


•• • •

TNO-rapport

98-BT-MK-R0668/01

TNO Bouw

Contactpersoon
Ir. A.M. Siemes

Lange Kleiweg 5, Rijswijk
Postbus 49
2600 AA Delft

Telefoon 015 284 20 00
Fax 0152843990

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd enlof openbaar
gemaakt door middel van druk, foto-
kopie, microfilm of op welke andere
wijze dan ook, zonder voorafgaande
toestemming van TNO.

Indien dit rapport in opdracht werd
uitgebracht, wordt voor de rechten en
verplichtingen van opdrachtgever en
opdrachtnemer verwezen naar de
Algemene Voorwaarden voor onder-
zoeksopdrachten aan TNO, dan wel
de betreffende terzake tussen de
partijen gesloten overeenkomst.
Het ter inzage geven van het
TNO-rapport aan direct belang-
hebbenden is toegestaan.

© 1999 TNO

• • •

Indicatie van de levensduur van de betonnen
tunnelwand van de Westerscheldetunnel

Datum

7 januari 1999

Auteur(s)

Ir. A.J.M. Siemes
Dr. R.B. Polder
c.J.J. CastenmilIer
Opdrachtgever

Projectnummer

Aantal pagina's

Aantal tabellen

Aantal figuren

Aantal bijlagen

TNO Bouw verricht onderzoek en geeft advies over
bouwvraagstukken, voornamelijk in opdracht van onder meer
de overheid, grote en kleine ondernemingen in de bouw.
toeleveringsbedrijven en branche-instellingen.

Bouwdienst Rijkswaterstaat
Ing. G. Kooijman
Postbus 20.000
2502 LA Utrecht

8.20.3.4946

80
7
4

:4

Nederlandse Organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek TNO

Op opdrachten aan TNO zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO,
zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de
Kamer van Koophandel te 's Gravenhage.



TNO-rapport

98-BT-MK-R0668/01 2 van 80

Samenvatting

Door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat is aan TNO Bouw opdracht verleend om te
adviseren omtrent de levensduur van de in ontwerp zijnde boortunnel onder de Wester-
schelde. Deze tunnel zal in de komende jaren worden gebouwd door de aannemerscom-
binatie KMW. Deze aannemerscombinatie is ook verantwoordelijk voor het maken van
het definitieve ontwerp. Een van de belangrijkste duurzaamheidseisen die in het ontwerp
moet worden gerealiseerd, is een levensduur van tenminste 100 jaar. TNO Bouw diende
te adviseren of het voorgestelde ontwerp aan deze eis zou kunnen voldoen en mogelijke
alternatieven aan te dragen.

In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van een indicatieve studie 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 zal nog een rapport verschijnen met een evaluatie van de levens-
duurberekeningen en de controleprocedures die door KMW zijn aangeleverd. Deze
berekeningen zullen betrekking hebben op alle belangrijke onderdelen van de Wester-
scheldetunnel.

De levensduur van een constructie kan niet worden gegeven als een enkel (determinis-
tisch) getal. De levensduur is namelijk een stochast die alleen in termen van kansen is te
beschrijven, bijvoorbeeld in de vorm van een levensduur(kans)verdeling. In aansluiting
op de probabilistische benadering die de achtergrond vormt van de moderne bouwvoor-
schriften (Bouwbesluit, Eurocode, TGB enz.) betekent dit dat voor alle prestaties en/of
functies die de constructie moet leveren moet, ook als daarbij de duurzaamheid een rol
speelt, worden aangegeven hoe groot de betrouwbaarheid (kans dat de constructie niet
faalt) moet zijn.

Aan de hand van een vereenvoudigd rekenvoorbeeld is duidelijk gemaakt, dat een ont-
werplevensduur van 100 jaar voor prestaties, die gerelateerd zijn aan uiterste grenstoe-
standen, een gemiddelde levensduur impliceert van globaal 300 jaar. Voor gebruiks-
grenstoestanden is de gemiddelde waarde iets minder dan 200 jaar. Voor prestaties die
niet als een constructieve grenstoestand kunnen worden beschreven, zoals het waterdicht
zijn van de tunnel, moeten nog nader betrouwbaarheidseisen worden vastgesteld.
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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 belang-
rijkste bedreigingen zijn voor de duurzaamheid van de tunnelbuis. Daartoe behoren:
- corrosie na indringen van chloride vanuit het brakke grondwater of uit dooizouten
danwel door carbonatie aan de binnenzijde,

- mogelijk agressieve stoffen in de grond of het grondwater,
- vorst/dooicyc1i,
- alkali-silicareactie (ASR),
- DEF (delayed ettringite formation), een vorm van sulfaataantasting die op kan treden
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 en de VBT.

Vorst/doorizoutschade kan worden vermeden door het treffen van betontechnologische
maatregelen (lage water/cementfactor en/of het gebruik van een luchtbelvormer). Op
basis van (beperkte) gegevens over de samenstelling van de grond en het grondwater dat
het niet al te veel inspanning kost om weerstand te bieden tegen deze bedreiging. De kans
op ASR kan worden beperkt door het toeslagmateriaal te testen en/of de juiste cement-
keuze te doen. DEF kan worden vermeden door het beperken van de maximale tempera-
tuur tijdens de temperatuurbehandeling. De studie heeft zich daarom verder alleen gecon-
centreerd op corrosieverschijnselen en de initiatie daarvan.

Initiatie van corrosie als gevolg van carbonatatie is een relevante bedreiging, doordat de
tunnel in een beschut buitenmilieu verkeert. Als gevolg van interactie tussen de buiten-
lucht en de tunnelwand verschilt het klimaat in de tunnel ten opzichte van het beschutte
buitenklimaat. Een rekenvoorbeeld op basis van de weersgeschiedenis van 1996 en 1997
in de buurt van Vlissingen maakt duidelijk dat er relatief lange perioden voorkomen dat
de relatieve vochtigheid lager is dan 80 %. De relatieve vochtigheid is echter meestal
voldoende hoog om een relevante corrosiesnelheid te bereiken. Bij de inkassingen en
nokken, waar een dekking van 30 mm (er wordt ook gedacht aan 20 mm) is voorzien
zouden daarom kritische 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 voortkomende
verdere schade. Ook bij betondekkingen van 50 mm dient een betonsamenstelling geko-
zen te worden waarmee een uiterst lage diffusiecoëfficiënt voor het indringen van chlori-
de kan worden bereikt.

Voor zowel carbonatatie en indringen van chloride geldt, dat niet alleen de betonsamen-
stelling 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 perspec-
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tieven te bieden, maar zijn betrekkelijk duur. Dit laatste moet worden afgewogen 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.
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1. Opdracht en beschrijving van het onderzoek

Rijkswaterstaat heeft TNO Bouw gevraagd ondersteuning te leveren in verband met het
ontwerp van de duurzaamheid van de Westerscheldetunnel. De opdracht is verleend door
middel van opdrachtbon 97005268 van Ir J. van den Hoonaard, d.d. 16 maart 1998.

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. Een van de belangrijkste duurzaamheidseisen die in het ontwerp
moet worden gerealiseerd, is een levensduur van tenminste 100 jaar. TNO Bouw diende
te adviseren of het voorgestelde ontwerp aan deze eis zou kunnen voldoen en mogelijke
alternatieven aan te dragen.

In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van een indicatieve studie 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 vereenvoudigde 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 zal nog een rapport verschijnen met een evaluatie van de levens-
duurberekeningen die door KMW is aangeleverd. Deze berekeningen zullen betrekking
hebben op alle belangrijke onderdelen van de Westerscheldetunnel.

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een eerder onderzoek naar de duurzaamheid van
de betonnen tunnelwand van de Tweede Heinenoordtunnel (Siemes, Polder en Adan 1998).
De belangrijkste onderdelen van dit onderzoek zijn inmiddels gepubliceerd (De Vries en
Siemes, 1998).

Ten behoeve van het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden is door de opdrachtge-
ver de volgende informatie beschikbaar gesteld:
1. Bijlage 1 bij Ontwerp- en Bouwovereenkomst: Onderhoudsovereenkomst; Referen-

tie Randvoorwaarden Boortunnel 1995 (WB-R-96030 d.d. 24 juni 1996)
2. Basisnota Berekening Boortunnel (BE-BA-BAN-001c d.d. 11 augustus 1997)
3. Basisnota Berekening Dwarsverbindingen (BE-BA-BAN-002b d.d. 14 juli 1997)
4. Dwarsdoorsnede Boortunnel (tek. BE-TUO-PLO-002c d.d. 23 september 1997)
5. Geotechnisch profiel (tek. BE-BW-GE-OOlf d.d. 21 augustus 1997)
6. Ingenieursgeologisch onderzoek Westersehelde Oeververbinding; rapportage Rijks

Geologische Dienst, inclusief de bijlagen 1-19 (conceptrapport 11016)
7. Geotechnische zonering en Geologisch profiel (tek. RGD bij project 11016 d.d. juli

1992)
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8. Geotechnische interpretatie grondonderzoeken; rapportage Grondmechanica Delft
(CO-350690/378 d.d. juli 1995)

9. Rapportage van STUVA over onderzoek aan voegafdichtingen (WA-RAP-013 d.d.
oktober 1997), inclusief commentaar (WA-RAP-013.C01 d.d. 22 december 1997)

10. Onderzoeksrapportage van Phoenix over de afdichtingsprofielen
11. Dwarsverbindingen; Bouwfasen 1 t/rn 5 (tek. BE-TU4-PL2-001a d.d. 23 september

1997)
12. Doorsneden dwarsverbinding (tek. BE-TU4-VBO-002a d.d. 23 september 1997)
13. Doorsneden dwarsverbinding (tek. BE-TU4-VBO-003b d.d. 23 september 1997)
14. Bewehrung Tübbing (tek. BE-BA-WAl-931 d.d. 20 juni 1997)
15. Bewehrung Tübbing (tek. BE-BA-WAl-932 d.d. 20 juni 1997)
16. Tübbingring; detail ringvoeg (tek. W-TU3-VBO-510 d.d. 26 augustus 1997)
17. Tübbingring; detail langsvoeg (tek. W-TU3-VBO-511 d.d. 26 augustus 1997)
18. Tübbingring; vormtekening linker bocht; segment Al (tek. W-TU3-VBO-530 d.d. 29

augustus 1997)
19. Tübbingring; vormtekening linker bocht; segment B (tek. W-TU3-VBO-535 d.d. 1

september 1997)
20. Tübbingring; vormtekening linker bocht; segment K (deel 1) (tek. W -TU3- VBO-53 7

d.d. 1 september 1997)
21. Tübbingring; vormtekening linker bocht; segment K (deel 2) (tek. W-TU3-VBO-538

d.d. 1 september 1997)
22. Documnetcode KMW W-A-RAP-803 'Ergänzung zum betontechnologischen Kon-

zept für die Tünningherstellung, d.d. 20-02-98
23. Brief van de heer Kooijman d.d. 26 februari 1998 met een toelichting op de toege-

stuurde stukken (WSTBD-980824)
24. Telefonische mededeling d.d. 25 februari 1998 van de heer G. Kooijman, dat de

lokale betondekking van 20 mm de minimale ondergrens voor de betondekking be-
treft.

25. iBMB Abschlussbericht Grundsatzuntersuchungen zur Optimierung des baulichen
Brandschutzes in Tunneln, Dezember 1997
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2. Studie beschikbare informatie

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle relevante informatie die voor het
beoordelen van de duurzaamheid mogelijk van belang zijn. Op basis van de afzonderlijke
informaties wordt tenslotte een interpretatie gegeven van de gewenste duurzaamheid.

Bijlage 1 bij Ontwerp- en Bouwovereenkomst: Onderhoudsovereenkomst; Referentie
Randvoorwaarden Boortunnel1995 (informatie 1)
blz.29 - bij het ontwerp uitgaan van een levensduur van tenminste 100 jaar

- voor de deklagen in het gesloten tunnel gedeelte uitgaan van een minimale le-
vensduur van 20 jaar

blz. 32 - hernel-, lek-, en kwelwater zodanig afvoeren dat het wegverkeer daar geen
hinder van ondervindt; de hoeveelheid lekwater is gelimiteerd

blz. 33 - daar waar het chloridegehalte op 10 m beneden maaiveld minder dan 1000 mg/l
bedraagt, mag als gevolg van de uit te voeren werken het chloridegehalte in de
bovenste 10 m evenmin hoger dan 1000 mg/l worden na voltooiing van de uit te
voeren werken

blz. 58 - bij het ontwerpen van de diverse onderdelen van de tunnel en de tunneltoeritten
de volgende standaarddetails volgens Handboek Specifieke Aspecten Tunnel
Ontwerp (SATO) gebruiken: Dilatatievoegen, betonconstructies, prefab beton-
constructies, afbouw tunnels

blz. 59 - de afzonderlijke prefabsegmenten waaruit de tunnelring wordt samengesteld,
moeten waterdicht zijn.

- op het gedeelte van de wanden boven de N.l.-profielen een gelijmde betegeling
aanbrengen; de betegeling mag worden vervangen door een ander mat en hoog-
helder materiaal

blz. 60 - op de betonconstructies in het gesloten, geboorde tunnelgedeelte dient de weg-
verharding als volgt opgebouwd te zijn: hydrofobeerlaag - steenmastiekasfalt of
dicht asfaltbeton

blz. 65 - NEN 6720 (VBC 1990) is van toepassing
blz. 68 - de NEN-normen zijn van toepassing
blz. 79 - eisen inzake inspectie en onderhoud

- noodzakelijke inspectievoorzieningen aanbrengen om de duurzaamheid en de
betrouwbaarheid van de verschillende constructie(hoofd)onderdelen te kunnen
vaststellen

Basisnota Berekening Boortunne! (informatie 2)
blz. 8 - ten behoeve van de dimensionering van de wanddikte en de wapening wordt in

de uiterste grenstoestand een totale veiligheidsfactor y = 1,7 in rekening ge-
bracht

blz. 15 - ten behoeve van het detailontwerp van de lining worden de volgende belasting-
gevallen onderscheiden:
a. eigen gewicht
b. waterdruk
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c. gronddruk
d. temperatuur
e. voorvervormmg
f. explosiebelasting (bijzondere belasting)
g. gezonken schip (bijzondere belasting)
Belasting in tunnel;
h. aanvulling en verkeersbelasting
i. aanrijdbelasting (bijzondere belasting)
Bouwbelasting:
k. vijzelkrachten
1. groutdruk in staartafdichting
m. belasting door volgtrein
n. opslag liningelementen, transport, montage
o. passage door TBM (bijzondere belasting)
Overige belastingen:
p. kruip en krimp
q. overgang tussen lagen met verschillende bodemgesteldheid

blz. 21 -het eventueel optredende temperatuurverschil tussen binnen- en buitenzijde van
de tunnellining wordt in rekening gebracht door over de gehele tunnel omtrek een
constant temperatuurverschil van +/- 20 K aan te brengen

-een gelijkmatige verwarming/afkoeling wordt niet beschouwd
blz. 31 -het optreden van krimp en kruip van het beton zal vanwege de vele segmentvoe-

gen geen spanningen tot gevolg hebben en om die reden ook niet worden be-
schouwd

blz. 35 -de toe te passen betonsterkteklasse voor de tunnellining bedraagt B55 (eventueel
B65)

-de tunnel wordt ontworpen voor milieuklasse 5d
- de betondekking bedraagt aan de buitenzijde 50 mm, terwijl voor lokale detaille-
ring de betondekking zo mogelijk verminderd wordt tot 20 mm

-de betondekking aan de binnenzijde zal nog nader worden vastgesteld
- bij het ontwerp zijn de volgende richtlijnen en normen van toepassing, waarbij
de richtlijnen prevaleren boven de normen:
a. ROBK, versie 2: Richtlijnen voor het ontwerp van betonnen kunstwerken

(Bouwdienst Rijkswaterstaat)
b. ETL 1980: Empfehlungen für Tunnelbau in Lockergestein (Deutsche Gesell-

schaft für Erd- und Grundbau, Essen)
c. NEN 6720: VBC 1995
d. NEN 6723: VBB 1995

Basisnota Berekening Dwarsverbindingen (informatie 3)
blz. 22-ten behoeve van de berekening worden de volgende belastinggevallen onder-

scheiden:
a. eigen gewicht
b. waterdruk
c. gronddruk
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d. temperatuur
g. gezonken schip (bijzondere belasting)
-extra spanningen als gevolg van krimp en kruip kunnen door de geringe afmetin-
gen van de tunnelbuis verwaarloosd worden

blz. 26 - de toe te passen betonsterkteklasse voor de tunnellining bedraagt B55 (eventueel
B65); de toe te passen betonsterkteklasse voor de dwarsverbindingen bedraagt
B35 (binnenmantel) resp. B25 (buitenmantel)
-de tunnel wordt ontworpen voor milieuklasse 4
-de betondekking bedraagt aan de buitenzijde 50 mm
-de betondekking aan de binnenzijde zal nog nader worden vastgesteld
-bij het ontwerp zijn de volgende richtlijnen en normen van toepassing, waarbij de
richtlijnen prevaleren boven de normen:
a. ROBK, versie 2: Richtlijnen voor het ontwerp van betonnen kunstwerken
(Bouwdienst Rijkswaterstaat)

b. ETL 1980: Empfehlungen für Tunnelbau in Lockergestein (Deutsche Gesell-
schaft für Erd- und Grundbau, Essen)

c. NEN 6720: VBC 1995
d. NEN 6723: VBB 1995

Ingenieursgeologisch onderzoek Westersehelde Oeververbinding; rapportage Rijks
Geologische Dienst, inclusief de bijlagen 1-19 (informatie 6)
blz. 19 - Bekend is dat in Zeeuws Vlaanderen het water in de Zanden van Berg een laag

chloridegehalte heeft (100 mg/l). In winningsputten direct ten noorden van de
Westerschelde, op Zuid-Beveland en Walcheren zijn chloride gehalten tussen
1000 en 1500 mgll gemeten. Mogelijk ligt de zoutgrens onder de Westerschelde.
Uit het geochemisch onderzoek (bijlagen 13 - 15) blijkt dat er verschillen optre-
den in de NaCI-gehalten in de Klei van Boom. Dit laagpakket is oorspronkelijk
in een marien (zout) milieu afgezet. Na de afzettingen van deze klei heeft in de
verschillende geologische perioden ontzilting plaatsgevonden. In twee boringen
is in het onderste deel van de klei geen NaCl meer aanwezig. Het bovenste deel
is weer verzilt door infiltratie van zout water uit de Westerschelde. In de derde
boring is het beeld minder duidelijk, daar komen in het onderste deel van de klei
lagere NaCl-gehalten voor.

Bijlage 13-15
- de gemeten chloride gehalte op een diepte van circa 20 tot 60 m - NAP variëren
van 0 tot 10 gil
- de gemeten gehalten CaC03 op een diepte van circa 20 tot 40 m - NAP variëren
van 0,05 tot 12,5 %

Geotechnische interpretatie grondonderzoeken; rapportage Grondmechanica Delft
(informatie 8)
blz. 24 - de pH van cohesieloze monsters, op diepten die variëren van 32 tot 55 m - NAP,

varieert van 6 tot 7
blz 40 -het humusgehalte in de lagen BKl en BK2 varieert van 0,0 tot 0,7 % (m/m), met

een gemiddelde waarde van circa 0,3 % (m/m)
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-het kalkgehalte in de lagen BK1 en BK2 varieert van 1,7 tot 4,7 % (m/m), met
een gemiddelde waarde van circa 3,2 % (m/m)

blz. 59-de verwachting is dat de watervoerende pakketten overwegend brak (0,15 tot 1 g
chloridell) tot zout water (meer dan 1 g chloridell) bevatten

Onderzoeksrapportage van Phoenix over de afdichtingsprofielen (informatie 10)
hst. 1 - eisen voor profielkeuze: voegspeling 3 mm; langsvoeg 7 mm + voegspeling;

ringvoeg 5 mm + voegspeling
hst. 3 - voegprofiel van gevulcaniseerde EPDM

- uitstekend bestand tegen zuurstof, verouderen en weersinvloeden
- goed bestand tegen blijvende vervorming en talrijke chemische producten zoals
anorganische en organische zuren en zout
- EPDM heeft een geringe bestandheid tegen benzine en uitlaatgassen; de keuze
is toch voor EPDM omdat bij een intredende zwelling sprake is van een om-
keerbaar proces en omdat het oppervlak waarmee het materiaal in kontakt kan
komen met de stoffen zeer gering is.

Documnetcode KMW W-A-RAP-803 'Ergiinzung zum betontechnologischen Konzept fûr
die Tünningherstellung, d.d. 20-02-98 (informatie 22)
- Het document is een voortzetting van een eerder gepresenteerd conceptvoorstel ten
aanzien van de betontechnologische aspecten.

- Het document gaat in op de volgende aspecten: duurzaamheid met name in relatie tot
het indringen van chloride, verwerkbaarheid in samenhang met de polypropyleenve-
zels, ASR, DEF in samenhang met de verhoogde verhardingstemperatuur, oppervlak-
tescheuren als gevolg van temperatuurgradiënten, nabehandeling van de Tübbinge.

Brief van de heer Kooijman d.d. 26 februari 1998 met een toelichting op de toegestuurde
stukken (informatie 23)
- De wapeningstekeningen zijn nog gebaseerd op een verouderd Nutt-Feder concept maar
geven een redelijk beeld van de toe te passen wapening.
- De tekeningen en de basisnota van de dwarsverbindingen zijn op zich niet relevant in
relatie tot de te gebruiken betonsamenstelling voor de tunnelsegmenten, maar mogelijk
wel voor de totale duurzaamheid van de tunnel.

iBMB Abschlussbericht Grundsatzuntersuchungen zur Optimierung des baulichen
Brandschutzes in Tunneln (informatie 25)
- t.b.v. een rekenkundige benadering van het brandonderzoekzijn cr-ê-diagrammen
bepaald voor drie verschillende betonsamenstellingen, met de volgende kenmerken
* 350 kg CEM I 52,5 R (ENCI)
* 25 kg microsilicasuspensie
* 655 kg zand
* 1217 kg grind of 1241kg granietsteenslag
* 1,5 of2,0 kg pp-vezels
* 1,5 - 1,7 kg plasitificeerder Woerment
* 152 - 1591 water
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* water/cementfactor 0,42 - 0,44
druksterkte van de onderzochte betonsoorten variëren van 51 tot 60 N/mm2

er zijn geen specie-eigenschappen gerapporteerd
het spalling(spatten)-gedrag is onderzocht aan vijf enigszins andere betonsamenstel-
lingen die alle pp-vezels bevatten; met gemiddelde 2S-daagse druksterkten van SOtot
92 Nzrnm'; riviergrind leidt tot betere waarden dan steenslag; variatie in het pp-
gehalte heeft geen invloed
er zijn drie verschillende 1 op 1 brandproeven gedaan; het is niet duidelijk met welke
betonsamenstelling deze proeven zijn uitgevoerd.

In de rapportage is nauwelijks informatie terug te vinden over de specie-eigenschappen
en de druksterkte-ontwikkeling.
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3. Evaluatie

3.1 Vaststellen van de belangrijkste bedreigingen voor de duurzaamheid

In Bijlage B is een procedure gegeven voor het opzetten van een ontwerp van een beton-
constructie, gebaseerd op een levensduurbeschouwing. Gebaseerd op de informatie die in
de hoofdstukken I en 2 staat weergegeven, moet worden gesteld dat de belangrijkste
bedreigingen die in beschouwing moeten worden genomen zijn:
A. Indringen van kooldioxyde in de betonvlakken die rechtstreeks met de atmosfeer in

aanraking komen. De vlakken die het zwaarst worden belast, zijn de 'beschutte' delen
in de tunnel ofwel alle plaatsen waar sprake is van een hogere relatieve vochtigheid
zonder dat er regelmatige bevochtiging optreedt door neerslag o.i.d .. De binnenzijde
van de tunnelbuis behoort in ieder geval tot het zwaarder belaste gedeelte. Tot dit ge-
deelte behoren ook de voegen aan de binnenzijde van de rubberafdichtingsprofielen
omdat ook daar uitdroging plaatsvindt (zij het niet over de gehele diepte van de voeg
omdat mag worden verwacht dat door het indringen van grondwater in de segmenten
het buitenste deel van de segmenten verzadigd zal raken met water waardoor kooldi-
oxyde niet kan indringen). Indringen van kooldioxyde kan in de tunnelbuis sneller
verlopen dan in beton dat zich in een buitenklimaat bevindt. Dit wordt veroorzaakt
doordat het gunstige effect (het afsluiten van poriën door water) van regenwater niet
aanwezig is. Er is wel een gunstig effect dat een gevolg is van condenswater. Het is op
voorhand niet duidelijk dat in het laatste geval het effect even groot is als bij regen.
Gezien de ventilatie die in de tunnel wordt toegepast moet wel rekening gehouden
worden met een verhoogd gehalte aan kooldioxyde in de lucht.

B. Indringen van brak grondwater in de buitenzijde van de betonnen segmenten en in de
buitenzijde van de ter plaatse gestorte onderdelen. Uit de beschikbare gegevens volgt
dat er rekening moet worden gehouden met een hoogste zoutgehalte van 15 gil, het-
geen overeenkomt met 75 % van het zoutgehalte in normaal zeewater. Het zoutgehalte
heeft een ruimtelijke variatie waardoor delen van de tunnel in minder zout water lig-
gen. Door het indringen van chloride (Cl") kan de passivering van de wapening plaat-
selijk verloren gaan. Zuurstof dat vanaf de binnenzijde van de tunnel in het beton kan
dringen, zal vervolgens voor macro-cel vorming en corrosie kunnen zorgen.

C. Indringen van brak grondwater via lekkages van de voegen kan aan de binnenzijde
(inclusief de voegvlakken) ook voor depassivering en vervolgens tot corrosie leiden.
De mate waarin de tunnel zal lekken, is erg onzeker. Als lekkage optreedt, zal het ef-
fect van het lekwater niet beperkt hoeven te blijven tot de omgeving van de lekkage
plaats. Lekwater kan langs de binnenkant van de buiswand en via de voegen naar de
onderzijde van de doorsnede stromen en daar verzamelen of in de lengterichting weg-
stromen naar een dieper gedeelte van de tunnelbuis. Voor wat de aantasting betreft
zouden twee verschillende zones onderscheiden kunnen worden. De eerste is de 'on-
derwaterzone " dit is de zone die min of meer permanent onder water zal staan. Hier-
bij dient in ieder geval gedacht te worden aan het deel van de tunnel onder de draina-
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gepijpen. De tweede is de 'getijdezone " dit is de zone waar naast bevochtiging ook
regelmatig droging zal kunnen optreden.

D. Gebruik van dooizouten aan de binnenkant van de tunnel kan bij vorst leiden tot
'scaling' van het betonoppervlak. Hierbij kunnen schilfers van het betonoppervlak af-
springen en daarmee de dekking op het beton verminderen en het uiterlijk van het be-
tonoppervlak aantasten. De mate waarin zicht dit fenomeen kan manifesteren hangt,
naast de samenstelling en de kwaliteit van het beton, af van het aantal
vorst/dooiwisselingen, de temperatuur in het beton tijdens het vriezen en de mate
waarin de geëxposeerde laag beton verzadigd is met water. Met name voor de tunnel-
buis zijn er beperkende omstandigheden voor het ontstaan van dergelijke schade:
• de hoeveelheid dooi zout in de tunnelbuis (totale lengte 6,5 km) kan beperkt zijn als

niet het gehele tunneltracé wordt gestrooid (het ligt in de verwachting dat alleen
nabij de in- en uitgangen van de tunnelbuis regelmatig worden gestrooid),

• de laagste temperatuur kan beperkt zijn door opwarming door de omringende
grond,

• de tunnelsegmenten hoeven aan de binnenzijde van de tunnel niet verzadigd te zijn
met water.

Deze beperkende factoren zijn niet zozeer aanwezig voor de aantunnels, de bril wan-
den en de in- en uitgang van de tunnelbuis.

A. Indringen van dooizouten (onder normale omstandigheden NaCl) aan de binnenzijde
van de tunnel in de betonnen segmenten kan in principe ook tot corrosie leiden. Het
gebruik van dooizouten is sterk gecorreleerd aan het binnenrijden van neerslag in de
tunnel: wordt er in principe veel neerslag binnengereden dan zullen ook vaak dooi-
zouten worden gebruikt. De concentratie van het dooi zout in het neerslagwater is bij-
gevolg niet sterk afhankelijk van de hoeveelheid dooizout die bij de in- en uitgang ge-
bruikt zal gaan worden; uit de duurzaamheidstudie van de tunnelwand van de Tweede
Heinenoordtunnel (Siemes, Polder en Adan, 1998) blijkt dat het goed mogelijk is dat
de zoutconcentratie hoger ligt dan in normaal zeewater. In de aantunnels zal een ster-
kere verdunning van het zout op kunnen treden, omdat daar de aanvoer van neerslag
in wezen niet is beperkt. In de tunnel kunnen voor wat betreft het indringen van dooi-
zouten drie verschillende zones worden onderscheiden. De eerste is de spatzone " dit
is de zone waar dooizouthoudend water tegenaan kan spatten. De tweede is de 'on-
derwaterzone " dit is de zone die min of meer permanent onder water zal staan. Hier-
bij dient in ieder geval gedacht te worden aan het deel van de tunnel onder de draina-
gepijpen. De derde is de 'getijdezone " dit is de zone waar naast bevochtiging ook re-
gelmatig droging zal kunnen optreden. De belasting op de genoemde zones wordt in
belangrijke mate ook bepaald door geometrische factoren in de tunnel, zoals de
brandwerende bekleding op de wanden en de opbouw van het weglichaam.

B. Agressieve grond en grondwater zouden in principe ook een bedreiging voor de
duurzaamheid kunnen vormen. In de beschikbaar gestelde informatie zijn geen aan-
wijzingen gevonden die duiden op agressiviteit van grond- of grondwater. Dat zegt
echter weinig, omdat er geen gericht onderzoek naar dit aspect uitgevoerd. Het is ui-
termate raadzaam om dit alsnog te doen. In het document 2 wordt wel geëist dat de
tunnel wordt ontworpen voor een milieuklasse 5d, hetgeen duidt op een sterk agressief
milieu.
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G. Er is op dit ogenblik geen directe reden om aan te nemen dat ASR een feitelijke
bedreiging kan vormen voor de duurzaamheid van de tunnel. Gezien de bedreiging die
uitgaat van het indringen van chloride mag worden verwacht dat er voor de betonsa-
menstelling gekozen zal worden voor ofwel hoogovencement met een hoog slakge-
halte danwel portlandcement met een hoog gehalte aan vliegas. Volgens de beoorde-
lingsprocedure uit CDR-Aanbeveling 38 hoeft bij een hoogovencement met een slak-
gehalte> 65 % (m/m) en een alkali gehalte < 2,0 % (m/m) of een hoogovencement
met een slakgehalte > 50 % (m/m) en een alkali gehalte < 1,0 % (m/m) dan wel port-
landvliegascement met een vliegasgehalte van> 25 % (m/m) en een alkali gehalte van
< 1,1 % (m/m) niet gerekend te worden op schade door ASR. De controle of aan deze
voorwaarden daaadwerkelijk wordt voldaan, dient nog uitgevoerd te worden.

H. Secundaire ettringiet veroorzaakt door de warmtebehandeling tijdens de beginfase
van het verhardingsproces kan op den duur tot schade in het beton leiden. Om dit te
vermijden, dient de temperatuur tijdens de warmtebehandeling beperkt te worden.

Voor een kwantitatieve beoordeling van de levensduur van de Westerseheldetunnel zijn
de in hoofdstuk 2 vermelde gegevens nog onvoldoende. Het is van belang dat onder meer
over de volgende aspecten meer gegevens beschikbaar komen:
• verdeling van chloride in de grond en het grondwater,
• aanwezigheid van andere agressieve stoffen in de grond en in het grondwater,
• transportsnelheid van de agressieve stoffen,
• strooiregime van de dooizouten, in combinatie met beschikbare hoeveelheid 'ver-
dunningswater'; de verdeling van deze hoeveelheden als functie van de lokatie is
tevens van belang,

• uiteindelijk gekozen betonsamenstelling, verwerkingsmethode en nabehande-
lingsmethode; van het gekozen beton dienen de eigenschappen in relatie tot de
transportsnelheden van agressieve stoffen op een uiterst betrouwbare wijze vastge-
steld te worden,

• de relatieve vochtigheid in de tunnel en met name de lengte van de perioden
waarin een betrekkelijk lage (bijvoorbeeld 80 %) relatieve vochtigheid kan worden
verwacht.

Op grond van de hiervoor vermelde bedreigingen zou de tunnel bij een conventioneel
duurzaamheidsontwerp volgens de algemeen geldende voorschriften, zoals de VBC 1995
(NEN 6720) en de VBTl995 (NEN 5950) ingedeeld moeten worden in milieuklasse:
'2 - vochtig milieu' voor de onder A genoemde bedreiging,
'4 - zout water milieu' voor de onder B, C en E genoemde bedreigingen (deze eis is

gesteld in document 3),
'3- vorst/dooizout milieu' voor het onder D en E genoemde bedreiging.
Indien de grond of het grondwater agressief mocht blijken te zijn, dan moet daaraan '5 -
agressief milieu' aan worden toegevoegd. De mate van agressiviteit bepaalt dan of de
sub-klasse 'a, b, c of d' is.

Indien de zwaarste eisen die voortkomen uit de drie milieuklassen 2, 3 en 4 te samen
worden genomen, dan leidt dit tot de volgende eisen:
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• betondekking 30 mm (voor de oncontroleerbare vlakken 35 mm),
• water/cementfactor tenhoogste 0,45 (of 0,55 als er een luchtbelvormer wordt toe-

gepast in verband met milieuklasse 3),
• cementgehalte tenminste 300 kg/rrr' (bij gradering binnen het A-C-gebied, anders

280 kg/nr').
Deze eisen komen overigens met de eisen die aan milieuklasse 5d (zie document 2)
worden gesteld.
In de voorschriften worden voor een zoutwatermilieu 4 geen eisen gesteld aan de ce-
mentsoort. Er wordt in de toelichting wel de suggestie gedaan om gebruik te maken van
hoogovencement CEM IIVB. Het is goed gebruik in Nederland om deze suggestie op te
volgen. Bij aanwezigheid van sulfaten dient volgens de toelichting gebruik gemaakt te
worden van een sulfaatbestendige cement.

Naast samenstellingseisen zijn er ook verwerkings- en nabehandelingseisen die van
belang zijn voor de te bereiken duurzaamheid.

De hiervoor gegeven eisen zijn voor het merendeel van de betonconstructies die in Ne-
derland worden gebouwd voldoende. De betonvoorschriften beogen echter niet om voor
alle betonconstructies adequate eisen ten aanzien van duurzaamheid te stellen. Voor
bijzondere betonconstructies is het daarom noodzakelijk om na te gaan of de eisen moe-
ten worden toegespitst, hetgeen overigens in lijn is met het Bouwbesluit. Bijzonderheden
die daartoe aanleiding kunnen geven zijn:

• het specificeren van de levensduur, zoals bijvoorbeeld bij de Westerseheldetunnel
het specificeren van een lange levensduur van 100 jaar,

• belangrijke (infrastructurele) bouwwerken,
• bijzondere milieu-omstandigheden, zoals zout water, agressieve stoffen,
• hoge bouw- enJof instandhoudingskosten (inclusief de maatschappelijke schade na

falen en tijdens het repareren).

Het stellen dat de levensduur tenminste 100 jaar dient te bedragen, IS op zich een
onvolledige eis. In principe dient ook aangegeven te worden:
• de functies/prestaties waarop die levensduureis betrekking heeft,
• de mate van betrouwbaarheid waarmee aan deze eis moet worden voldaan,
• de bepalingsmethode voor het vaststellen van de levensduur.

In Bijlage A wordt ingegaan op de huidige stand van de techniek ten aanzien van het
vaststellen van de levensduur en de betrouwbaarheid daarvan. Voor onderdelen die niet
geïnspecteerd of on-derhouden kunnen worden, is het aannemelijk dat de verschillende
prestaties een zodanige levensduurverdeling moeten hebben, dat voldaan kan worden aan
de gecombineerde eisen ten aanzien van de referentieperiode en de betrouwbaarheid. In dit
geval komt dit neer op:
- referentieperiode van 100 jaar,
- betrouwbaarheidsindex 13 = 3,6 voor de uiterste grenstoestanden (ULS),
- betrouwbaarheidsindex 13 = 1,8 voor de gebruiksgrenstoestanden (SLS).
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De betrouwbaarheidsindex is een maat voor de kans dat er binnen de ontwerpperiode (in dit
geval 100 jaar) geen falen zal optreden. Om die kans voldoende klein te houden, moet de
gemiddelde levensduur groter zijn dan de ontwerplevensduur. In Bijlage A is een
rekenvoorbeeld gegeven (gebaseerd op een lognormale verdeling voor de levensduur en
een variatiecoëfficiënt van 30 %) de resultaten daarvan zijn samengevat in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Gemiddelde levensduren uitgaande van een lognormale levensduur en een variatiecoëffi-
ciënt van 30 % en een ontwerplevensduur van 100jaar

Grenstoestand Betrouwbaarheidsindex Gemiddelde levensduur in jaar

Gebruik 13 = 1,8 177

Uiterste 13 = 3,6 300

Aangezien er over functionele aspecten zoals waterdichtheid geen prestatie-eisen zijn
gesteld, kan voor alsnog ter gedachtenvorming 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 een recent door TNO
Bouw ten behoeve van het COB opgestelde conceptrapportage rapport 97-CON-RI528,
Tweede Concept 'Ontwerpmethoden en Rekenmodellen voor boortunnels
Betrouwbaarheidsaspecten' is een voorstel gedaan voor betrouwbaarheidsniveau's voor
boortunnels met een meer genuanceerde benadering dan in het Bouwbesluit. Dit voorstel is
ter informatie opgenomen in tabel 3.2.

Tabel 3.2 Voorstel voor betrouwbaarheidsindexen voor boortunnels (concept TNO Bouw rapport
97-CON-R1528)

1 tot 2
2 tot 3
2 tot 3
3 tot 4
4 tot 5

Uit de ter beschikking gestelde documenten is nog geen voldoende betrouwbaar beeld
naar voren gekomen van de bedreigingen van de duurzaamheid van de tunnel (tunnel-
buis, brilwanden en aantunnels). Aspecten die nog duidelijk ontbreken zijn:
a. Verdeling van het zoutgehalte in het grondwater rondom de tunnel; ook de mogelijke
veranderingen in de loop van de tijd ontbreekt (i.c. variatie in tijd en plaats). Een an-
der aspect dat in beschouwing moet worden genomen, is de snelheid waarmee de
agressieve stoffen zich door de grond kunnen verplaatsen.

b. Het strooiregime in de tunnel is nog niet bekend.
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c. De agressiviteit van de grond en het grondwater zijn niet bekend. Bijgevolg zijn ook
de variatie in plaats en tijd niet bekend. Dit aspect zou nog kunnen leiden tot een in-
deling in milieuklasse 5 (a tot en met e). Bij agressiviteit van grondwater moet onder
meer gedacht worden aan:
• zacht water,
• vrIJe zuren,
• sulfaten,
• magnesiumzouten,
• ammoniumzouten,
• bepaalde organische verbindingen.
Bij de agressiviteit van grond moet in principe aan hetzelfde worden gedacht, maar
dan als een overmaat van dergelijke stoffen aanwezig is in de grond.

Een belangrijk item voor het beoordelen van de duurzaamheid van de tunnel is ook het
voorspellen van de eventuele schade die in de tunnel kan optreden. Uit ervaring met
bijvoorbeeld de Tweede Heinenoordtunnel, maar ook met andere soortgelijke tunnels is
bekend dat de volgende vormen van schade zouden kunnen optreden:
1. afbreken van de centreernokken tijdens het monteren van de segmenten en ringen,
2. inscheuren van de inkassingen waarin de centreernokken vallen; hierbij kunnen de
randen zowel in- als afscheuren en kan zelfs lekkage onder de rubbervoeg optreden,

3. splijten van de segmenten tijdens het plaatsen,
4. openen van voegen door zettingen van de tunnel,
5. lekken van de rubberprofielen door relaxatie, materiaalfouten, verdwijnen langsvoor-
spanning in de tunnelbuis,

6. scheuren van het betonoppervlak door opgelegde krimp en/of temperatuurvervorming,
7. aanrijdingsschade,
8. brandschade.

In het voorgaande overzicht van mogelijke bedreigingen zijn de mechanische bedreigin-
gen, zoals opgelegde krachten en vervormingen niet in beschouwing genomen.

3.2 Ontwerpparameters

In begin 1998 waren nog geen beslissingen genomen ten aanzien van belangrijke para-
meters met betrekking tot de duurzaamheid. Voor de evaluatie van de levensduur zal
echter worden uitgegaan van het toendertijd voorliggende voorstel:
- 50 ± 5 mm betondekking op alle zijden van de tunnelsegmenten en op alle ter plaatse
gestorte delen (inclusief de tunnelingangen en de brilwanden); op dit ogenblik over-
weegt de aannemer om op de kopvlakken van de segmenten plaatselijk een kleinere
dekking (30 mm, bij eerdere gelegenheid was dit zelfs 20 mm) aan te houden en daar
aanvullende maatregelen te treffen; dit dient nog nader geëvalueerd te worden,

- 330 kg cement CEM I,
- 60 tot 80 kg vliegas, overeenkomende met 18 tot 24 % (m/m) ten opzichte van de
cementmassa,



TNO-rapport

98-6 T -M K-R0668/0 1 19 van 80

- water/cementfactor 0,43 (exclusief de vliegas).
Deze parameters reflecteren de toenmalige stand van denken ten aanzien van het realise-
ren van de duurzaamheid van de tunnel, waarbij getracht werd de gewenste levensduur te
bereiken met conventionele middelen. Deze ontwerpparameters komen voor een deel
overeen met de eisen, zoals die volgens VBC1995 (NEN 6720) en VBT1995 (NEN
5950) voor de tunnel gesteld zouden kunnen worden. Daarbij moet wel worden aangete-
kend, dat de aangegeven hoeveelheid vliegas niet zonder meer voldoende is om indrin-
ging van chloride tegen te gaan in een mate die vergelijkbaar is met die van Nederlands
hoogovencement. De hoeveelheid vliegas is ook te gering om voldoende wijze het optre-
den van ASR tegen te gaan.

Gezien het krap voldoen aan de duurzaamheidseisen uit VBC1995 (NEN 6720) en
VBT1995 (NEN 5950), moeten afgevraagd worden of de tunnel kan voldoen aan de eis
van tenminste 100 jaar levensduur. Daarom dienen de ontwerpparameters nog geverifi-
eerd te worden op de ontwerpeis van 100 jaar.

3.3 Corrosie van betonstaal

Door de hoge alkaliteit wordt staal in beton beschermd tegen corrosie (gepassiveerd).
Carbonatatie van het beton of de aanwezigheid van chloride kunnen corrosie van wapening
veroorzaken (Polder & Bijen 1995). Door corrosie wordt staal omgezet in roest, waardoor
het beton scheurt en de diameter van het staal afueemt. Naast carbonatatie of chloride zijn
hiervoor vocht en zuurstof nodig.

Carbonatatie van beton is een proces dat langzamer verloopt naarmate de wa-
ter/cementfactor lager en het beton vochtiger is. In onder het grondwater gelegen tunnels
zal dit proces alleen aan de binnenkant een rol spelen. Vooralsnog wordt er van uitgegaan
dat carbonatatie niet maatgevend is omdat de bedreiging door chloride ernstiger is.
Indien geen chloride is ingemengd, kan corrosie door chloride praktisch alleen worden
veroorzaakt door indringen van chloride vanuit zout water, al of niet permanent aanwezig.
Indringing vanuit permanent contact met zout water kan vrij nauwkeurig worden gemodel-
leerd als een diffusieproces. Dit is van toepassing op de buitenkant van tunnels in zout
grondwater. Verbetering van de voorspelling is mogelijk door proeven aan het toe te passen
beton. Indringing van chloride uit wisselende belasting, zoals met dooizouten, kan nog
maar nauwelijks worden gemodelleerd, doordat hierbij vooral capillair transport optreedt.
Dit is van toepassing op de binnenkant van tunnels waarin chloridehoudende dooizouten
wordt gebruikt.

Bij tot de wapening binnendringen van carbonatatie of chloride (boven een bepaalde
grenswaarde) treedt zogenaamde initiatie van corrosie op: het staal gaat over van een
toestand met een corrosiesnelheid gelijk aan nul (passivering) over naar een toestand met
een corrosiesnelheid groter dan nul (actieve corrosie). Afhankelijk van de aanwezigheid
van zuurstof en vocht kan de corrosiesnelheid gering dan wel groot zijn (propagatie van
corrosie). Bij afwezigheid van zuurstof is de corrosiesnelheid verwaarloosbaar klein. Dit
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geldt evenzo bij afwezigheid van vocht. In permanent met water verzadigd (ongescheurd)
beton is onvoldoende zuurstof aanwezig; in volkomen droog beton is onvoldoende vocht
aanwezig voor het optreden van merkbare corrosie van wapening.

De meest bedreigende omstandigheden zijn dus aanwezig in vochtig maar niet met water
verzadigd beton. Echter, ook in een betondoorsnede die aan één kant met water is verza-
digd, is corrosie mogelijk, namelijk indien de wapening doorloopt van met water verzadig-
de naar niet-verzadigde delen. In dergelijke omstandigheden kan een mechanisme optreden
dat macro-celcorrosie en ook wel galvanische corrosie wordt genoemd. Dit is corrosie
waarbij het staal gedepassiveerd wordt door chloride aan de water verzadigde kant en
waarbij aan de niet met water verzadigde, beluchte kant voldoende zuurstof kan toetreden
(Polder & Larbi 1995), zie figuur 3.1. Wanden in diepe tunnels zijn mogelijk constructies
waarin dit mechanisme kan optreden, doordat de buitenzijde nat is en de binnenzijde be-
lucht. Dit mechanisme wordt van direct belang geacht voor de Westerscheldetunnel.

Figuur 3. J Principe van het 'hollow leg' probleem
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Bij actieve corrosie met een niet verwaarloosbare snelheid wordt staal omgezet in roest,
waarbij de roestproducten een groter volume (twee tot vijf maal) innemen dan het oor-
spronkelijke staal. De volumetoename is onder meer afhankelijk van de aard van het corro-
sie produkt dat wordt gevormd. Door de volumetoename ontstaan trekspanningen in het
beton. Dit leidt op termijn tot scheuren en afdrukken van de betondekking, tot diameterver-
lies van de wapening en tot het verloren gaan van de aanhechting tussen de wapening en
het beton. Bedreigend gevolg hiervan voor de Westerseheldetunnel is het ontstaan van
scheuren die de afdichting langs de voegen passeren; hierdoor zou lekkage kunnen ont-
staan.
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Voor het bepalen van de levensduur is van belang welk functioneel criterium wordt gesteld.
Voor veel constructies is afdrukken van de betondekking niet acceptabel, omdat daardoor
een economische of een gebruiksgrenstoestand wordt overschreden. Reparatie wordt nodig
om de constructie weer in de gewenste toestand te brengen. Het levensduurcriterium is hier
dus: afdrukken van de dekking. In andere gevallen zal men afdrukken van de dekking
kunnen tolereren en is een bepaald diameterverlies het levensduurcriterium omdat daardoor
de draagkracht onvoldoende wordt (uiterste grenstoestand). Daarbij komt voor de Wester-
scheldetunnel nadrukkelijk het lekken van de afdichtingen.

3.4 Carbonatatiesnelheid

Op dit ogenblik ontbreken nog betrouwbare materiaal gegevens om voor het ontwerpbeton
een carbonatatieberekening op te zetten. Er is daarom teruggegrepen op het carbonatatie-
probleem van de Tweede Heinenoordtunnel (Siemes, Polder en Adan, 1998). De daar
gegeven kwantificering kan gebruikt worden als een eerste indicatie omtrent de te ver-
wachten levensduur. In dit geval is ter vereenvoudiging gesteld, dat het einde van de le-
vensduur wordt bereikt als de wapening begint te corroderen. Het levensduurcriterium is
daarmee gerelateerd aan het voorkomen van reparaties, die het gevolg zijn van corrosie van
de wapening. Het formuleren van een dergelijke grenstoestand is een conservatieve bena-
dering. Zonder al te grote bezwaren zou in een dergelijk geval ook nog enige corrosie
toelaatbaar zijn. In dit geval is daarvan afgezien, omdat de uitgevoerde berekeningen alleen
bedoeld zijn om globaal te toetsen of aan de levensduureis van minimaal 100 jaar kan
worden voldaan. Om die zelfde reden is ook aangenomen dat carbonatatie niet wordt
verhinderd door het blokkeren van porïen in het beton, bijvoorbeeld door condensatie van
de lucht in de tunnel. In meer gedetailleerde en preciesere berekeningen dienen dergelijke
effecten wel meegenomen te worden.

Het doel van deze paragraaf is resultaten van metingen van carbonatatiediepten aan beton
dat onder gecontroleerde omstandigheden is geëxposeerd, toegankelijk te maken voor
gebruik, bijvoorbeeld voor de levensduurvoorspelling van betonnen elementen, zoals toe te
passen bij de Westerscheldetunnel. Het is daarbij niet de bedoeling om een feitelijke voor-
spelling te doen. Daarvoor zou aanvullend (materiaal)onderzoek verricht moeten worden.
Het is wel de bedoeling om een betrouwbare indicatie te geven ten aanzien van de te ge-
middelde levensduur.

Informatie uit experimenten

Begin 1989 zijn bij TNO Bouw proefstukken gemaakt voor onderzoek naar de elektrische
weerstand van beton. Hierbij werd de betonsamenstelling als volgt gevarieerd:
- portlandcement (CEM I) en hoogovencement (CEM IIIIE),
- watercementfactor 0,45; 0,55 en 0,65.
Alle mengsels hadden een cementgehalte van 320 kg/rrr'.
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Als nabehandeling werden de proefstukken 28 dagen in de vochtkamer opgeslagen. Dit
moet worden gezien als een zeer goede nabehandeling. Alle bovenvlakken (= afwerkvlak-
ken) en ondervlakken werden op 28 dagen ouderdom gecoat met een dichte epoxy-coating.
De proefstukken werden daarna in expositieruimten blootgesteld aan een expositieklimaat
van 20°C en 50 % RV (relatieve vochtigheid) respectievelijk 65 % RV, 80 % RV of90 %
RV (later in de vochtkamer) en onder water. Alle klimaten zijn constant gehouden binnen ±
5 % RV en binnen enkele graden Celsius.

De proefstukken zijn kubussen van 150 mm met daarin opgenomen paren elektroden voor
weerstandsmetingen. Daarnaast werden halve kubussen van dezelfde samenstelling geëx-
poseerd. In augustus 1995 (na ongeveer zes en een half jaar) zijn in de halve kubussen uit
de klimaten 50 %, 65 % en 80 % RV de carbonatatiediepten bepaald door na afzagen van
een hoek het beton te besproeien met fenolftaleïne. De hierbij gevonden resultaten zijn
weergegeven in tabel 3.3.

Figuur 3.3 Carbonatatiediepten na 6,5 jaar expositie

cementsoort/wcf

klimaat (% RV) pc/0,45 pc/0,55 pc/0,65 hc/0,45 hc/O,55 hc/0,65

50 12 22 25 18 24 26

65 5 14 17 11 21 25

80 0 7 13 4 21 23

pc - portlandcement
he - hoogovencement

Uit de experimentele gegevens blijkt duidelijk dat de carbonatatiediepte na 6,5 jaar een
functie is van de betonsamenstelling en van de relatieve vochtigheid Voor verdere kwanti-
ficering is de carbonatatiecoëfficiënt A berekend, die geldt in de formule:

Carbonatatiediepte (mm) = A * ...Jtijd (jaar)

In tabel 3.4 zijn de berekende waarden van de coëfficiënt A weergegeven.

Figuur 3.4 Berekende carbonatatiecoëfficiënt A (mm/--Jjaar)

cementsoort/wcf pc/0,45 pc/0,55 pc/0,65 hc/O,45 hc/0,55 hc/0,65
klimaat (% RV)

50 4,7 8,6 9,8 7,1 9,4 10,2
65 2,0 5,5 6,7 4,3 8,2 9,8
80 0,0 2,7 5,1 1,6 8,2 9,0

Met deze coëfficiënten kan de carbonatatiediepte van beton worden berekend als functie
van de water/cementfactor en de relatieve vochtigheid, onder aanname dat deze laatste
constant is. Bij gebruik van CEM I of CEM III/B gelden de weergegeven coëfficiënten. Bij



TNO-rapport

98-BT -M K-R0668/01 23 van 80

gebruik van een cement met een afwijkend slakgehalte dient lineair geëxtrapoleerd te
worden tussen CEM I en CEM III/B op grond van het werkelijke slakgehalte. Bij gebruik
van vliegascementbeton dient zo nodig nog een correctie uitgevoerd te worden. In het kader
van de onderhavige studie is daarvan af gezien, aangezien dit een taak is die meer bij een
globaal toetsende levensduurberekening behoort.

Bij concrete gevallen waarin de relatieve vochtigheid niet goed bekend is, kan het zinvol
zijn de elektrische weerstand te meten. Hieruit kan de heersende effectieve relatieve voch-
tigheid worden afgeleid door vergelijken met de weerstand van de proefstukken in het
laboratorium. Behalve eenmalig kan dit regelmatig worden gedaan door de weerstand te
monitoren tussen elektroden die in het beton worden aangebracht. Overigens kan ook de
relatieve vochtigheid worden gemeten of gemonitored.

Een andere groep proefstukken werd in 1991 gestort. De nabehandeling was 1 week in de
vochtkamer, daarna in 20°C en 80 % R.V. De betonsamenstellingen waren: pc/he, wa-
ter/cementfactor 0,45/0,65. Dm•x = 8 mm (bovenstaand onderzoek: Dm•x = 16 mm). Na 791
dagen (2,2 jaar) werd de carbonatatiediepte gemeten. Carbonatatiecoëfficiënten zijn bere-
kend. De resultaten waren, zoals in tabel 3.5 staat aangegeven.

TabeI3.5: Carbonatatiediepten (CD) en -coëfficiënten (A) na 2,2 jaar met nabehandeling 1 week
in vochtkamer en daarna bij 20°C en 80 % R. V

cementsoort/wcf pc/0,45 Pc/0,65 Hc/0,45 hc/0,65

CD (mm) 0 8 4 10

tijd (jaar) 2,2
-Vtijd 1,5
A ( . -117) 0,0 5,4 2,7 6,8mmJaar -

waann:
CD - carbonatatiediepte in mm
t - expositietijd in jaar
A - materiaalconstante in mm jaar-lI2

CD = A-Vt

Uit de resultaten blijkt dat de carbonatatie bij hoogovencement en 0,45 met deze minder
langdurige nabehandeling sneller gaat. Portlandcement en 0,45 blijft een onmeetbaar kleine
carbonatatiediepte vertonen. Beide cementsoorten geven met 0,65 een flinke carbonatatie te
zien. Bij hoogovencement is deze minder sterk dan in het andere onderzoek. Hiervoor is
geen goede verklaring aanwezig. Bij portlandcement 0,65 is het verschil klein.

Uitgaande van een betondekking van 50 mm kunnen bij de carbonatatiecoëfficiënten van
tabel 3.4 de volgende gemiddelde levensduren worden berekend, waarbij het einde van de
levensduur is gedefinieerd als het ogenblik dat het carbonatatiefront de wapening bereikt.
Deze levens duren zijn weergegeven in tabel 3.6, waarbij is uitgegaan van het
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hoogovencementbeton, aangezien dat een veel betere weerstand heeft tegen het indringen
van chloride dan het portlandcementbeton Aangezien nog zal blijken, dat chloride-
indringing zeer kritisch is, lijkt dit een meer voor de hand liggende keuze. De levensduren
zijn berekend voor de betondekkingen van 50 mm, zoals die op het buiten- en het
binnenvlak van de tunnelbuis zullen gelden en van 30 mm, zoals die op de voegvlakken
zullen gelden.

Tabel3.6 Gemiddelde levensduren berekend met de carbonatatiecoëfjiciënten A voor hoogoven-
cement uit tabel 3.4 voor betondekkingen van 50 mm (tussen haakjes zijn ook de
levensduren vermeld die behoren bij een betondekking van 30 mm)

wcf= 0,45 wcf= 0,55 wcf= 0,65

RV=50% 50 (18) 28 (10) 24 (9)

RV=65 % 135 (49) 37 (13) 26 (9)

RV=80% 976 (351) 37 (13) 31 (11)

Indien de resultaten uit tabel worden vergeleken met de gemiddelde levensduren die
volgens Bijlage A aanwezig zouden moeten zijn, dan zou een water/cementfactor 0,45 en
een relatieve vochtigheid van 80 % in combinatie met een betondekking van 50 mm
voldoende zijn als het ontstaan van depassivering wordt opgevat als het overschrijden van
een bruikbaarheidsgrens-toestand. Voor de goede orde wordt nog opgemerkt, dat de
gewenste betrouwbaarheid in dit geval ook op basis van een economische optimalisatie zou
kunnen worden bepaald, omdat zeker een deel van de schade reparabel is. Bij een enigszins
lager RV en/of hogere water/cementfactor kan echter niet meer aan de bruikbaarheidseis
worden voldaan. Carbonatatie is dus een kritieke bedreiging en dient nauwkeuriger
geanalyseerd worden.

De resultaten laten zien dat een lage water/cementfactor en een hoge relatieve vochtigheid
leiden tot een lange gemiddelde levensduur, bij voldoende dekking en een goede
nabehandeling. De omstandigheden in de tunnelbuis liggen gedurende een deel van het jaar
dicht in de buurt van de meetomstandigheden wcf = 0,45 en relatieve vochtigheid = 0,80.
De water/cementfactor van de tunnel segmenten is nog wat gunstiger dan hier aangenomen.
De relatieve vochtigheid in de tunnel ligt gemiddeld over het jaar gezien nog enigszins
hoger dan 80 %, wat aanleiding zou geven om te veronderstellen dat de gemiddelde
levensduur ook nog enigszins hoger kan liggen. Gezien de gevoeligheid van de levensduur
voor de waarde van de relatieve vochtigheid zou de beschouwing nog uitgebreid moeten
worden naar het effect op de carbonatatie als de perioden met een lagere relatieve
vochtigheid dan 80 % in beschouwing worden genomen. In bijlage D is een indicatieve
berekening aangegeven van de relatieve vochtigheid in de tunnel afhankelijk van het
buitenklimaat in Nederland. In deze berekeningen is het effect verwerkt van de interactie
van de tunnelwand en de naar binnen en naar buiten stromende lucht. Er is uitgegaan van
meetgegevens voor temperatuur en relatieve vochtigheid uit de jaren 1996 en 1997, waarbij
in Vlissingen is gemeten.
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De resultaten van deze oriënterende berekeningen laten zien, dat er toch van uitgegaan
moet worden dat er langere perioden per jaar kunnen voorkomen waarin de relatieve
vochtigheid lager is dan 80 %. In deze perioden is dus sprake van een verhoogde
carbonatatiesnelheid. In kritische gevallen, zoals in dit rekenvoorbeeld is het dus
noodzakelijk om een nauwkeurigere analyse te maken van het carbonatatiesnelheidgedrag.

Het resultaat van tabel 3.6 laat evenwel ook zien dat de levensduur uiterst gevoelig is voor
de waarde van de relatieve vochtigheid (de levensduur is een factor 10 lager als de relatieve
vochtigheid 65 % is in plaats van 80 %) en van de water/cementfactor (de levensduur is een
factor 35 lager als de water/cementfactor 0,55 is in plaats van 0,45). Het is niet erg
waarschijnlijk dat de water/cementfactor van de tunnel segmenten veel ongunstiger zal zijn
dan de waarde 0,45 (maar gezien het belang van deze parameter voor de duurzaamheid zou
een controle van die waarde in het werk zeer raadzaam zijn). De relatieve vochtigheid is
voor een deel van de gebruiksperiode lager dan 80 %. Als het beton de gelegenheid krijgt
om zich in te stellen op deze lagere relatieve vochtigheid dan wordt daarbij een behoorlijk
deel van de potentiële levensduur opgesoupeerd. Het beton verkeert daarbij min of meer in
de zelfde omstandigheden als een beschut buitenklimaat. Er is geen gunstig effect van
regenwater op het beton, dat onder de Nederlandse klimatologische omstandigheden leidt
tot een limietwaarde voor de carbonatatiediepte.

Er zijn in het kader van deze studie geen bruikbare gegevens teruggevonden waarmee het
dynamische effect van de relatieve vochtigheid kan worden gekwantificeerd. Globaal kan
echter worden gesteld, dat een relatieve vochtigheid van 65 % leidt tot 50 % grotere
carbonatatiediepten (Wierig, 1984) dan bij een beschut buitenklimaat (zeg een relatieve
vochtigheid van 80 %). De carbonatatiecoëfficiënt A = 3,5 uit tabel 3.3 voor een
water/cementfactor 0,45 en een relatieve vochtigheid van 65 % zou voor een beschut
buitenklimaat op A = 3,5/1,5 = 2,3 uitkomen. Voor een betondekking van 50 mm is de
gemiddelde levensduur dan 440 jaar.

Naast het ongunstige effect van de dynamische relatieve vochtigheid dient ook nog
rekening gehouden te worden met de kwaliteit van de nabehandeling. Met name
betonsoorten waaraan puzzolane stoffen, zoals vliegas of hoogovenslak, zijn toegevoegd,
zijn erg gevoelig voor het goed nabehandelen. De betonnen segmenten zullen mogelijk na
het ontkisten aan sterk drogende omstandigheden zijn blootgesteld als geen speciale
maatregelen worden genomen. Dit kan een zeer ongunstig effect hebben op de te
verwachten levensduur. Het effect is bij betonsamenstellingen, zoals naar verwachting zal
worden toegepast bij de Westerseheldetunnel groot, omdat feitelijk gebruik wordt gemaakt
van beton met een veel hogere sterkteklasse dan de geëiste sterkteklasse. Voor een beton
dat nog een flinke periode moet doorverharden, is het van belang de nabehande-lingseis te
baseren op de feitelijke sterkte en niet op de voor het draagvermogen benodigde minimale
sterkte.
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3.5 Chloride-indringing

Inleiding

Deze paragraaf gaat nader in op het onderdeel "Indringen van chloride". Informatie is
gebruikt uit:

TNO-Bouw rapport 97-BT-RI488-01,
Onderzoek chloridebelasting Tweede Heinenoordtunnel, 1933-T-970427 van 19 juni
1997 door E.H. Negen van RWS,
en literatuurbronnen.

De opbouw is als volgt. De blootstelling binnen de constructie wordt schematisch weerge-
geven. De eigenschappen van het beton en de maatgevende eigenschappen van de con-
structie worden beschreven. De transportprocessen worden beschreven. De tijd tot initiatie
van corrosie wordt geschat. Hierbij is net zoals bij carbonatatie uitgegaan van een conser-
vatieve benadering ten aanzien van de in beschouwing te nemen grenstoestand: beperking
van de omvang van eventuele reparaties. Alleen de initiatieperiode is in beschouwing
genomen en er is afgezien van het accepteren van een beperkte mate van corrosie. Conclu-
sies worden getrokken en maatregelen c.q. verder onderzoek worden aanbevolen.

Opgemerkt wordt dat alle berekeningen gemiddelde waarden betreffen. Hoe met gemiddel-
den in relatie tot een betrouwbare levensduur moet worden omgegaan, is aangegeven in
Bijlage A.

Blootstelling aan chloride

In de tunnel kunnen de volgende delen worden blootgesteld aan chloride:
de buitenwand inclusief het buitenste deel van de voegen door chloride uit het grond-
water,

- de binnenwand inclusief het binnenste deel van de voegen door chloride uit lekwater
afkomstig van het grondwater,
de binnenwand inclusief het binnenste deel van de voegen boven het rijdek door
opspattend water met dooi zout ("spatzone"),
de binnenwand onder het rijdek door doorgesijpeld lekwater met dooi zout; hierbinnen
zijn in principe twee zones te onderscheiden:
• de zone onder het onderste niveau van de afvoerbuizen, die permanent nat is ("on-

derwater zone"),
• de zone boven de afvoerbuizen, die alleen is blootgesteld aan langsstromend lekwa-

ter met dooizout ("getijdezone").
Ten aanzien van chloride afkomstig uit dooizouten moet nog nader worden bekeken welke
invloed de brandbeschermende bekleding en het weglichaam hebben op de expositie van
het beton. Het effect moet dan gekwantificeerd kunnen worden en het moet duidelijk zijn
dat er in de loop van de tijd het effect aanwezig blijft (de brandbeschermende bekleding
bijvoorbeeld mag niet worden verwijderd).
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Over het strooiregime resp. de dooizoutbelasting in de tunnel is enige indicatieve informa-
tie beschikbaar uit het genoemde rapport van de heer Negen. De belasting met "schoon"
water (tempo van lekkage) en daarmee de verdunning van de dooizoutoplossing zijn onbe-
kend. Maar een deel van de lekkages zal betrekking hebben op chloridehoudend water.

Er zal in dit stadium een vereenvoudigd 'worst case' scenario zal worden gevolgd, wordt
uitgegaan van het volgende:
- het lekwater bevat een chloridegehalte van 20 gil (overeenkomstig zeewater); voor

delen van de tunnel is dit een realistische aanname,
- er komt chloride in het lekwater onder het wegdek; vooralsnog wordt uitgegaan van een

concentratie van 20 gil (overeenkomstig zeewater),
- er komt chloride tegen de binnenwand boven het wegdek door spatten van dooizoutop-

lossing; verondersteld wordt dat de belasting gelijk is aan die in proeven langs een
snelweg in UK (Bamforth 1997).

In het voorgaande gedeelte is het effect van de brandwerende bekleding en van het wegli-
chaam buiten beschouwing gelaten. In principe mag van beide een bufferwerking worden
verwacht die de feitelijke chloridebelasting op het beton kunnen verminderen. Om te
beoordelen of dit effect substantieel is en mogelijk nog kan worden verbeterd, dienen meer
gegevens beschikbaar te zijn omtrent de samenstelling van de materialen en de opbouw.
Bovendien dient het zeker te zijn, zoals reeds werd aangegeven, dat de bekleding geduren-
de de levensduur gehandhaafd blijft.

Transportprocessen

Transport van chloride in beton in zeemilieu wordt gebruikelijk gemodelleerd als diffusie.
Capillaire absorptie (relevant bij dooizoutindringing) kan nog nauwelijks gemodelleerd
worden. In zee-milieu, ook in de spatzone, zijn er voldoende aanwijzingen dat modelleren
als diffusie nauwkeurig genoeg is [CDR 96-3]. Dit is mogelijk niet het geval in de "spatzo-
ne" in de Westerscheldetunnel, omdat het beton vrijwel volledig beschut is en gedeeltelijk
kan uitdrogen. Bevochtiging vindt hier vrijwel uitsluitend plaats met dooizoutoplossing,
niet met regenwater. Er zal water indringen van buitenaf; de invloed hiervan is vooralsnog
onbekend.

Diffusie van chloride wordt gemodelleerd met de wetten van Fick. Op tijd t en diepte x
wordt het chloridegehalte gegeven door:

x
C = Cs(l- erft, JfÇ »

x 2 D t
Cl

met:
Cx - chloridegehalte op plaats x na tijd t
Cs - chloridegehalte in de buitenste laag
erf - error functie
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Del - diffusiecoëfficiënt voor het indringen van chloride.

Een waarde voor Cs van 4 % tot 3 % is gevonden in veel constructies aan zee. Bij proeven
aan een snelweg is na 9 jaar globaal 3 % gevonden [Bamforth 1997]. Het kritische chlori-
degehalte dat corrosie initieert (Cer) ligt tussen 0,4 % en 1,0 % op de cementmassa. Een
redelijke aanname bij dicht beton dat niet is gecarbonateerd en dat voldoende dekking
(bijvoorbeeld 50 mm) heeft is I % [CDR 96-3]. Hieruit kan de tijd tot initiatie van corrosie
worden berekend. Met bovenstaande aannamen is afgeleid [CUR 96-3] dat dit kan worden
vereenvoudigd tot:

met:
ti - tijd tot initiatie
L - betondekking
A - constante die afhangt van Cs en Cer; met Cer = 1 % en Cs = 4 % wordt A =

2,65;
met Cer = 1 % en Cs = 3 % wordt A = 1,8 (Polder en Larbi, 1996).

Cs - chlorideconcentratie in het oppervlak
Cer - kritisch chloridegehalte.

Als het beton in de tunnel binnen de levensduur carbonateert tot op de wapening, is Ccr = 1
% een te optimistische aanname; overigens zal carbonatatie ook invloed hebben op de
indringing van chloride; met name in gecarbonateerd hoogovencementbeton zal de diffusie
sneller gaan dan in niet-gecarbonateerd beton.

Tijd tot corrosie

Op grond van transport door diffusie kan met bovenstaande gegevens de tijd tot corrosie
worden berekend. Bij de berekeningen zijn gevarieerd:
de diffusiecoëfficiënt De\'

- de constante A op twee niveaus,
- de dekking L op drie niveaus.
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Tabel 3. 7 Tijd tot corrosie in de "onderwaterzone " " (beneden het niveau van de afvoerbuizen);
deze waarden gelden waarschijnlijk ook voor de "getijdezone " (onder het wegdek en bo-
ven de afvoerbuizen); mogelijk ook voor de "spatzone " (boven het wegdek)

Del (m2/s) A L (mm) ti (jaar)
300-12 2,65 50 10,
300-12 1,80 50 15,
1,50-12 2,65 50 20
1 50-12 1,80 50 30,
750-13 2,65 50 40,
750-13 1,80 50 59,
300-13 2,65 50 100,
300-13 1,80 50 148,

De resultaten zijn weergegeven in tabel 3.7. Deze uitkomsten gelden zeker voor de onder-
waterzone (beneden het niveau van de afvoerbuizen). Bij gebrek aan betere gegevens geldt
dit ook voor de getijdezone (onder het wegdek en boven de afvoerbuizen). In de spatzone
(boven het wegdek) moeten mogelijk andere getallen als input worden gebruikt.

Aanvullende informatie

Verdere informatie uit rapport over proeven aan snelweg [Bamforth 1997] wordt hier kort
weergegeven (cursief):

Het oppervlaktegehalte Cs na 9 jaar is voor hoogovencementbeton (70 % slak) ca. 3 %
op cementmassa, voor portlandcementbeton ca. 2 %. De diffusiecoëfficiënt is voor
hoogovencement-beton 1,7 10-12 en voor portlandcement-beton 3 tot 5 10-12

. Verder is
de carbonatatiediepte voor hoogovencement-beton 8 mm na 9jaar(!), voor portlandce-
ment-beton 1,5 mm (met plastijiceerder) tot 5 mm (zonder plastijiceerder), beide beton-
soorten met een hoge waterlcementfactor van 0,66 resp. 0,62.

Gezien het gevonden oppervlaktegehalte chloride is de expositie vergelijkbaar met de
spatzone in zeemilieu. Omdat informatie over de dooizoutbelasting in de beschreven proe-
ven ontbreekt, kan niet worden geverifieerd of dit ook overeenkomt met de binnenkant van
de tunnel. Het vergroot wel de waarschijnlijkheid dat de uitkomsten berekend met diffusie
(tabel 3.7) ook gelden voor de spatzone in de tunnel.

Voor de duidelijkheid: in deze proeven heeft initiatie van corrosie plaatsgevonden na ca. 3
jaar bij een dekking van 20 mm, zowel met hoogovencement- als met portlandcement-
beton; met 10 mm dekking in portlandcementbeton al na I jaar. Duidelijk zal zijn dat dit
onacceptabel korte levensduren zijn.

In de volgende drie figuren is het indringingingsproces van chloride in beton nog eens op
een visuele wijze toegelicht. In figuur 3.2 is uitgaande van een oppervlakteconcentratie van
het chloride van 4 % (ten opzichte van de cementrnassa) de indringing na een periode van



TNO-rapport

98-BT-MK-R0668/01 30 van 80

100 jaar aangegeven voor diffusiecoëfficiënten variërend van DC1 = 1,5 10-12 m%; 7,5 10-13

m2/s; 5,0 10-13 m2/s en 3,0 10-13 m2/s. Deze coëfficiënten staan voor goede dichte beton-
soorten. De waarde DC1 = 3,0 10-13 m2/s moet worden gezien als een uiterst dicht beton met
een hoog slakgehalte (> 65 %m/m) dan wel vliegasgehalte (> 30 %m/m).
In de figuur is door middel van een getrokken lijn het volgens de Nederlandse betonvoor-
schriften toelaatbare chloridegehalte van 0,4 % (m/m) weergegeven. Bij chloridegehalten
boven deze waarde gaan de voorschriften ervan uit dat de kans op corrosie te groot is. Deze
kans hangt ondermeer af van de grootte en de kwaliteit van de betondekking.
Door middel van een horizontale stippellijn is ook de waarde 1,0 % (m/m) aangegeven.
Deze waarde is bij voldoende dekking en kwaliteit van het beton in de dekking meer rea-
listisch. Chloridegehalten die hoger zijn dan deze waarde hebben een grote kans dat zij
leiden tot corrosie (mits ook wordt voldaan aan andere randvoorwaarden voor corrosie,
zoals de aanwezigheid van zuurstof).

De figuur maakt duidelijk dat zelfs bij het dichtste beton (DCI = 3,0 10-13 m2/s) bij een
betondekking van 50 mm in gemiddeld 100 jaar een chlorideconcentratie van ongeveer 1,0
% (m/m) wordt bereikt. De betrouwbaarheidsindex is dan slechts f3 = 0,0, hetgeen betekent
dat de faalkans in een periode van 100 jaar ongeveer 50 % bedraagt.
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Figuur 3.2 Chloride-indring na 100 jaar voor beton met verschillende diffusiecoëfficiënten. uit-
gaande van een oppervlakteconcentratie van het chloride van 4 %
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In de figuren is verder niet ingegaan op het corrosieproces. Voor de goede orde kan wel
worden opgemerkt, dat de propagatie als gevolg van corrosie een beperkt aantal jaren in
beslag zal nemen voordat ongewenste schade optreedt.

In figuur 3.3 is op een soortgelijke wijze de invloed van de oppervlakteconcentratie van het
chloride weergegeven. In zeewater mag in principe worden uitgegaan van een oppervlakte-
concentratie van 4,0 % (m/m). Bij aanwezigheid van brak grondwater of dooizouten zou
een lager gehalte aanwezig kunnen zijn. In de figuur is als voorbeeld uitgegaan van opper-
vlakteconcentraties van 4,0 %, 3,0 % en 2,0 %. Er is steeds uitgegaan van een diffusiecoëf-
ficiënt van Del = 3,010-13 m2/s.
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Figuur 3.3 Effect van verschillende oppervlakteconcentraties van chloride op de hoeveelheid chlori-
de in het dieper gelegen beton
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Een lagere oppervlakteconcentratie leidt tot minder indringing van chloride. Het effect is
echter onvoldoende groot om tot een voldoende duurzame constructie te kunnen komen.
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Figuur 3.4 Indringing van chloride voor expositietijden van 50, 100. 177 en 300 jaar en uitgaande
van een diffusiecoëfficiënt van Do = 3 JO-/.1 en Cs = 4 %
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In figuur 3.4 is aangegeven voor een diffusiecoëfficiënt van DCI = 3,0 10-13m2/s hoe groot
de gemiddelde indringing is na een periode van 50 jaar, 100 jaar, 177 jaar en 300 jaar. Deze
perioden hebben de volgende achtergrond:
• 50 jaar kan globaal opgevat worden als de levensduur waarop de huidige Nederlandse

betonvoorschriften zijn gebaseerd,
• 100 jaar is de waarde van de ontwerplevensduur (referentieperiode),
• 177 jaar is de periode die in tabel 3.1 is genoemd als voorbeeld voor de gebruiksgrens-

toestand,
• 300 jaar is de periode die in tabel 3.1 is genoemd als voorbeeld voor de uiterste grens-

toestand.
Uit de figuur kan worden afgeleid dat, uitgaande van een toelaatbaar chloridegehalte van
0,4 % (zoals genoemd in de VBT voor nieuw beton met een gemiddelde samenstelling), in
dit voorbeeld de betondekking tenminste 95 mm dient te zijn om aan de eis uit de ge-
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bruiksgrenstoestand te kunnen voldoen. Voor de uiterste grenstoestand dient de betondek-
king tenminste 130 mm te zijn.
Uitgaande van een toelaatbaar chloridegehalte van 1,0 % (hetgeen in dit geval een reëlere
waarde lijkt dan de waarde 0,4 %, gezien de hoge betonkwaliteit die wordt toegepast en de
lange expositietijd) dient de dekking tenminste 65 mm te zijn voor de gebruiksgrenstoe-
stand (gemiddelde levensduur dus 177 jaar) en 85 mm voor de uiterste grenstoestand
(gemiddelde levensduur dus 300 jaar). Hierbij is verondersteld dat ook bij deze grote
dekkingen de gewenste lage diffusiecoëfficiënt kan worden gerealiseerd.

De in de figuren 3.2,3.3 en 3.4 gehanteerde diffusiecoëfficiënt van DCl = 3,0 10-13 m2/s is,
zoals reeds werd vermeld, een uiterst lage waarde. In Bijlage C is een overzicht gegeven
van diffusiecoëfficiënten voor betonmengsels die gebaseerd zijn op het gebruik van port-
landcement en vliegas. Het overzicht is afkomstig van een nog in ontwikkeling zijnde
databank uit het DuraCrete-onderzoek, waaraan zowel de Bouwdienst als TNO Bouw
deelnemen. Bijlage C toont aan dat in vele gevallen ook met 30 % vliegas en een lage
water/cementfactor de gewenste lage diffusiecoëfficiënt niet wordt gehaald. Slechts in een
enkel geval wordt de gewenste waarde bereikt.

In Nederland is betrekkelijk veel ervaring opgedaan met beton dat op basis van hoogoven-
cement is samengesteld. Het onderzoek (CUR 96-3) maakt duidelijk dat hoogovencement-
beton met een water/cementfactor van 0,40 en een slakgehalte van 70 % (m/m) in principe
in staat is om de gewenste lage diffusiecoëfficiënt te leveren.
Om een lage diffusiecoëfficiënt te kunnen bereiken, is het niet voldoende om een bepaalde
betonsamenstelling aan te houden. Ook de verwerking en de nabehandeling dienen opti-
maal te zijn. Er moeten dus zowel voor hoogovencementbeton en portlandcementbeton met
vliegas (strenge) eisen worden gesteld gedurende het gehele bouwproces.

3.6 Invloed van de aanwezigheid van polypropyleenvezels op de duur-
zaamheid

Door onder meer (Segre, Tonella en Joekes, 1997) is onderzoek uitgevoerd naar de
duurzaamheid van polypropyleenvezels. Daartoe zijn vezels geëxposeerd in oplossingen
van:
- NaOR,
- H2S04,
- synthetisch zeewater,
- cementwater.
De temperatuur en de expositietijd zijn gevarieerd. Met name het cementwater bleek erg
agressief te zijn.

Mortelbalkjes waarin polypropyleenvezels waren verwerkt, zijn blootgesteld aan:
- CO2,
- synthetisch zeewater,
- MgS04.O,25M.
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Deze expositie leidde na 260 dagen expositie tot een reductie van de druksterkte tot
ongeveer 90 % van de druksterkte die na 28 dagen aanwezig was.

Het beeld dat wordt gerapporteerd ten aanzien van de wijze van aantasten is, dat de
vezels oplossen. Dat betekent dat er holle naaldvormige ruimten overblijven. Deze holle
ruimten leiden ertoe dat er meer gas- en vloeistof transport kan plaatsvinden. Het is dus
bedreigend voor de duurzaamheid.

De wijze waarop het onderzoek is gerapporteerd, is onvoldoende om daaruit harde con-
clusies ten aanzien van het toepassen van polypropyleen vezels in het beton van de
Westerseheldetunnel te kunnen trekken. De resultaten van het onderzoek vormen echter
wel een voldoende reden om de toepassing nog eens kritisch te overwegen, dan wel een
nadere studie te doen naar het gedrag van polypropyleen is beton Dit kan waarschijnlijk
een beperkte studie zijn omdat de heersende mening is, dat polypropyleen en beton elkaar
goed verdragen.
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4. Alternatieven voor een duurzame constructie

4.1 Inleiding

Op basis van een eerste verkenning kan worden gesteld dat de indringing van chloride
binnen de gewenste levensduur mogelijk tot corrosie van de wapening kan leiden. Daarom
is gevraagd de mogelijke preventieve maatregelen te inventariseren. Dit hoofdstuk geeft
daartoe een aanzet. Het uitgangspunt is dat de combinatie van zoutbelasting en dekking
(dikte en samenstelling) onvoldoende zekerheid biedt dat corrosie afwezig zal blijven
gedurende de levensduur. Binnen de randvoorwaarde van 50 mm betondekking in de
betonnen segmenten (en plaatselijk slechts 30 mm) kan met hoge kwaliteiten van conventi-
oneel samengesteld beton niet worden voldaan aan de levensduureis van 100 jaar (zie ook
figuur 3.4).

Mogelijke maatregelen voor preventie hebben in principe drie aangrijpingspunten:
- het beton,
- het staal,
- de corrosie-eigenschappen van de combinatie staalbeton.
Verder kunnen combinaties van maatregelen worden genomen.

Deze principes worden hieronder eerst in algemene zin beschreven. In een volgende para-
graaf worden de meest veelbelovende verder uitgewerkt voor toepassing in de Wester-
scheldetunnel. Een belangrijk deel van de informatie is ontleend aan (COST 509, 1997).

Een mogelijke preventieve maatregel is het aanbrengen van een bescherming op het beton
die het indringen van agressieve stoffen tegengaat. Dit kan zijn een organische coating of
een hydrofobering. Dit type maatregelen wordt in Nederland op aanzienlijke schaal toege-
past.

Het staal in beton kan tegen corrosie worden beschermd door:
- het te bekleden met een voor agressieve stoffen ondoordringbare organische deklaag,
- het te bedekken met een corrosieremmende metallische deklaag,
- een roestvast staal te gebruiken dat niet gevoelig is voor corrosie.
Overigens is dit type maatregelen in Nederland voor zover bekend slechts in enkele geval-
len toegepast.

Ook voor de combinatie beton en staal bestaan enkele principieel verschillende mogelijk-
heden:
- corrosie-inhibitoren,
- kathodische preventie.
Al deze alternatieven voor preventie worden in het navolgende gedeelte nader toegelicht.
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4.2 Organische coatings op beton

Organische coatings kunnen dicht en afsluitend zijn; dit zijn meestal epoxies of polyuretha-
nen. Zij beschermen het beton tegen indringing van koolzuur en chloride. De coating heeft
een beperktere levensduur dan de constructie. Verlies van functie treedt met name op door
verwering en door thermomechanische verschillen met de ondergrond. Bij vochtig beton is
de duurzame hechting een kritisch punt. Bij beton in de atmosfeer wordt regelmatig onder-
houd aan coatings gepleegd, waarbij onderhoudsvrije perioden van 10 jaar mogelijk zijn.
Aan de buitenzijde van tunnels is onderhoud niet mogelijk. Duurzame bescherming door
een coating aan de buitenzijde is daarmee onzeker. Het wordt geen zinvolle optie voor de
Westerseheldetunnel geacht.

4.2.1 Hydrofoberen van beton

Hydrofoberen maakt beton waterafstotend zonder de poriën af te sluiten voor waterdamp
(RWS 1996). Beton wordt gehydrofobeerd met laagmolekulaire stoffen uit de silikonenfa-
milie, meestal silanen of oligomere siloxanen. Het hydrofoberen van beton is recent stan-
daardbeleid geworden van Rijkswaterstaat bij nieuwbouw van bruggen en viaducten waar-
op zeer open asfaltbeton (ZOAB) wordt aangebracht. ZOAB behoeft meer dooizout dan
dicht asfaltbeton, zodat een extra preventieve maatregel nodig werd geacht. Op grond van
een literatuurstudie en laboratoriumproeven is een aanbeveling voor de keuring van hydro-
fobeermiddelen opgesteld [RWS 1993]. Ook is onderzoek gedaan naar het effect op indrin-
gen van chloride als gevolg van in het laboratorium uitgevoerde dooizoutapplicaties (RWS
1996) en naar de duurzaamheid van de hydrofobering. De gewenste hoge dichtheid voor
het beton kan een probleem zijn voor het voldoende indringen van het hydrofobeermiddel.
Het is daarom zaak om in ieder geval de in [RWS 1993] aangegeven geschiktheidstest
gedegen uit te voeren.

Het blijkt dat de waterabsorptie van gehydrofobeerd beton slechts ca. 20 % bedraagt van
die van niet-gehydrofobeerde beton. Eenzelfde vermindering treedt op in de opname van
chloride uit (dooi)zoutoplossing. Een belangrijke eis is dat de waterwerende zone in het
beton tenminste 2 mm diep is. Uit proeven op beton van een redelijke kwaliteit (wcf =

0,50) bleek dit voor een aantal speciaal voor beton bedoelde hydrofobeermiddelen haalbaar
[De Vries & Polder 1994].

Hydrofoberen leidt tot het uitdrogen van het beton doordat de wateropname bij beregening
sterk wordt verminderd. Hierdoor zou carbonatatie van het beton sneller kunnen gaan dan
zonder hydrofobering. Eventuele corrosie als gevolg hiervan zou echter worden afgeremd
door de uitdroging. Binnenin tunnels is geen beregening; het verschil in uitdroging tussen
wel en niet-gehydrofobeerd beton is daardoor waarschijnlijk gering.

De duurzaamheid van hydrofobering is naar verwachting tenminste 10 jaar. Afbraak kan
plaatsvinden door de inwerking van de alkaliteit van het beton op de waterwerende mole-



TNO-rapport

98-BT-MK-RD668/D1 38 van 80

kulen. Bij toepassing aan de buitenkant van tunnels is daardoor de duurzaamheid mogelijk
onvoldoende.

Overigens wordt opgemerkt dat hydrofoberen wellicht een maatregel is die zich leent voor
combinatie met andere maatregelen. Het is relatief goedkoop en leidt zeker in de eerste tien
jaar tot vermindering van de chloride-indringing.

4.2.2 Organische deklagen op wapeningsstaal

Als organische deklaag wordt vooral poedercoating op basis van epoxy toegepast. Deze
vorm van bescherming is in de Verenigde Staten ontwikkeld naar aanleiding van corrosie-
schade in brugdekken. Toepassing vindt ook plaats in het Midden-Oosten. De praktijkerva-
ring met poedergecoat staal is in kritische omstandigheden niet goed: corrosieschade in
bruggen met epoxy-bekleed staal in Florida werd ontdekt op termijn van zes tot acht jaar
(Sagues 1995). Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van beschadigingen in de
coating die zijn ontstaan bij de produktie en bij het verdichten van de betonspecie. Er zijn
ook aanwijzingen voor onvoldoende chemische stabiliteit van de coating tegen het alkali-
sche betonmilieu. In Nederland is na een laboratoriumonderzoek [CUR 129, 1987 en CUR
145, 1992] een Aanbeveling opgesteld [CUR 29, 1992] en is een demonstratieprojekt
uitgevoerd in met epoxy bekleed staal op een gedeelte van een kademuur in de haven van
Rotterdam [CUR 89-2, 1989].

Vanwege de tegenvallende ervaring in praktijksituaties wordt epoxy-bekleding van de
wapening niet aanbevolen.

4.2.3 Metallische deklagen op wapeningsstaal

In enkele gevallen is verzinkt staal gebruikt om bescherming te bieden tegen corrosie.
Volgens een studie is de extra beschermingsduur die hiermee wordt bereikt in met chloride
belast milieu beperkt tot enkele jaren [CUR 84-2, 1984]. Het chloride leidt (na indringen tot
op de wapening) tot relatief snel corroderen van de zinklaag en vervolgens gaat het staal
toch corroderen. Volgens (COST 509, 1997) is verzinkt staal toleranter voor chloride dan
gewoon betonstaal: 4 tot 5 keer hogere chloridegehalten dan bij gewoon staal leiden pas tot
putcorrosie. Een redelijke grenswaarde wordt gesteld op 1 tot 1,5 % chloride op cementge-
wicht, vanwege de grotere tolerantie ligt dit dus hoger dan de 1 % die eerder voor onbe-
handeld staal is gehanteerd.

Omdat binnen de levensduur het chloridegehalte bij de wapening met een aanzienlijke kans
hoger dan 1 tot 1,5 % kan worden, wordt verzinkt staal niet voldoende betrouwbaar geacht
als preventieve maatregel voor de Westerscheldetunnel.
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4.2.4 Roestvast staal

Roestvast staal (rvs) is een familie van ijzerlegeringen die door toevoegen van chroom,
nikkel en andere metalen beter bestand tegen corrosie worden gemaakt (CO ST 509, 1997).
Er zijn drie hoofdgroepen, genoemd naar hun microstructuur, die is gekoppeld aan de
chemische samenstelling.

Ferritische roestvast stalen (diverse samenstellingen met tenminste 11 % chroom, onder-
zochte typen onder andere 3Cr12, 405, 430, 1.4003) hebben een verbeterde bestandheid
tegen chloride dan gewoon staal, echter waarschijnlijk maar tot gehalten van ca. 1,9 %
(COST 509, 1997).1 Of deze tolerantie hoog genoeg is voor toepassing in de Westerschel-
detunnel, kan niet zonder meer worden aangegeven. Omdat ferritische stalen de goedkoop-
ste soorten roestvast staal zijn, zou deze optie moeten worden overwogen.

Austenitische roestvast staal met tenminste 11 % chroom en 10 % nikkel hebben een
duidelijk verbeterde bestandheid tegen chloride. Het chloridegehalte waaronder geen
corrosie van austenitisch roestvast staal (onderzochte typen 304, 315, 316) optreedt, lijkt
ca. 3,2 % te zijn, zo is gebleken uit 27 jaar durende expositieproeven (Cox en Oldfield,
1996). Het type 316 is beter bestand tegen hoge chloridegehalten dan het type 304. Door
de hoge tolerantie voor chloride lijkt austenitisch roestvast staal geschikt voor toepassing in
tunnels met een zeer lange gewenste levensduur.

Duplex roestvast staal (onderzochte typen 1.4462 en 23Cr4Ni) bevat tenminste 22 %
chroom, alsmede 5 % nikkel. De bestandheid tegen corrosie is nog beter dan van austeni-
tisch roestvast staal. Het materiaal is waarschijnlijk ook duurder.

In laboratoriumstudies is gebleken dat bij lassen roestvast staal minder tolerant is voor
chloride dan het onbewerkte materiaal. Bij lassen neemt de bestandheid toe in de volgorde:
ferritisch, austenitisch/304, austenitisch/316. Overigens is ook bij lassen de tolerantie nog
vele malen beter dan bij gewoon staal.

Samenvattend verdient toepassing van austenitisch roestvast staal en mogelijk die van
ferritisch roestvast staal nadere uitwerking.

4.2.5 Corrosie-inhibitoren

De kans op corrosie van beton staal door chloride kan worden verminderd door het toevoe-
gen van corrosie-inhibitoren aan de betonspecie. Een inhibitor verandert het elektroche-
misch gedrag van het staallbeton grensvlak: de inhibitor verhindert het ontstaan van corro-
sieputten en/of vermindert de corrosiesnelheid. Er zijn verschillende typen: anodische

I De in de literatuur en in deze paragraaf vermelde toelaatbare chloridegehalten zijn gebaseerd op
normaal beton. Voor normaal wapeningsstaal geldt daarvoor een toelaatbaar gehalte van 0,4 %.
Voor dichte betonsoorten en een voldoende grote dekking zijn de toelaatbare gehalten hoger.
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inhibitoren verhinderen het anodische proces (oplossen van ijzer), kathodische inhibitoren
verhinderen het kathodische proces (omzetting van zuurstof); gecombineerde inhibitoren
verhinderen beide processen. Een nadeel van anodische inhibitoren kan zijn dat zij bij een
te lage concentratie (of overschrijden van een bepaalde chlorideconcentratie ), juist sterkere
putcorrosie kunnen veroorzaken. Om die reden worden anodische inhibitoren in Europa
weinig toegepast. Gecombineerde inhibitoren hebben dit risico niet.

Voorbeelden van inhibitoren die in de praktijk wel worden toegepast zijn:
- calciumnitriet (anodisch),
- organische (amino )verbindingen (gecombineerde inhibitoren).

Over de duurzaamheid van de werking is niet veel bekend. Inhibitoren werken alleen boven
een bepaalde concentratie (in het poriewater) die samenhangt met de chlorideconcentratie
en de pH. Doordat inhibitoren oplosbaar of zelfs vluchtig zijn, bestaat de kans dat zij
uitspoelen of verdampen, met name in poreuze gedeelten en bij scheuren, waar hun aanwe-
zigheid juist het meest nodig is.

Gezien de onzekerheid over de duurzame werking lijken inhibitoren op dit ogenblik niet
geschikt voor de Westerscheldetunnel.

4.2.6 Kathodische preventie

Het is mogelijk kathodische bescherming (KB) als preventieve maatregel toe te passen op
betonconstructies (COST 509, 1997). In Italië bestaat hiermee ruime ervaring (meer dan
100.000 m2

) op zeer zwaar met dooizout belaste brugdekken (Pedeferri, 1997). Ook in
Engeland en Australië is deze maatregel toegepast (Tettamanti et al, 1997). Het principe
van kathodische preventie berust op het zodanig negatief polariseren van de wapening,
dat geen corrosieputten kunnen ontstaan. De tolerantie voor chloride kan hiermee worden
vertienvoudigd. Hiervoor is betrekkelijk weinig polarisatie nodig (en dus weinig stroom),
minder dan wanneer bestaande corrosieputten moeten worden gedoofd. De hoeveelheid
anodes is kleiner en hun plaatsing is minder kritisch dan bij KB van beton met reeds
actieve corrosie. Met KB van constructies is ruime ervaring (Polder & Nuiten 1998) en er
is regelgeving (CDR 1996). Omdat een installatie voor kathodische preventie wordt
gemonitored en naar behoefte kan worden gestuurd (stroomsterkte), ontstaat een zeer
betrouwbare bescherming.

Voor toepassing in de Westerseheldetunnel is het aanbrengen van de anodes relatief
eenvoudig omdat dit kan geschieden tijdens het vervaardigen van de prefab elementen.
De bekabeling is waarschijnlijk lastiger, omdat dit ten dele in de tunnel moet geschieden.

Gezien de hoge betrouwbaarheid is dit een maatregel die voor de Westerseheldetunnel
zou moeten worden overwogen.
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4.3 Uitwerking

Op grond van bovenstaande inventarisatie worden twee opties uitgewerkt:
- toepassen van roestvast staal,
- kathodische preventie.

Voor toepassen van roestvast staal moeten worden gekozen welk type roestvast staal wordt
gebruikt. De keuze zal een functie zijn van:
- beschikbaarheid en prijs,
- verwachte levensduur in relatie tot chloridebelasting.

Over beschikbaarheid en prijs is vooralsnog geen informatie beschikbaar. Dit zou moeten
worden uitgezocht. Er zijn enkele producenten in Europa.

Uit diffusieberekeningen zou moeten blijken welk chloridegehalte binnen de levensduur bij
de wapening moet worden verwacht. Hieruit moet worden afgeleid of ferritisch roestvast
staal daartegen bestand zal zijn, of dat austenitisch roestvast staal moet worden toegepast.

Kathodische preventie werkt met anodes van geactiveerd titanium in of op het beton. Met
de bestaande kennis kan een basisontwerp vrij eenvoudig worden gemaakt. De hoeveelheid
anodes per element kan klein zijn; de plaatsing is niet kritisch. Gedacht moet worden aan
één strekkende meter anodestrip (20 mm breed) per vierkante meter betonoppervlak. Er
moet een goed uitvoerbaar plan voor de bedrading worden ontwikkeld, dat rekening houdt
met het bouwproces. Op een centraal punt komen voedingen en een bewakingssysteem.
Periodieke metingen bewaken de bescherming. Dit kan met een computer en uitlezing op
afstand worden gedaan. Met alle onderdelen bestaat ervaring in de praktijk.

4.4 Verdere alternatieven

De hiervoor weergeven alternatieven hebben betrekking op mogelijkheden die al in een
redelijke mate zijn beproefd en technisch uitgewerkt. Daarnaast kunnen echter ook andere
alternatieven worden genoemd, die mogelijk een oplossing zouden kunnen bieden voor het
duurzaamheidsprobleem. De alternatieven moeten er toe bijdragen dat in alle stadia van de
levenscyclus van de betonnen elementen trekspanningen kunnen worden opgenomen.
Dergelijke trekspanningen zijn onder meer het gevolg van:

• temperatuurgradiënten tijdens de het vervaardigen van de segmenten (warmtebehan-
deling),

• uitdrogingskrimp tijdens het verhardingsproces,
• transport van de segmenten (inclusief stoten),
• plaatsen van de segmenten in de tunnel,
• normaalkrachten als reactiekrachten uit de tunnelboormachine,
• dragen van grond en grondwater,
• opnemen van zettingen.
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De trekspanningen die in deze gevallen ontstaan, variëren van buiging, zuivere trek, af-
schuiving tot splijten.

Voordat een gedegen beschouwing van de alternatieven gegeven kan worden, is nog veel
nadere informatie benodigd. Enige alternatieve zijn:

kunststofgemodificeerd beton; het doel van de kunststofmodificatie is het verhogen van
de treksterkte van het materiaal,
constructief staalvezelbeton, hierbij dienen de vezels voor het opnemen van de treks-
panningen; het aspect duurzaamheid is voor deze toepassing nog maar in beperkte mate
onderzocht, toch mag worden verwacht dat het materiaal een goed duurzaamheidspo-
tentieel kan hebben; de vezels in het materiaal vormen in tegenstelling tot de wapening
in gewapend beton geen electrisch gesloten net, maar liggen van elkaar egïsoleerd,
vezelbeton met hoogwaardige kunststofvezels (Aramide e.d.),
vezelbeton met koolstofvezels,
gewapend beton op basis van koolstofwapening,
ongewapend beton, waarbij de treksterkte is gemaximeerd en waarbij de vervaardiging
en verwerking is afgestemd op het reduceren van trekspanningen in het beton; deze op-
tie komt het beste uit de verf bij betonsoorten met een relatief hoge treksterkte, zoals die
ook aanwezig is bij hoge sterkte beton en of zeer hoge sterkte beton.

4.5 Economisch aspect

De technisch meest haalbare oplossingen voor het verbeteren van de duurzaamheid zijn
in volgorde van goedkoopste tot duurste alternatief:
1. hydrofoberen (gehele segment of alleen de kopvlakken met de uiterst geringe beton-

dekking van 30 mm),
2. aanbrengen van preventieve kathodische bescherming,
3. toepassen van roestvast staal.

Het eerste alternatief biedt de geringste vermindering van het risico dat er corrosie en
lekkage ontstaat. De vermindering van het risico (= kans dat corrosie optreedt vermenig-
vuldigd met de omvang van de daarbij optredende schade en gevolgschade) kan echter
niet goed worden gekwantificeerd omdat de mate van bescherming door hydrofoberen
niet voldoende is onderzocht.

Het tweede alternatief leidt tot een aanzienlijke vermindering van het risico als tenminste
een voldoende duurzaam systeem wordt toegepast. Het systeem moet ook zodanig wor-
den ontworpen dat het robuust is tegen de omstandigheden tijdens de bouwen tijdens het
gebruik.

Het derde alternatief lijkt een zelfde vermindering van het risico met zich mee te bren-
gen, zij het dus tegen hogere kosten.



TNO-rapport

98-BT-MK-Rü668/ü1 43 van 80

De kosten van het aanbrengen van extra voorzieningen moeten worden afgewogen tegen
de vermindering van het economisch risico. Bij deze afweging moet niet alleen worden
gekeken naar de tunnelbuis, maar ook naar de andere onderdelen van de tunnelverbin-
ding, zoals de tunnelinritten, brilwanden, viaducten enz. Voor deze onderdelen kunnen in
principe de zelfde bedreigingen een rol spelen als bij de tunnelbuis. Bij deze onderdelen
is het alternatief om een grotere, dichte betondekking aan te brengen vaak wel haalbaar.
Ook lijkt het mogelijk om oplossingen toe te passen, zoals filterdoek (bijv. Zemdrain)
waarmee een lage water/cementfactor in de huid van het beton kan worden bereikt.
Gewoonlijk heeft de betonhuid van een kistvlak namelijk een verhoogde wa-
ter/ cementfactor.

Voor een goede economische afweging zou het beschikbaar hebben van verdere infor-
matie gewenst zijn. Daarbij moet gedacht worden aan gegevens die inzicht kunnen bie-
den in de vraag welke delen van de tunnel worden feitelijk bedreigd. Verder dienen de
alternatieven verder technisch uitgewerkt te worden teneinde een betrouwbare kosten-
schatting te kunnen maken.
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5. Conclusies en slotbeschouwing

De levensduur van een constructie kan niet worden gegeven als een enkel (determinis-
tisch) getal. De levensduur is namelijk een stochast die alleen in termen van kansen is te
beschrijven, bijvoorbeeld in de vorm van een levensduur(kans)verdeling. In analogie met
de probabilistische benadering die de achtergrond vormt van de moderne bouwvoor-
schriften (Bouwbesluit, Eurocode, TGB enz.) betekent dit dat voor alle prestaties en/of
functies die de constructie moet leveren, moet worden aangegeven hoe groot de betrouw-
baarheid (kans dat de constructie niet faalt) moet zijn.

Aan de hand van een vereenvoudigd rekenvoorbeeld is duidelijk gemaakt, dat een ont-
werplevensduur van 100 jaar voor prestaties, die gerelateerd zijn aan uiterste grenstoe-
standen, een gemiddelde levensduur impliceert van globaal 300 jaar. Voor gebruiks-
grenstoestanden is de gemiddelde waarde iets minder dan 200 jaar. Voor prestaties die
niet als een constructieve grenstoestand kunnen worden beschreven, zoals het waterdicht
zijn van de tunnel, moeten nog nader 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 belang-
rijkste bedreigingen zijn voor de duurzaamheid van de tunnelbuis. Daartoe behoren:

corrosie na indringen van chloride vanuit het brakke grondwater of uit dooizouten
danwel door carbonatie aan de binnenzijde,
mogelijk agressieve stoffen in de grond of het grondwater,
vorst/dooicyc1i,
alkali-silicareactie (ASR),
DEF (delayed ettringite formation), een vorm van sulfaataantasting die op kan treden
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 en de VBT.

Vorst/doorizoutschade kan worden vermeden door het treffen van betontechnologische
maatregelen (lage water/cementfactor en/of het gebruik van een luchtbelvormer). Op
basis van (beperkte) gegevens over de samenstelling van de grond en het grondwater dat
het niet al te veel inspanning kost om weerstand te bieden tegen deze bedreiging. De kans
op ASR kan worden beperkt door het toeslagmateriaal te testen en/of de juiste cement-
keuze te doen. DEF kan worden vermeden door het beperken van de maximale tempera-
tuur tijdens de temperatuurbehandeling. De studie heeft zich daarom geconcentreerd op
corrosieverschijnselen en de initiatie daarvan.
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Initiatie van corrosie als gevolg van carbonatatie is een relevante bedreiging, doordat de
tunnel in een beschut buitenmilieu verkeert. Als gevolg van interactie tussen de buiten-
lucht en de tunnelwand verschilt het klimaat in de tunnel ten opzichte van het beschutte
buitenklimaat. Een rekenvoorbeeld op basis van de weersgeschiedenis van 1996 en 1997
in de buurt van Vlissingen maakt duidelijk dat er relatief lange perioden voorkomen dat
de relatieve vochtigheid lager is dan 80 %. De relatieve vochtigheid is echter meestal
voldoende hoog om een voldoende hoge corrosiesnelheid te bereiken. Bij de inkassingen
en nokken, waar een dekking van 30 mm (er wordt ook gedacht aan 20 mm) is voorzien
zouden daarom kritische 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 voorkomende
verdere schade. Ook bij betondekkingen van 50 mm dient een betonsamenstelling geko-
zen te worden waarmee een uiterst lage diffusiecoëfficiënt voor het indringen van chlori-
de kan worden bereikt.

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

Voor de kritische onderdelen wordt het zeer raadzaam geacht om voor de bedreigingen
carbonatatie, chloride-indringing en corrosie nauwkeurige berekeningen uit te voeren om
aan te tonen dat de ontwerplevensduur van 100 jaar met de gewenste betrouwbaarheid
kan worden gehaald. Het uitvoeren van dergelijke berekeningen is op dit ogenblik prak-
tisch haalbaar. In het afgelopen decenium is veel ontwikkelingswerk gedaan ten aanzien
van deze ontwerpmethodologie. In het EC-onderzoeksprogramma Brite/Euram loopt op
dit ogenblik een onderzoeksproject, waarbij twaalf partners zijn betrokken, waaronder de
Bouwdienst en TNO Bouw, waarin de ontwerpmethode tot een praktisch gereedschap
wordt uitgewerkt. Door uit te gaan van de thans beschikbare kennis binnen DuraCrete
komt een belangrijke bron van informatie waarover concensus bestaat ter beschikking.
Dat wil zeggen dat in vele gevallen ondubbelzinnige levensduurberekeningen gemaakt
kunnen worden. In een enkel geval zal het nog niet mogelijk zijn, maar dan moet van
geval tot geval een oplossing worden gezocht.

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 perspec-
tieven te bieden, maar zijn betrekkelijk duur. Dit laatste moet worden afgewogen tegen
het verminderde risico. Om het indringen van chloride te beperken, kan het betreffende
beton worden gehydrofobeerd. Dit draagt bij tot het verbeteren van
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de duurzaamheid, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs een voldoende oplossing te bieden.
Daar staat echter tegenover dat de kosten betrekkelijk laag zijn.

TNO Bouw,
Divisie Bouwtechnologie,

Dr. R.B. Polder

(
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6. Overzicht van aandachtspunten

In het navolgende overzicht wordt een aantal van belang zijnde aspecten van het duur-
zaamheidsontwerp van een tunnel, zoals de Westerseheldetunnel kort samengevat.

1. Het bepalen van de agressiviteit van grond en grondwater is onderbelicht gebleven. In
de VBT1995 wordt aangegeven in welke gevallen sprake is van agressiviteit voor be-
ton. De feitelijke toepassing van deze kennis wordt (voor ondergronds en boven-
gronds bouwen) nauwelijks geactiveerd. Het is daarom nuttig om bij bouwprojecten
waarbij deze problematiek een rol zou kunnen spelen meer praktijkervaring op te
doen. Een bijzonder aspect dat hierbij aandacht moet krijgen, is niet alleen de agressi-
viteit van de grond en het grondwater maar ook de mobiliteit van eventuele schadelij-
ke stoffen die daarin aanwezig zijn.

2. De bedreiging die uitgaat van chloride in de grond en in het grondwater blijkt vaak
een dominante rol te spelen bij het bepalen van de feitelijke levensduur. Het zou daar-
om nuttig zijn om eens na te gaan wat de mogelijkheden zijn om delen van een tunnel
die in een gebied liggen met hoge chlorideconcentraties een grotere duurzaamheid
mee te geven. Hierbij dient ook aandacht besteed te worden aan de mobiliteit van de
chloride-ionen. Bovendien moet de kennis ten aanzien van variaties in de oppervlak-
teconcentratie van het chloride worden uitgebreid. Op dit ogenblik is de meeste erva-
ring beschikbaar voor concentraties overeenkomstig zeewater.

3. Voor het verhogen van de duurzaamheid van gewapend betonnen tunnelsegmenten
komen, gezien de thans ter beschikking staande kennis, op dit ogenblik twee alterna-
tieven in aanmerking. Te weten het toepassen van roestvast staal of het aanbrengen
van een preventieve kathodische bescherming. Het technisch uitwerken van deze al-
ternatieven en het toepassen ervan in de vorm van pilotprojecten in concrete praktijk-
situaties zou zeker overwogen moeten worden.

4. Gebrek aan duurzaamheid vormt, met name in situaties waarin niet goed kan worden
geïnspecteerd of gerepareerd, een groot economisch risico. Dit risico rechtvaardigt
een veel grotere inspanning voor het duurzaam ontwerpen en bouwen. Ook hier geldt
de regel dat het in het algemeen veel goedkoper is om in een zo vroeg mogelijk stadi-
um aandacht te besteden aan duurzaamheid.

5. In 'design and construct' contracten is het lastig om helder vast te leggen hoe een
bepaald gewenst levensduurontwerp gemaakt moet worden. Dit komt omdat het ma-
ken van een levensduurontwerp nog volop in ontwikkeling is. Er zijn nog nauwelijks
praktische handboeken of normen beschikbaar. Al te veel regels voorschrijven in het
contract staat op gespannen voet met de 'design and construct' benadering. Het ver-
dient aanbeveling adequate contractregels op te stellen.

6. Bij het maken van een levensduurontwerp dient de stand van de techniek niet over
boord gezet te worden. Alvorens over te gaan tot een levensduurontwerp dient eerst
een duurzaamheidsontwerp gemaakt te worden volgens de geldende voorschriften en
inzichten. Vervolgens kunnen door het maken van kwantitatieve levensduurbereke-
ningen aanvullende maatregelen genomen worden om de gewenste levensduur te be-
reiken.
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BIJLAGE A: Levensduur 100 jaar

In geen van de normen die in het bestek zijn genoemd, wordt een methode ten aanzien van
het vaststellen van de levensduur gegeven. De huidige praktijk ten aanzien van het
realiseren van de levensduur van een betonconstructie is als volgt. Eerst wordt er een
ontwerp van de constructie gemaakt, dat wordt getoetst op sterkte- en stijfheidseisen. De
belastingen worden ontleend aan NEN 6702 (TGB 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 (TGB Algemeen
en Basiseisen). Vervolgens wordt bij deze belastingen het ontwerp gecontroleerd op
veiligheid en bruikbaarheid volgens de regels uit NEN 6720 (VBC). Indien het ontwerp
voldoet, worden aanvullende 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 aangenomen dat de levensduur van een betonconstructie, 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 dergelijke levensduren
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 van een 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 op eens 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
ontwerpdraagcapaciteit. 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 aan de eisen uit het Bouwbesluit. In
de VBC 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
VBC geldt voor een referentieperiode van 50 jaar.

Voor de goede orde moet nog worden vermeld, dat de referentieperiode van 50 jaar wel ten
grondslag heeft gelegen voor het bepalen van de grootte van de (variabele) belastingen (bij



TNO-rapport

9B-BT-MK-R0668101 51 van 80

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 referentieperiode/levensduur 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 rnaken. Aanzetten daartoe zijn onder
andere te vinden in [Schieêl et al, 1997) en in het Brite/Euram 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. Dit komt
neer op:
- referentieperiode van 100 jaar,
- betrouwbaarheidsindex 13 = 3,6 voor de uiterste grenstoestanden (ULS),
- betrouwbaarheidsindex 13 = 1,8 voor de gebruiksgrenstoestanden (SLS).

Aangezien er over functionele aspecten zoals waterdichtheid geen prestatie-eisen zijn
gesteld, kan voor alsnog ter gedachtenvorming 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 figuur Al en A2 is schetsmatig aangegeven welke verschillen in gemiddelde
levensduur optreden als voor de ULS respectievelijk de SLS 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 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 Al en A2 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 is. De feitelijke, zeer kleine faalkans is
daarom voor de uiterste grenstoestanden niet goed zichtbaar).
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In tabel Al zijn de resultaten uit de figuren Al en A2 nog eens samengevat. Bij het
gegeven rekenvoorbeeld blijkt, dat de gemiddelde levensduur voor de gebruiksgrens-
toestand een factor van ongeveer 1,8 en voor de uiterste grenstoestand een factor 3,0 groter
moet zijn dan de ontwerplevensduur van 50 jaar respectievelijk 100 jaar-

Figuur A.1 Voorbeelden van levensduurverdelingen uitgaande van een referentieperiode van
50jaar en van 100 jaar, een lognormale verdeling met een variatie-coëfficiënt van
0,30 en een betrouwbaarheidsindex ~ = 1,8 (gebruiksgrens-toestand)

'"Cl 0,02 ~=1,8,j)
..s:::
~
u;.r:;

0,015

0,005

0,01

T = 100 jaar

° ° 100 200 600300 400 500

leeftijd Uaar)
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Figuur A.2 Voorbeelden van levensduurverdelingen uitgaande van een referentieperiode van
50 jaar en van i 00 jaar, een lognormale verdeling met een variatie-coëfficiënt van
0,30 en een betrouwbaarheidsindex ~ = 3,6 (uiterste grenstoestand)

"Cl 0,02 ~=3,6ö:>..c:.•.....c:
u;;

0,015

0,005

0,01

° ° 100 200 600300 400 500

leeftijd (jaar)

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 ~t of een log t- verloop heeft.

Tabel A.i Gemiddelde levensduren uitgaande van een lognormale levensduur en een variatieco-
efficiënt 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: Procedure voor het opzetten van een levensduur-
ontwerp

B.l Introductie

Bij het ontwerpen van een betonconstructie wordt allereerst het constructief ontwerp
gemaakt, waarbij moet worden aangetoond dat bij de te verwachten mechanische belas-
tingen de sterkte en de stijfheid van de constructie voldoende betrouwbaar (i.c. lage
faalkans) is. De volgende stap in de procedure is het regelen van de duurzaamheid.
Daarbij wordt eerst de milieuklasse gedefinieerd waarin de constructie geplaatst zal
worden. Vervolgens dient een reeks van 'conserverings'-maatregelen getroffen te wor-
den. Deze maatregelen zijn in de betonvoorschriften verwoord in 'recepten'. Als het
recept wordt opgevolgd dan mag worden aangenomen dat de constructie voldoende
duurzaam zal zijn.

De gangbare ontwerppraktijk levert voor het grootste gedeelte van alle te ontwerpen
betonconstructies geen grote problemen op. Het is echter niet mogelijk om in objectieve
termen aan te geven in welke mate de te treffen maatregelen zullen bijdragen aan de
duurzaamheid. Bovendien is het niet duidelijk of de te treffen maatregelen voldoende
geoptimaliseerd zijn. De enige vorm van optimalisatie is de terugkoppeling uit de prak-
tijk: als er te veel schade blijkt op te treden dan worden de maatregelen aangescherpt.

Naast de duurzaamheidsmaatregelen die in de voorschriften vermeld zijn, wordt in het
ontwerp stadium ook gebruik gemaakt van specifieke kennis van deskundigen. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij de keuze van de cementsoort. In de Nederlandse betonvoor-
schriften is niet aangegeven onder welke omstandigheden het voordeel biedt om hoog-
ovencement dan wel portlandcement te gebruiken.

Voor veel betonnen infrastructurele werken geldt dat zij een levensduur moeten hebben
die langer is dan de meeste betonnen bouwwerken. Bovendien zijn de omstandigheden
waaronder dergelijke constructies moeten functioneren veelal zwaar. Het nemen van
extra maatregelen ligt dan ook voor de hand. Door de Bouwdienst worden daarom extra
voorzieningen gevraagd, zoals het gebruik van hoogovencement bij brug- en viaductdek-
ken en het hydrofoberen.

Tot nu toe is weinig praktijkervaring opgedaan met het ontwerpen van betonconstructies
op basis van een bepaalde levensduur. Bij constructies zoals de Stormvloedkering in de
Oostersehelde en de Maaslandkering is wel uitgegaan van een bepaalde levensduur. Voor
de Stormvloedkering Oostersehelde is de betonconstructie ontworpen op een levensduur
van 200 jaar. In concreto heeft dit ertoe geleid dat de betondekking zodanig is ontworpen
dat chloride uit het zeewater er lang over doet om de buitenste wapening te bereiken. In
gescheurd beton duurt dit naar verwachting na 29 jaar en in ongescheurd beton na onge-
veer 80 jaar. Voor het instandhouden van de constructie zullen dan reparaties moeten
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worden uitgevoerd. De wijze waarop de berekeningen zijn uitgevoerd (met name ten zien
van de invoergegevens), houdt in dat de genoemde perioden als gemiddelden moeten
worden opgevat. Dit betekent dat er (ongeveer) 50 % kans is dat de genoemde perioden
groter dan wel kleiner zullen zijn.

Uit de voorgaande beschouwing moet de conclusie worden getrokken, dat er nauwelijks
praktische ervaring aanwezig is met het ontwerpen van betonconstructies voor een be-
paalde levensduur. Deze beperking geldt, voor zover bekend, ook voor de rest van de
wereld. Dit betekent, dat bij het maken van levensduurontwerpen nog moet worden
geïnvesteerd in het opbouwen van ervaring.

B.2 Algemeen advies

Om tot een levensduurontwerp van een betonconstructie te komen, wordt geadviseerd om
de volgende stappen te zetten:
1. Maak allereerst een (deterministisch) duurzaamheidsontwerp van de constructie op
basis van de milieuklassen in de huidige voorschriften (eventueel kan dat in combina-
tie met de hierna vermelde punten 3 en 4).

2. Controleer dit ontwerp vervolgens op levensduur op basis van de volgende aandachts-
punten.

3. Maak een functionele analyse van de constructie (dit moet in principe voor het gehele
ontwerp gebeuren en is niet beperkt tot de duurzaamheidsaspecten).

4. Leidt uit de functionele analyse de prestaties af die de constructie moet vervullen.
5. Geef aan of deze prestaties beoordeeld moeten worden in een uiterste grenstoestand,
een gebruiksgrenstoestand conform de huidige voorschriften of een grenstoestand
volgens een bredere definitie. Voor dit laatste zijn in tabel 8.1 voorbeelden gegeven
betrekking hebbende op gebouwen, voor kunstwerken zou ook een soortgelijke tabel
opgesteld kunnen worden. Een dergelijke tabel kan overigens bij de stappen 3 en 4
ook goede diensten bewijzen.
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Tabel B.l Voorbeelden van bruikbaarheid volgens een bredere definitie

Aspect Voorbeeld

Comfort voor de gebruiker statische doorbuiging

trillingen

beperking van plaatselijke schade

niet-acceptabele schade in niet-constructieve onderdelen

zettingen van funderingen

Functioneren onvlakheid van vloeren

lekkage van daken

slaan van deuren en ramen

uit het lood staan

functioneren van leidingen e.d.

Aspect Voorbeeld

Esthetica uit het lood staan

grote vervormingen

scheuren

kieren tussen twee onderdelen

grindnesten

vervuilen

graffiti

6. Stel vast met welke betrouwbaarheid de prestaties vervuld moeten worden. Hiervoor
kan bijvoorbeeld worden teruggegrepen op wettelijke regelingen zoals het Bouwbe-
sluit. Er kunnen echter ook specifieke regelingen zijn die bepalend kunnen zijn voor
de betrouwbaarheid zoals bijvoorbeeld de Deltawet. De gewenste betrouwbaarheid
kan ook op economische gronden worden vastgesteld als afweging tussen de extra
kosten voor het verhogen van de betrouwbaarheid en het verlagen van het risico (=
kans op schade vermenigvuldigd met de omvang van die schade).

7. Maak een overzicht van alle mogelijke bedreigingen van de duurzaamheid. Een hulp
hierbij is bijvoorbeeld een FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Hierin wordt in
tabelvorm een overzicht gegeven van de meest voorkomende bedreigingen van de
duurzaamheid. In tabel B.2 is een voorbeeld gegeven van een FMEA voor betoncon-
structies.
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Naast de feitelijke bedreiging is in de FMEA ook het aantastingsproces c.q, het aan-
tastingsmechanisme vermeld en verder de aard van de schade die wordt veroorzaakt
door de aantasting. Om het overzicht te verbeteren, zijn de bedreigingen danwel de
processen opgesplitst naar hun aard: mechanisch, biologische, chemisch of fysisch.
Om de FMEA met succes te kunnen toepassen, moet er al een redelijk beeld beschik-
baar zijn over de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de constructie zal
gaan functioneren. In eerste instantie zal dit geen erg betrouwbaar beeld zijn. Dat kan
betekenen dat deze stap in een later stadium, als er een betrouwbaarder beeld aanwe-
zig is, moet worden herhaald.
De belangrijkste bedreigingen worden geselecteerd op basis van de mate waarin
mensenlevens in gevaar zijn en op basis van het economisch risico (kans dat aantas-
ting optreedt * economische omvang van de schade). In eerste instantie zal hiervan
geen goed kwantitatief beeld gevormd kunnen worden. Toch mag worden verwacht
dat deskundigen een redelijk schot voor de boeg kunnen geven. In twijfelgevallen zal
nadere informatie aangedragen moeten worden om een betere onderbouwing van de
selectie te krijgen.
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N.B. Tabel B.2 is alleen als indicatie bedoeld. De grootte van de tabel suggereert
volledigheid, maar heeft alleen ten doel om de complexiteit duidelijk te maken.

Tabel B.2 FMEA voor betonconstructies

code bedreiging proces/mechanisme type schade

a. mechanisch

a.l belasting/deformatie spanning/rek scheurvorming

vervormmg

bezwijken, breuk, instabiliteit

a.2 langeduur belasting micro-defecten scheurvorming

bezwijken, breuk, instabiliteit

a.3 langeduur belasting kruip doorbuiging

scheurvorming

aA wisselende belasting vermoeiing vervorming

scheurvorming

bezwijken, breuk, instabiliteit

b. biologisch

b.l
. . zuurvormmg uitlogen/oplossenrrncro-orgamsmse

b.2 organismen/planten vervuilen 'verminderen uiterlijk'

c. chemisch

c.l zuren neutraliseren depassiveren wapening

c.2 zuren uitlogen/oplossen desintegratie beton

c.3 zuurvormende gassen neutraliseren globale depassivering wapening

c.3a kooldioxyde carbonatatie globale depassivering wapening

c.3b zwaveldioxyde sulfateren globale depassivering wapening

c.3c stikstof oxyde nitrateren globale depassivering wapening

cA
. . vormmg zuur oplossen, desintegratie betonrrucro-orgamsmen

c.S zacht water uitlogen/oplossen desintegratie beton

c.6 zure regen uitlogen desintegratie beton

c.7 globale depassivering algehele corrosie uitzetten, verminderen van de

ijzer+water+zuurstof doorsnede en verlies van hechting

c.S chloride indringen chloride bij de wapening
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code bedreiging proces/mechanisme type schade

c.9a sulfaat ettringiet zwelling, desintegratie

c.9b sulfaat
. .

zwelling, desintegratievonmng van gips

c.lü verontreinigde toeslag kristallisatie pop-outs

c.II alkali + silica ASR zwelling, desintegratie

c.12 alkali + carbonaat ACR zwelling, desintegratie

c.13 chloride mmengen chloride bij de wapening

c.14 chloride bij de wapening lokale depassivering putcorrosie

d. fysisch

d.l lage temperatuur vorst desintegratie

d.2 temperatuurverandering expansie lengteverandering

opgelegde vervorming

d.3 relatieve vochtigheid krimpen of zwellen lengteverandering

opgelegde vervorming

dA temperatuur gradiënt kromming

d.S relatieve vochtigheid gradiënt kromming

opgelegde vervorming

8. Ten aanzien van de geselecteerde bedreigingen moet vervolgens vastgesteld worden
welke 'verdedigingsstrategie' gekozen zal worden om het risico aanvaardbaar klein te
maken. Enige mogelijke strategieën zijn:
- verminderen van de invloed van de bedreiging (afschermen, omleiden e.d.),
- uitschakelen van de bedreiging (uiterste vorm van het voorgaande),
- vergroten van capaciteit om weerstand te bieden aan de bedreiging (verdikken,

versterken) ,
- kiezen van een materiaal dat ongevoelig is voor de bedreiging (roestvast staal),
- aanbrengen van een tweede 'draagweg' (actieve of passieve kathodische bescher-

ming).
Uiteraard kan voor meerdere strategieën worden gekozen. Dit kan zijn om in een later
stadium de meest optimale te kunnen kiezen. Het kan ook zijn om in het ontwerp van
de constructie meerdere strategieën te kunnen hanteren (parallelwerking). In het laat-
ste geval dient aandacht te worden besteed aan correlatie en afhankelijkheid.

8. De geselecteerde bedreigingen dienen nader kwantitatief onderzocht te worden. Dit
houdt in, dat:
- de betreffende grenstoestanden geformuleerd moeten worden,
- de invloed van de aantasting opgenomen moeten worden in de grenstoestanden,
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- de statistische grootheden van alle parameters in de grenstoestanden, inclusief de
aantasting, moeten worden vastgesteld (aard van de verdeling, gemiddelde, sprei-
ding, correlatie). Hierbij is het van wezenlijk belang dat goed wordt vastgelegd on-
der welke omstandigheden de statistische parameters gelden.

- de betrouwbaarheid binnen de beoogde referentieperiode (gebruiksduur) moet met
behulp van probabilistische berekeningen worden vastgesteld, tenzij deze informatie
op een andere manier al ter beschikking staat (bijvoorbeeld op grond van statistische
informatie).

9. Er moet worden getoetst of de gewenste betrouwbaarheid aanwezig is. Wijkt deze te
veel af van het gewenste niveau, dan moet de procedure (deels) nogmaals worden
doorlopen.

l O.Controleer of het levensduurontwerp leidt tot een 'zwaarder' ontwerp dan het in punt
1genoemde deterministische ontwerp. Beredeneer hoe het levensduurontwerp zich
verhoudt tot het deterministische ontwerp.

De voorgaande procedure leidt tot het in beschouwing nemen van een zeer groot aantal
prestaties met meerdere varianten ten aanzien van bedreigingen en mogelijkheden om
weerstand te bieden tegen die bedreigingen. Ervaring met het uitvoeren van levensduur-
beschouwingen en inzicht moeten ertoe leiden dat de feitelijke uit te voeren werkzaam-
heden gereduceerd kunnen worden. Deze situatie is vergelijkbaar met het constructief
ontwerp van een (beton)constructie. Ook daar is het aantal belastingcombinaties dat kan
optreden en de manieren om die te kunnen dragen uiterst groot. Constructeurs hebben
echter in de loop van de tijd geleerd om uit die veelheid de maatgevende te selecteren.
Dit zal ongetwijfeld op den duur ook gelden ten aanzien van het levensduurontwerp.

Gezien het feit dat het ontwerpen op levensduur nog duidelijk in een ontwikkelingsfase
verkeert, is het nog niet verantwoord om deze vorm van ontwerpen op te nemen in een
strak geformuleerde procedure. Op dit ogenblik is een dergelijk ontwerp nog specialis-
tenwerk. Er lopen op dit ogenblik wel acties om tot een praktische uitwerking te komen
voor een levensduurontwerp van een betonconstructie. Voorbeelden daarvan zijn het al
genoemde Brite EuRam project 'DuraCrete' en de activiteiten van CEB2-commissie V
die inmiddels een eerste rapport in deze richting heeft gepubliceerd'.

2 CEB _ Comité Euro-International du Beton (deze zal in de loop van 1998 samengaan met FIP - Federation

International du Precontrait) on de nieuwe naamfib. Het gaat hierbij om een internationale betonvereni-

ging.
] CEB Bulletin 238 , New Approach to Durability Design - An example for carbonation induced corrosion,

Uitg. CEB Laussane CH, Mei 1997, pp.138
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BIJLAGE C: Resultaten databank DuraCrete m.b.t, chloride-
indring-ing voor portlandcementbeton met vliegas
en een lage water/cementfactor

N.B. In de navolgende tabel met gegevens over diffusiecoëfficiënten van portlandce-
mentbeton met een toevoeging van vliegas (20 tot 30 % ten opzichte van het cementge-
wicht) en met een water/cementfactor < 0,50 worden de volgende afkortingen gehan-
teerd:
LFDNR
AUTHOR
PFAC
Be
WB

CURING
LAB
FLD
CURMTHD
FOG
AIRRH
FOG+AIRRH

W

SCH
SLD
CURDUR
CLCONC
CLTYPE
TINDAYS
DCE
CSNB
gewicht

CSNCONC
gewicht

- nummer dat verwijst naar de oorspronkelijke literatuurbron

- auteur

- gehalte aan vliegas in % ten opzichte van het cementgewicht

- gehalte aan cement

- water/cementfactor

- nabehandeling

- nabehandeling in het laboratorium

- nabehandeling op de bouwplaats

- methode van nabehandelen

- nabehandelen in de vochtkamer

- nabehandelen aan de lucht bij constante relatieve vochtigheid

- eerst nabehandelen in de vochtkamer gevolgd door constante rela-
tieve luchtvochtigheid

- nabehandelen onder water

- ondergedompeld in een verzadigde calciumhydroxide-oplossing

- gesealed

- tijdsduur van nabehandelen

- chlorideconcentratie

- aard van de chloride

- expositietijd

- diffusiecoëfficiënt

- oppervlakteconcentratie voor chloride in % (m/m) t.o.v. het cement-

- oppervlakteconcentratie voor chloride in % (m/m) t.o.v. het beton-



...•
z
'?0;
"0
"0
o
::>

LFDNR AUTHOR PFAC BC WB CURING CURMTHD CURDUR CLCONC CLTYPE TINDAYS DCE CSNB CSNCONC

% kg/m3 - day - day m2/s - -

73 Dhir e.a. 25 300 0,53 LAB W 180 0,883 NaCI 183 4,00E-14

70 Dhir e.a. 30 490 0,35 LAB AIRRH 28 0,883 NaCI 30 1,50E-13

68 Dhir e.a. 30 420 0,40 LAB AIRRH 28 0,883 NaCl 30 3,00E-13

469 Dhir e.a. 30 420 0,40 LAB AIRRH 180 0,883 NaCI 183 4,00E-13

490 Dhir e.a. 30 420 0,40 LAB FOG+A1RRH NR 0,883 NaCI 30 6,00E-13

491 Dhir e.a. 30 420 0,40 LAB FOG+AIRRH NR 0,883 NaCl 183 9,00E-13

786 Hansen e.a. 22 308 0,50 LAB NR NR 0,088 NaCl 730 9,20E-12

854 Kayalli e.a. 30 473 0,40 LAB FOO 7 0,088 NaCI 30 2,54E-II 1,47

857 Kayal1i e.a. 30 518 0,42 LAB FOO 7 0,088 NaCI 30 2,65E-II 0,53

858 Kayal1i e.a. 30 527 0,43 LAB FOG 7 0,088 NaCI 30 6,59E-12 0,67

866 Kumar e.a. 30 NR 0,40 LAB SCH 35 NR NR 28 1,35E-12

1126 Petterson 30 427 0,40 LAB AIRRH 28 0,088 NaCI 426 1,92E-12 1,25

1127 Petterson 30 427 0,40 LAB SLD+AIRRH 5+23 0,088 NaCI 426 1,6IE-12 1,36

1128 Petterson 30 427 0,40 LAB W+AIRRH 5+23 0,088 NaCI 426 2,19E-12 1,48

1138 Petterson 30 427 0,40 LAB AIRRH 28 0,088 NaCI 426 5,82E-12 0,83
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LFDNR AUTHOR PFAC BC WB CURING CURMTHD CURDUR CLCONC CLTYPE TINDAYS DCE CSNB CSNCONC

% kg/m3 - day - day m2/s - -

473 Dhir e.a. 25 300 0,53 LAB W 180 0,883 NaCI 183 4,00E-14

470 Dhir e.a. 30 490 0,35 LAB AIRRH 28 0,883 NaCI 30 1,50E-13

468 Dhir e.a. 30 420 0,40 LAB AIRRH 28 0,883 NaC\ 30 3,00E-13

469 Dhir e.a. 30 420 0,40 LAB AIRRH 180 0,883 NaCl 183 4,00E-13

490 Dhir e.a. 30 420 0,40 LAB FOG+AIRRH NR 0,883 NaCI 30 6,00E-13

491 Dhir e.a, 30 420 0,40 LAB FOG+AIRRH NR 0,883 NaC\ 183 9,00E-13

786 Hansen e.a. 22 308 0,50 LAB NR NR 0,088 NaCI 730 9,20E-12

854 Kayalli e.a. 30 473 0,40 LAB FOG 7 0,088 NaC\ 30 2,54E-ll 1,47

857 Kayalli e.a. 30 518 0,42 LAB FOG 7 0,088 NaCI 30 2,65E-\1 0,53

858 Kayalli e.a. 30 527 0,43 LAB FOG 7 0,088 NaCI 30 6,59E-12 0,67

866 Kumar e.a. 30 NR 0,40 LAB SCH 35 NR NR 28 1,35E-12

1126 Petterson 30 427 0,40 LAB AIRRH 28 0,088 NaCI 426 1,92E-12 1,25

1127 Petterson 30 427 0,40 LAB SLD+AIRRH 5+23 0,088 NaCI 426 1,6IE-12 1,36

1128 Petterson 30 427 0,40 LAB W+AIRRH 5+23 0,088 NaCI 426 2,19E-12 1,48

1138 Petterson 30 427 0,40 LAB AIRRH 28 0,088 NaC\ 426 5,82E-12 0,83
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LFDNR AUTHOR PFAC BC WB CURING CURMTHD CURDUR CLCONC CLTYPE TINDAYS DCE CSNB CSNCONC

% kg/m3 - day - day m2/s - -
1139 Petterson 30 427 0,40 LAB SLD+AIRRH 5+23 0,088 NaCl 426 4,12E-12 0,94

1140 Petterson 30 427 0,40 LAB W+AIRRH 5+23 0,088 NaCI 426 2,96E-12 0,73

1322 Salta 20 NR 0,40 LAB FOG 40 0,177 NaCI 61 9,70E-13

1340 Salta 20 NR 0,40 LAB SCH 40 0,177 NaCl 61 6,30E-13

1328 Salta 20 NR 0,50 LAB FOG 40 0,177 NaCI 61 1,70E-12

1346 Salta 20 NR 0,50 LAB SCH 40 0,177 NaCl 61 1,40E-12

1323 Salta 30 NR 0,40 LAB FOG 40 0,177 NaCI 61 3,90E-13

1341 Salta 30 NR 0,40 LAB SCH 40 0,177 NaCI 61 2,50E-13

1489 TEL 20 350 0,44 LAB FOG NR NR SW 91 6,10E-12 0,45

1514 TEL 20 350 0,44 LAB AIRRH NR NR SW 365 7,64E-12 0,04

1515 TEL 20 431 0,44 LAB AIRRH NR NR SW 365 1,15E-12 0,63

1516 TEL 20 431 0,44 LAB AIRRH NR NR SW 365 8,36E-12 0,25

1517 TEL 20 431 0,44 LAB FOG NR NR SW 365 1,24E-12 0,04

1518 TEL 20 431 0,44 LAB FOG NR NR SW 365 1,55E-12 0,87

1519 TEL 20 431 0,44 LAB FOG NR NR SW 365 4,75E-13 0,45
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LFDNR AUTHOR PFAC BC WB CURJNG CURMTHD CURDUR CLCONC CLTYPE TJNDAYS DCE CSNB CSNCONC

% kg/m3 - day - day m2/s - -
1526 TEL 20 350 0,44 LAB FOG NR NR SW 365 5,68E-12 0,29
1527 TEL 20 431 0,44 LAB FOG NR NR SW 365 1,01E-12 0,26
1556 TEL 20 400 0,44 LAB AIRRH NR NR SW 730 3,28E-12 0,34
1557 TEL 20 431 0,44 LAB AIRRH NR NR SW 730 7,88E-13 0,29
1558 TEL 20 431 0,44 LAB FOG NR NR SW 730 7,50E-14 0,05
1559 TEL 20 431 0,44 LAB FOG NR NR SW 730 3,93E-13 0,80
1560 TEL 20 431 0,44 LAB FOG NR NR SW 730 4,15E-13 0,37
1575 TEL 20 377 0,44 LAB W NR NR SW 730 1,47E-12 0,60
1577 TEL 20 377 0,44 LAB AIRRH NR NR SW 730 1,05E-12 0,40
1578 TEL 20 431 0,44 LAB FOG NR NR SW 730 5,52E-13 0,53
1588 TEL 20 350 0,44 LAB W NR NR SW 913 9,74E-12 0,44
1555 TEL 20 350 0,48 LAB AIRRH NR NR SW 730 2,80E-14 0,03
1561 TEL 20 431 0,53 LAB AIRRH NR NR SW 730 2,07E-12 0,58
1562 TEL 20 377 0,53 LAB AIRRH NR NR SW 730 1,89E-12 0,45
1563 TEL 20 377 0,53 LAB FOG NR NR SW 730 5,12E-12 0,73
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LFDNR AUTHOR PFAC BC wa CURING CURMTHD CURDUR CLCONC CLTYPE TINDAYS DCE CSNB CSNCONC

% kg/m3 - day - day m2/s - -
1564 TEL 20 377 0,53 LAB FOG NR NR SW 730 8,25E-13 0,41

1574 TEL 20 350 0,53 LAB AIRRH NR NR SW 730 2,08E-12 0,38

1576 TEL 20 431 0,53 LAB FOG NR NR SW 730 5,50E-13 0,31

1589 TEL 20 431 0,53 LAB W NR NR SW 913 2,91E-12 0,46

195 25 550 0,39 LAB NR NR NR NR 730 4,20E-13 0,61

193 25 460 0,45 LAB NR NR NR NR 730 5,46E-13 0,66

186 25 380 0,53 LAB NR NR NR NR 730 6,47E-13 0,38

189 25 380 0,53 LAB NR NR NR NR 730 3,79E-13 0,81

1776 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM 1 NaCl 730 1,35E-12 3,06

1777 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM+W 1+2 NaCI 730 1,61E-12 2,63

1778 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM+W 1+6 NaCI 730 1,46E-12 2,65

1782 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM 1 NaCl 730 1,86E-12 2,27

1783 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM+W 1+2 NaCI 730 1,48E-12 3,08

1784 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM+W 1+6 NaCI 730 1,60E-12 2,69

1785 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM 1 NaCI 730 1,72E-12 2,58

1786 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM+W 1+2 NaCI 730 2,00E-12 2,19
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LFDNR AUTHOR PFAC BC WB CURING CURMTHD CURDUR CLCONC CLTYPE TINDAYS DCE CSNB CSNCONC
% kg/m3 - day - day m2/s - -

1787 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM+W 1+6 NaCI 730 1,30E-12 3,42

1697 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM 1 NaCI 365 7,76E-12 1,83

1698 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+2 NaCl 365 5,28E-12 2,09

1699 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+6 NaCl 365 3,43E-12 3,36

1703 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM 1 NaCI 365 3,76E-12 2,77

1704 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+2 NaCI 365 3,39E-12 3,08

1705 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+6 NaCI 365 3,41E-12 2,99

1706 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM 1 NaCI 365 6,54E-12 1,81

1707 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+2 NaCI 365 4,37E-12 1,88

1708 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+6 NaCl 365 2,93E-12 1,75

1715 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM 1 NaCI 730 2,16E-12 2,87

1716 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+2 NaCl 730 2,26E-12 2,82

1717 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+6 NaCI 730 2,75E-12 2,52

1721 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM 1 NaCl 730 2,11E-12 2,36

1722 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+2 NaCl 730 2,16E-12 2,77

1723 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+6 NaCI 730 1,71E-12 3,35

1724 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM 1 NaCI 730 2,03E-12 2,10
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LFDNR AUTHOR PFAC BC WB CURING CURMTHD CURDUR CLCONC CLTYPE TINDAYS DCE CSNB CSNCONC

% kg/m3 - day - day m2/s - -

1725 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+2 NaC1 730 1,93E-12 2,26

1726 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+6 NaC1 730 1,29E-12 2,44

1733 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM 1 NaCl 365 3,95E-12 3,40

1734 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+2 NaC1 365 3,65E-12 3,04

1735 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+6 NaC1 365 3,27E-12 3,45

1745 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM 1 NaC1 730 2,77E-12 2,79

1746 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+2 NaCl 730 2,17E-12 3,65

1747 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+6 NaCl 730 2,03E-12 3,28

1606 Thomas e.a. 30 346 0,50 FLD FOG 1 NR SW 365 7,70E-I2 0,39

1607 Thomas e.a. 30 346 0,50 FLD FOO 1 NR SW 730 2,17E-12 0,39

1608 Thomas e.a. 30 346 0,50 FLD FOO 3 NR SW 365 5,30E-12 0,39

1609 Thomas e.a. 30 346 0,50 FLD FaO 3 NR SW 730 2,27E-12 0,39

1610 Thomas e.a. 30 346 0,50 FLD FaO 7 NR SW 365 3,45E-12 0,39

1611 Thomas e.a. 30 346 0,50 FLD FaO 7 NR SW 730 2,75E-12 0,39
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LFDNR AUTHOR PFAC BC WB CURING CURMTHD CURDUR CLCONC CLTYPE TINDAYS DCE CSNB CSNCONC
% kg/m3 - day - day m2/s - -

1139 Petterson 30 427 0,40 LAB SLD+AIRRH 5+23 0,088 NaCI 426 4,12E-12 0,94
1140 Petterson 30 427 0,40 LAB W+AIRRH 5+23 0,088 NaCI 426 2,96E-12 0,73
1322 Salta 20 NR 0,40 LAB FaO 40 0,177 NaCl 61 9,70E-13
1340 Salta 20 NR 0,40 LAB SCR 40 0,177 NaCl 61 6,30E-13
1328 Salta 20 NR 0,50 LAB roo 40 0,177 NaCI 61 I,7OE-12
1346 Salta 20 NR 0,50LAB SCR 40 0,177 NaCI 61 1,40E-12
1323 Salta 30 NR 0,40 LAB roo 40 0,177 NaCI 61 3,90E-13
1341 Salta 30 NR 0,40 LAB SCR 40 0,177 NaCI 61 2,50E-13
1489 TEL 20 350 0,44 LAB roo NR NR SW 91 6,lOE-12 0,45
1514 TEL 20 350 0,44 LAB AIRRH NR NR SW 365 7,64E-12 0,04
1515 TEL 20 431 0,44 LAB AIRRH NR NR SW 365 1,15E-12 0,63
1516 TEL 20 431 0,44 LAB AIRRH NR NR SW 365 8,36E-12 0,25
1517 TEL 20 431 0,44 LAB roo NR NR SW 365 1,24E-12 0,04
1518 TEL 20 431 0,44 LAB Fao NR NR SW 365 1,55E-12 0,87
1519 TEL 20 431 0,44 LAB roo NR NR SW 365 4,75E-13 0,45
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LFDNR AUTHOR PFAC BC WB CURING CURMTHD CURDUR CLCONC CLTYPE TINDAYS DCE CSNB CSNCONC
% kg/m3 - day - day m2/s - -

1526 TEL 20 350 0,44 LAB FOG NR NR SW 365 5,68E-12 0,29
1527 TEL 20 431 0,44 LAB FOG NR NR SW 365 1,0IE-12 0,26
1556 TEL 20 400 0,44 LAB AIRRH NR NR SW 730 3,28E-12 0,34
1557 TEL 20 431 0,44 LAB AIRRH NR NR SW 730 7,88E-13 0,29
1558 TEL 20 431 0,44 LAB FOG NR NR SW 730 7,50E-14 0,05
1559 TEL 20 431 0,44 LAB FOG NR NR SW 730 3,93E-13 0,80
1560 TEL 20 431 0,44 LAB FOG NR NR SW 730 4,15E-13 0,37
1575 TEL 20 377 0,44 LAB W NR NR SW 730 1,47E-12 0,60
1577 TEL 20 377 0,44 LAB AIRRH NR NR SW 730 1,05E-12 0,40
1578 TEL 20 431 0,44 LAB FOG NR NR SW 730 5,52E-13 0,53
1588 TEL 20 350 0,44 LAB W NR NR SW 913 9,74E-12 0,44
1555 TEL 20 350 0,48 LAB AIRRH NR NR SW 730 2,80E-14 0,03
1561 TEL 20 431 0,53 LAB AIRRH NR NR SW 730 2,07E-12 0,58
1562 TEL 20 377 0,53 LAB AIRRH NR NR SW 730 1,89E-12 0,45
1563 TEL 20 377 0,53 LAB FOG NR NR SW 730 5,12E-12 0,73
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LFDNR AUTHOR PFAC BC WB CURING CURMTHD CURDUR CLCONC CLTYPE TINDAYS OCE CSNB CSNCONC

% kg/m3 - day - day m2/s - -

1564 TEL 20 377 0,53 LAB FOG NR NR SW 730 8,25E-13 0,41

1574 TEL 20 350 0,53 LAB AIRRH NR NR SW 730 2,08E-12 0,38

1576 TEL 20 431 0,53 LAB FOG NR NR SW 730 5,50E-13 0,31

1589 TEL 20 431 0,53 LAB W NR NR SW 913 2,91E-12 0,46

195 25 550 0,39 LAB NR NR NR NR 730 4,20E-13 0,61

193 25 460 0,45 LAB NR NR NR NR 730 5,46E-13 0,66

186 25 380 0,53 LAB NR NR NR NR 730 6,47E-13 0,38

189 25 380 0,53 LAB NR NR NR NR 730 3,79E-13 0,81

1776 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM 1 NaCI 730 1,35E-12 3,06

1777 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM+W 1+2 NaCl 730 I,61E-12 2,63

1778 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM+W 1+6 NaCI 730 1,46E-12 2,65

1782 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM 1 NaCI 730 1,86E-12 2,27

1783 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM+W 1+2 NaCI 730 1,48E-12 3,08

1784 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM+W 1+6 NaCI 730 1,60E-12 2,69

1785 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM 1 NaCI 730 1,72E-I2 2,58

1786 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM+W 1+2 NaCI 730 2,00E-12 2,19
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LFDNR AUTHOR PFAC BC WB CURING CURMTHD CURDUR CLCONC CLTYPE TINDAYS DCE CSNB CSNCONC
% kg/m3 - day - day m2/s - -

1787 Thomas and Matth 30 400 0,43 LAB IM+W 1+6 NaC1 730 1,30E-12 3,42

1697 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM 1 NaCl 365 7,76E-12 1,83

1698 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+2 NaCl 365 5,28E-12 2,09

1699 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+6 NaCl 365 3,43E-12 3,36

1703 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM 1 NaC1 365 3,76E-12 2,77

1704 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+2 NaCl 365 3,39E-12 3,08

1705 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+6 NaC1 365 3,41E-12 2,99

1706 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM 1 NaCl 365 6,54E-12 1,81

1707 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+2 NaC1 365 4,37E-12 1,88

1708 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+6 NaCl 365 2,93E-12 1,75

1715 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM 1 NaC1 730 2,16E-12 2,87

1716 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+2 NaC1 730 2,26E-12 2,82

1717 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+6 NaC1 730 2,75E-12 2,52

1721 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM 1 NaC1 730 2,11E-12 2,36

1722 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+2 NaCl 730 2,16E-12 2,77

1723 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+6 NaCl 730 1,71E-12 3,35

1724 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM 1 NaC1 730 2,03E-12 2,10
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LFDNR AUTHOR PFAC BC WB CURING CURMTHD CURDUR CLCONC CLTYPE TINDAYS DCE CSNB CSNCONC
% kg/m3 - day - day m2/s - -

1725 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+2 NaCI 730 1,93E-12 2,26

1726 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+6 NaCl 730 1,29E-12 2,44

1733 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM 1 NaCl 365 3,95E-12 3,40

1734 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+2 NaCl 365 3,65E-12 3,04

1735 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+6 NaCl 365 3,27E-12 3,45

1745 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM 1 NaCl 730 2,77E-12 2,79

1746 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+2 NaCI 730 2,17E-12 3,65

1747 Thomas and Matth 30 346 0,5 LAB IM+W 1+6 NaCI 730 2,03E-12 3,28

1606 Thomas e.a. 30 346 0,50 FLD FOG 1 NR SW 365 7,70E-12 0,39

1607 Thomas e.a. 30 346 0,50 FLD FOG 1 NR SW 730 2,17E-12 0,39

1608 Thomas e.a. 30 346 0,50 FLD FOG 3 NR SW 365 5,30E-12 0,39

1609 Thomas e.a. 30 346 0,50 FLD FOG 3 NR SW 730 2,27E-12 0,39

1610 Thomas e.a. 30 346 0,50 FLD FOG 7 NR SW 365 3,45E-12 0,39

1611 Thomas e.a. 30 346 0,50 FLD FOG 7 NR SW 730 2,75E-12 0,39
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BIJLAGE D: Relatieve vochtigheid in een tunnel in relatie tot het
buitenklimaat

Bij het beoordelen van het carbonatatie-effect in hoofdstuk 3 bleek, dat in het in tabel 3.6
uitgewerkte indicatieve voorbeeld dat bij een water/cementfactor van 0,45 en een relatie-
ve vochtigheid van meer dan 80 % zou kunnen worden voldaan aan de duurzaamheidseis.
De relatieve vochtigheid van tenminste 80 % is gedurende een groot gedeelte van het jaar
in het Nederlandse buitenklimaat aanwezig. Voor een deel van het jaar is de relatieve
vochtigheid lager dan 80 %. Door interactie van de buitenlucht die de tunnel instroomt en
de tunnel kan bovendien de relatieve vochtigheid van de binnen gestroomde lucht veran-
deren. Deze veranderingen zijn het gevolg van het verschil in temperatuur van de bin-
nenwand van de tunnel en de temperatuur van de binnenstromende lucht.

Bij ventilatie van de tunnel onder de Westersehelde met buitenlucht zal de buitenlucht op
zijn weg door de tunnel zowel van temperatuur als van relatieve vochtigheid veranderen.
Afhankelijk van de hoeveelheid ventilatie en bij voldoende lengte van de tunnel kan
worden verwacht dat de vemtilatielucht in de tunnel uiteindelijk de omgevingstempera-
tuur (= tunnelwand-tempera-tuur) zal aannemen. Bij de lengte van de Westerscheldetun-
nel (6500 m) mag er van worden uitgegaan dat in het middelste deel van de buis de
buitenlucht de temperatuur van de tunnelwand heeft aangenomen. Als de buitentempe-
ratuur lager is dan de tunnelwand-temperatuur zal de relatieve vochtigheid van de lucht
lager worden dan de buiten-relatieve vochtigheid.

Bij een te lage relatieve vochtigheid in de tunnel zal het vochtgehalte van de tunnelwand
dalen; als gevolg hiervan zal de carbonitatie-sneleheid toenemen. Om een orde van
grootte te kunnen bepalen of met een dergelijk verschijnsel rekening moet worden ge-
houden, zijn een eerste serie oriënterende berekeningen uitgevoerd. Hierbij is uitgegaan
van vier niveau's voor de tunnelwand-temperatuur, te weten 8°C, 10°C, 12 "C en 14 °C.
Berekend is tot welk niveau de relatieve vochtigheid van de buitenlucht afneemt of
toeneemt indien deze buitenlucht de tunnelwand-temperatuur aanneemt. Deze berekenin-
gen zijn uitgevoerd voor de jaren 1996 en 1997; hierbij is uitgegaan van de daggemiddel-
de waarden voor de temperatuur en relatieve vochtigheid, ontleend aan de gegevens voor
het KNMI -station Vlissingen.

De dagelijkse variatie van de relatieve vochtigheid in de tunnel is in de figuren DIa tot en
met D2d gegeven. De figuren Dl betreffen het jaar 19961 de figuren D2 betreffen het jaar
1997. Een sommatie van het aantal dagen dat de relatieve vochtigheid in de tunnel < 80
% is in onderstaande tabel Dl gegeven.

Tabel Dl : Aantal dagen dat relatieve vochtigheid in de tunnel < 80 %

Jaar T-tunnel = 8 "C T-tunnel = 10°C T-tunnel = 12°C T-tunne1 = 14°C
1996 136 175 214 259
1997 96 147 204 236
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Bij luchttransport door de tunnel zal de lucht van temperatuur veranderen. De mate,
waarin dit gebeurt, wordt o.a. bepaald door de luchtsnelheid in de tunnel. Er is af te
leiden dat de temperatuur op plaats x (gerekend vanaf het begin van de tunnel) kan wor-
den benaderd met de relatie:

tx = t;+ (te- tW). expï-nl.Jx/cuv)

Hierin is:
U de warmtedoorgangscoëfficiënt van de tunnelwand
x de afstand vanaf het begin van de tunnel
c de warmtecapaciteit van de lucht, in J/(kg K)
11 de volumieke massa van de lucht, in kg/rn '
v de luchtsnelheid in de tunnel, in mis
t; de watertemperatuur van de buitenzijde van de tunnelwand
te de buitentemperatuur

Voor een wanddikte van 600 mm beton, inclusief de overgangsweerstanden, kan een U-
waarde worden gehanteerd van 2, I W/(m2.K). De warmtecapaciteit van lucht bedraagt
circa 1000 J/(kg K); de volumieke massa van lucht bedraagt circa 1,2 kg/nr'.

De luchtsnelheid in de tunnel zal afhangen van de windsnelheid buiten, de windrichting
en de eigenschappen van de tunnel.

De gemiddelde windsnelheid buiten bedraagt circa 5 mis. Het is te verwachten dat de
luchtsnelheid in de tunnel gemiddeld niet hoger zal zijn dan circa 1 mis.

Substitueren we deze gegevens in relatie (l) dan volgt hieruit:

ti = tw + (1.- tw).exp(-0,0055x).

Dit levert bijvoorbeeld de volgende waarden op :

Na 100 m is dus de temperatuur in de tunnelbuis ongeveer gelijk aan de gemiddelde
waarde tussen de wandtemperatuur (= watertemperatuur) en de buitenluchttemperatuur.
Na 1000 m is de temperatuur in de tunnelbuis nagenoeg gelijk aan de wandtemperatuur.

Welke consequenties heeft dit voor de relatieve luchtvochtigheid in de tunnel? We onder-
scheiden twee situaties:
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a. dauwpuntstemperatuur van de buitenlucht> wandtemperatuur
Vocht uit de lucht condenseert op de relatief koudere wand totdat zoveel vocht is ver-
dwenen dat geen condensatie meer optreedt; dit zal vooral aan het begin van de tunnel-
buis plaatsvinden. Verder de buis in zal de relatieve vochtigheid dalen totdat deze in
evenwicht is met het vochtgehalte van de tunnelwand.

b. dauwpuntstemperatuur van de buitenlucht < wandtemperatuur
Geen condensatie zal plaatsvinden op de tunnelwand; wel zal de tunnelwand wat vocht
afstaan aan de binnenstromende lucht.

Situatie a. zal vooral in de zomer optreden; situatie b. zal met name in de winter optre-
den. Te verwachten valt dat voor het centrum van de tunnel de situatie zich zal instellen
op de gemiddelde jaarcondities, te weten een buitenluchttemperatuur van circa 10° C en
een relatieve vochtigheid van 84 %. Bij een wandtemperatuur van 12° C komt dit dan
neer op een relatieve vochtigheid van 74 % en bij een wandtemperatuur van 14° C een
relatieve vochtigheid van 65 %.

Aspecten die de relatieve vochtigheid in het centrum van de tunnel beïnvloeden zijn:
• de door auto's afgegeven warmte, waardoor de relatieve vochtigheid zal afnemen,
• de in de verbrandingsgassen aanwezige waterdamp, waardoor de relatieve vochtigheid
zal toenemen.

Figuur DIa: Relatieve vochtigheid bij temperatuur in tunnel van 8 0C
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Figuur Dl b : Relatieve vochtigheid bij temperatuur in tunnel van 10 0C
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Figuur Dl c : Relatieve vochtigheid bij temperatuur in tunnel van 12 0C
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Figuur DJ d : Relatieve vochtigheid bij temperatuur in tunnel van /4 0e
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Figuur D2a : Relatieve vochtigheid bij temperatuur in tunnel van 8 oe
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Figuur D2b: Relatieve vochtigheid bij temperatuur in tunnel van 10 oe
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Figuur D2c : Relatieve vochtigheid bij temperatuur in tunnel van 12 oe
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Figuur D2d: Relatieve vochtigheid bij temperatuur in tunnel van 14 oe
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