwater, dooizoutbelastiag. Hierbij
wordt gedacht aan sensoren in de lucht en op het betonoppervlak, alsmede in het
pompwater. Gegevens uit de feitelijke belasting kunnen worden gebruikt bij de in-
terpretatie van signalen uit sensoren of uit NDO.
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BijlageFVoorstel RWS voor het monitoren van de Wester-
scbeIdetunnel ten aanzien van corrosie van de wa-
pening

Ft Probleemstelling

In het ontwerp van de Westerscheldetunnel is expliciet aandacht besteed aan ver-
schillende relevante. duurzaambeidsaspecten. Ten. aanzien. van. de conditie van de
wapening is de kwaliteit (dichtheid en scheurvorming) en de dikte van de betondek-
kingzodaniggekozen dat binnen ·de gestelde .levensduur .van .·deconstruetiegeen
initiatie van corrosie behoeft te worden verwacht. Tijdens de uitvoering is echter
aanzienlijke .schadeaan de binnenzijde van een groot •aantal betonsegmenten vastge-
steld. Hoewel.geen. visuele controle van .de conditie .van het. buitenoppervlakmoge-
lijk is, is het aannemelijk dat de schade daar vergelijkbaar is.·tnet.die aan de binnen-
zijde. Aangezien de binnenzijde bereikbaar is kan de hier opgetreden schade echter
worden hersteld. Aan de·. buitenzijde. is het echter mogelijk dat door de opgetreden
scheurvorming en afgesprongen betondekking dat.·corrosie van de wapening reeds
opkom termijn (maanden) na plaatsing vandebetonsegmenten in een tunnelring
kan optreden ..In het meest negatieve scenario zou een zeer hoge lokale corrosiesnel-
heid kunnen optreden als gevolg van de ontwikkeling van een zogenoemde macrocel
tussen. een relatief kleine corroderendeoppervlak en de omringendegepassiveerde
wapening. Vervolgens. kunnen de gevonnde corrosieproducten aanleiding geven tot
expansieve krachten waardoor de betondekking steeds verder degradeert (scheur-
vorming en afspringen). Hierdoor zou de constructieve integriteit van de constructie
ende kwaliteit van de dichting van de voegen tussen naburige segmenten nadelig
kunnen worden beïnvloed.

In het algemeen is de omvang en aard van de waargenomen schade zodanig dat de in
de duurzaamheidsberekening gehanteerde uitgangspunten mogelijk niet meer gel-
den. Om een meer betrouwbaar beeld te krijgen van de werkelijk optredende aantas-
t~ .is het ~ewensteen meeJjaren onderzoek uit te voeren naar de conditie van de
wapening en de daarbij optredende corrosieseelheid,

De volgende aspecten komen daarbij voor monitoren in aanmerking:
- buitenzijde (mogelijk maoreeelcorrosie);
- binnenzijde incl.reparaties (gewone corrosie t.g.v. chloride enlof earbonatatie);
- expositie omstandigheden.

F2 Onderzoeksvoorstel

Het voorstel is gericht op monitoren van de mogelijke initiatie en de daaropvolgende
propagatie van corrosie van de wapening. Er wordt gestreefd naarniet-destructieve
meetmethoden waarbij de daartoe benodigde voorzieningen hetzij in het beton kun-
nen worden ingebouwd dan wel aan het buiten- of binnenoppervlak van de tunnel-
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segmenten permanent of tijdelijk kunnen worden bevestigd. Hierin wordt een onder-
scheid gemaakt naar locatie van de mogelijke aantasting· (binnen- en buitenzijde van
de tunnelwand} en de heersende expositie-omstendlgheden, Voor de binnenzijde
zullende gerepareerde locaties worden onderzocht waarbij de ongeprepareerde op-
pervlakken als referentie fungeren.

Het onderzoek heeft betrekking op:
de beschrijving van de aard en omvang van de schade ten gevolge het inbouwen;
het momenten de locatie van corrosie-initiatie;
dekwantincering van de optredende corrosiesnelheid;
het optreden van macrocellen;
de invloed van expositie-omstandigheden op het corrosieproces (ligging vocht-
front, zuurstof diffusie; elektrische weerstand van beton, chloride-indringing, car-
bonatatie);
de expositie-omstandigheden in de tunnel (temperatuur, relatieve vochtigheid,
condensatie, CQz,samensteUing lekwater)
de kwaliteit van de uitgevoerde reparaties aan de binnenzijde en de invloed daar-
van op heteerrosieproces,

Door middel van een inventarisatie zullen geschikte meetmethoden worden gese-
lecteerd. Voor zover mogelijk wordt gebruik gemaakt van bewezen meetmethoden
en in de handel verkrijgbare meetsensoren. Indien nodig worden de metho-
den/senserenaangepast aan de gebleken behoefte.

De sensoren worden ingebouwd op representatieve locaties in een aantal nog te ver-
vaardigen tunnel-segmenten (bijvoorbeeld ter plaatse van Pas van Everingen).

F3 Schema

De volgende werkzaamheden worden onderscheiden:
inventarisatie beschikbare en geschikte meetmethoden en sensoren;
overleg met de aannemer (KMW)

- eventuele modificatie van sensoren;
- eventueel testen van (gemodificeerde) sensoren;
inbouw van sensoren;

- monitoren.

De sensoren moeten beschikbaar zijn op het moment dat de tunnel-segmenten voor
de gekozen locatie (Pas van Bveringen) zullen worden vervaardigd (vermoedelijk
najaar 200(7). Proefondervindelijk zal de meetfrequentie moeten worden vastge-
steld.

N.B. In de 2e Heinenoordtunnel zijn reeds zogenoemde anodeladders toegepast
waarmee tot op heden beperkte ervaring is opgedaan. De totale kosten die hiermee
gemoeid waren bedroegen ca. 100 kf.
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Een onderbouwde indicatie voor de kosten kan pas worden gegeven als de inventari-
satie is afgerond en op basis daarvan de meest geschikte sensoren zijn geselecteerd.
TNO Bouw zal worden gevraagd deze inventarisatie uit te voeren en een voorstel in
te dienen voor de implementatie van de sensoren.
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Bijlage G Inspectie van de beschadigde tunnelwand van de
TweedeHeinenoordtunnel

In deze bijlage is een verslag opgenomen van een schade-inspectie van de tunnelwand
van de Tweede Heinenoordtunnel. De bijlage is bedoeld om een indruk te geven van
opgetreden schade bij een andere boortunnel dan de Westerseheldetunnel. De in de
bijlage genoemde foto' s zijn niet opgenomen.

Op woensdag 5 november 1997heeft Ir H. Borsje van TNO Bouw in gezelschap van
Ing. E. Swaving en ing. J. de Vries van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat, een in-
spectie uitgevoerd in de Tweede Heinenoordtunnel. Op de foto's 1 tot en met 4 is
weergegeven op welke wijze de segmenten op de bouwplaats waren opgeslagen. Te-
vens geven deze foto's details van nokken, inkassingen, voegprofielen, Kaubitstroken
en triplexplaten. Op foto 37 is een impressie gegeven van de tunnelbuis en op foto 38
is één enkele ring weergegeven, hetgeen een impressie geeft van de afmetingen van de
tunnel.

Uit deze inspectie zijn de volgende bijzonderheden naar voren gekomen:
1. Tussen nagenoeg alle ringen is sprake van ringrandverschillen. Deze verschillen
kunnen oplopen tot circa 30 mm (zie foto's 9, 10, 19,20,21,22,30.31 en 35). Er
treden ook randverschiUen op tussen de afzonderlijke segmenten binnen de ringen
(zie foto's 12, 13, 15, 16, 17, 18,20,21,23,25 en 26). Deze verschillen zijn aan-
zienlijk kleiner.

2. Op veel plaatsen is er sprake van lekkage door de voegen tussen de segmenten (6,
7,13, 18,20,21,26,27, 29 en 32). Enkele van deze lekkageplaatsen zijn inmiddels
vanzelf gedicht (7, 18 en 29). Er is geen duidelijk verband zichtbaar tussen de
grootte van de bovengenoemde ringrandverschiUenen de lekkages.

3. Incidenteel is ter plaatse van ingebetonneerde schroefbuizen sprake van lichte lek-
kage, welke zich uit in vochtige plekken rondom de hulzen (zie foto' s 11 en 22).

4. Ter plaatse van een aantalgrout-injectiegaten is sprake van lichte lekkage, welke
zich uit in vochtige plekken rondom de gaten (zie foto 32 - 34).

5. Incidenteel zijn enkele houten proppen in het betonoppervlak waargenomen, die
nat waren.

6. Enkele segmenten vertonen lichte scheurvorming, ongeveer halverwege de lengte
van de segmenten, over de gehele breedte, met een scheurwijdte van circa 0,05 -
0,1 mm. Een aantal van dergelijke scheuren looptdiagonaalsgewijs. Aan het begin
van de tunnel zijn deze scheuren niet meer watervoerend, maar zijn dat in een eer-
der stadium wel geweest (zie foto's 13, 14, 15, 20, 21). In het achterste deel, het
meest recent geboorde gedeelte is wel sprake van lekkages (zie foto's 34 en 35).

7. Enkele segmenten vertonen halverwege de lengte, over de gehele breedte, een don-
kere verkleuring van het betonoppervlak. Dit gaat niet gepaard met scheurvorming
in het beton (zie foto's 12 en 18).

8. Op enkele plaatsen is een hoek van een segment afgedrukt. Dit betreft in alle ge-
vallen een hoek die is gesitueerd aan de zijde van de segmenten die gericht is naar
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de boormachine, De afmetingen van deze afgedrukte hoeken variëren; de maxi-
maal gesignaleerde afmeting bedroeg circa 0,3 m x 0,5 m, met een geschatte dikte
van de schol van circa 0,1 IJL De afgedrukte hoeken komen in alle typen segmenten
voor (zie foto's 5,21,24 en 26).

9. Op veel plaatsen, verdeeld over de gehele lengte van de tunnel, zijn randen van de
segmenten afgedrukt Dit betreft in alle gevallen randen die zijn gesitueerd aan de
zijde van de segmenten die gericht is naar de boonnachine, ter hoogte van de in-
kassingen waarin de nokken zijn gesitueerd. De afmetingen van deze afgedrukte
randen variëren; de maximaal gesignaleerde afmeting bedroeg circa 0,4 m x 0,5 m,
meteen geschatte dikte van de schol van circa 0,1 m (zie foto's 6,8, 9, 10, 19,20,
23 en 31). Ter plaatse van een deel van de afgedrukte randen is de wapening bloot
gekomen. Deze wapening vertoont bij lekkages duidelijke roestvorming (zie foto's
20 en 30).

10.Op meerdere plaatsen is van de segmenten die grenzen aan het sluitsegment, ter
plaatse van de aansluiting met het sluitsegment, een rand afgedrukt. Deze randen
zijn veelal over de gehele breedte van de segmenten afgedrukt, tot een diepte van
circa 0,1 m (zie foto's 16, 17,25,27 en 28).
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