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Samenvatting

Het projectDLltaCrete heeft een ontwerpmethode .opgeleverd met betrekking tot de
duurzaarnhêiclvanl:>etonconstructies .:Deze methode is uitgeprobeerd op het ontwerp
van de tweedEtBeneluxtunnel.

Dit rapporton<ferbouwtde deterministische ontwerpberekeningen, gemaaktvolgens de
(concept)OI1i.\Nerphandleiding van COWI.ECOWU metprobabilistischeanalyses ..Het
blijkt datd~,il1$randvoorwaardegehanteerde, geèistebetrouwbaarheid. invrijwel alle
gevallen gehailld wordt ln.die.zinzijnde veiligheidsfactoren die wordenvoorgesteld
adequaa.tf)e~eëistebetrouwbaarheid,. zoals dieJn het DuraCrete projectis voorgesteld
door COWlj~echterbijzonderhoog, hoger zelfs dan de eisen die in Nededand (en de
rest van EUf0J>4) worden gesteld aan •het bezwijken van de tunnel. Dit wordt
veroorzaaktdQordat de huidigeontwerppraktijk deze hoge betrouwbaarheden
oplevert. Betts dus ook niet vreemd dat de tweede Beneluxtunnel een hoge
betrouwbaarheid heeft met betrekking tot duurzaamheid.

De duurzaamheid met betrekking tot chloride~indringing is zonder meer in voldoende.
Met betrekkingtotça;rbonatatie wordt voor het dak .van de tunnel aan de binnenzijde,
na 100 jaar net niet voldaan .aandeeisendiewij in Nederland gewend zijn te stellen
aan gebruikscriteria, zoals trillingen, doorbuigingen scheurwijdte (f)=1 ,8). De kans op
initiatie vancQrrosie(ca. 4,5%,f)=1 ,7)i$ echter, gelet op de. reparatiemogelijkheden en
de veiligheid,ä1leszins .acceptabel.

Alhoewel nietdirect onderdeel van dit (probabilistische)deetvan de studie, moet ook
worden verm~ld dat het gebruik van het (concept)ontwerpdocumentvanCOWlnog
niet onmiddeflij~ voorde <tunnel ..)ontwerpergeschiktis. De belangrijkste manco's van
dit documentiijn:
• niet alle parameters voor hoogoven beton zijn bekend
• het specifieke tunnelmilieu is niet gedefinieerd (en onbekend)
• voor de chloride diffusie coëfficiënt worden geen predicties gegeven, er wordt vanuit

gegaanda.tde constructeur deze coëfficiënt (van tevoren!) kan bepalen
Verdere details worden gegeven in Bijlage 1.

Deze problemen golden (uiteraard) ook voor de probabilistische berekeningen. Het
gebrek aan data maakt dat "expert judgement" een belangrijke aanvulling is geweest
bij het bepalen van de kansfucties.

Bouwdienst Rijkswaterstaat
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Summary

The DuraCreteprojecthasprovidedanew design methodwithrespect tothedurability
of concrete. This reportdescribeshQwthis method istested onthedesign of the
Secend BeneluxTunnel in.the Netherlands.

This reportaJ~obacksup thedeterministicdesi~ncalculations, asspeci~edin tne(draft)
design .guicle••Vjritten.·.by·.C0\ftit•••.[COWll•••with•••probabilistic.analyses.•••lt •.Y/as••proven .th~t
the require(j••reliability.•Ylas·achieved•••in••almost.aU••situatiOns.·•••'n•.this••sense••the.proposed
safety coeffi~i7nts••suffice.•..The.•·required••reliability,••as·.prop0sed•••by.•COWI••••is•••extremety
high though, ••even ••hi~her••tha?.the •.safety·.that.is••requjred•••in••the ••Netheriands •.(and ·in
most of.Eur<l"e>••against .•c()llapse••·of.the••tunnel •..••,.his••originates••from·.the.fact••that .the
current design·practiceresultsinthisflighreliability. Soitisnotsurprisingthatthe
Secend Ben~lux.·Tunnel·.has••a .high•••reliability•••with·.regar'd.·to.dutabiJit)f.

The durabiUtywith regard to chloride ingressis sufficientinany case. With regardto
carbonation,th: Outch r~uirementfor ServiceabUityLimitStates.(vibrations,
deflections),te.aJ30f1.8,isjustnotmetforthetunnelroofattheinsideafter100
years. The•••~rol>ability•.of••c~rr~sion•..(appr()x•.••.4.5%j••••rt.= •••1•.?after ••.100••years) ·however,·is,
in view ofr~pa.ir possibilitiesandsafety, acceptableinevery respect.

Although··not••part .of.this·••<probabilistic)·.part.of.the••study, ··it··should••be.noted ••tha.t·.the
(draft) desigqguideofCOWJis not yetimmediatety suitable forusebycommon
designers.Yhffmainsh0rtc?mings. at this .mornent are:
• quiteaf~y/parametersQfG(;BScementarelacking
• aspecîûctunnelenvironmentisnot(yet}deflned·
• the diffusi()ncoeffidentsarenotspecified. Theguidesupposes ·thatthedesigneris

able te do tests. This assumptionis very seldom valld.
Further details are given in Appendix 1 (jnDutch).

The probabilisticanalyses .metthesameprobJems too,of course.The general'ack.of
data resultedin a large share of 11expertjudgement"· attheestablishmentot probability
funetions.

Bouwdienst.·Rijkswaterstaat
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1. Betröûl'baarheid tegen chloride ..indringing

1.1 Hetforrnuteparf<

1.1.1 Algemeen
Om deprakfj$che bruikbaarheid te •toetsen ven de in hef Europese project DuraCrete
ontwil<kel<:t~methodevoor het bepalen van de duurza.amheidvan beton(:pnstrueties is
het be~taal'1<:t~ontwerpvan de Tweede Beneluxtunnel als ·uitgangspuntgekozgn.

{>:, .):,',';:'.. ..'. >:: , :::.: ,<:, .. ::::<':' ::: :":-.: ,.: : :\:.,:<:, .::.>-::::>: .., .:::":::-:-.':' :.,.;'::>:: 0.:'. ,',:

Beschouwd•••\\t9rdt..de•.situatie.dat ••de••chIOride••concentratie ••ter ..pJaatse.••van ••de••buitenste
wapenings!i~feenbepaalde. kritischecon(:entratieove~c1Jrijdt.()p dat rnOfllel'1tzalde
staafzal ~~l1corroderen.AlhoeweJ. er waf betr~ftdgsterld:en()gggenenkelergdgn
voorpaniekJ!i,wordt corrosie.toch als een .onggvvenstesftuatie. beschoUv.'d.Eenval'1de
argument~lJc:la.arvoorisdat het uiterlijkvan het petonaangetastzal. worden (scheuren,
spatten,brtJig~leuren. ere).

Het tijdstip\fifirop de kritischeconcentratieoverschredenwordtismef~huJpvan
formules teBÏrekenen. Alswe in deze fOrmulesgefniddgldeWaarqgl'1invlJlI~n,dan
berekengn\\,~een tijdstip.waarop gemiddeld .inderdaac:lo\Jgr~cl1rijdingvéll1dekritische
concentra~eplaatsvindtEris. dan .zo'n50%kans datdekriti~che concentratie wèl en
ook zo'n 50% dat de kritische concentratie niet is overschreden.

VoegenW~aandezeformules •••oP dejuiste manier vemgh~id!ifaçtorentoe,dan
betekentd(itd<it de kansdatophelberekende tijdstip een overschrijdingvan de
kritischeepnçgntratie is Öpgetreden, kleiner wordt dan 50% ..De grootte. van de
veiJighgidsfac:torenbepalende grootte van··de resterendg k<i.ns.

COWI, een Deense•organisatie vergelijkbaar rne~d~Bouwdienst,heeTt voorgesteld om
dezekansvoprconstrueties waarbij extra dekking .relatief goedkoop is en .waarbij
reparatiekosten hoog zijn, als volgt te beperken :

Indiende berekende levensduur 50 iaar is, dan is er een kans van 8,5.10'6 dat in
dat/aar ook. werkelifkoverschrijdingplaatszal. hebben

Deze kans wordt meestal uitgedrukt in de betrouwbaameidsindex flDe relatie tussen
kans en.f3is ongeveer p = 10'13,voor 1<jk4. Bijeen kans van 8,5.10-6hoortü = 4,3.
Dit is een erg zware (naar de mening van de auteurtè zware) eis. Immers, in onze
voorschriften die de sterkte vaneenconstruetie moeten.borgen, wordt uitgegaan van .l3
=3,6 (faalkans = 1,6.104) voor bezwijken van de constructie in 50jaar. We zouden dus
een licntereeîs stellen aan bezwijken dan aan.het (starten van) het roesten van het
wapeningsstaal!

In Nederlandwordt door de Souwdienst, tezamen met TNO..Souw, voorgesteld om
voor de initiatievan corrosie ten hoogste een betrouwbaarheidsindex van 1,8 te eisen;

Bouwdienst·R,ijkswaterstaat
Afdeling Rislcoanalyse
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een waarde die gehanteerd wordt bij gebruikseisen, zoals voor scheurwijdte,
doorbuigingen trillingen.

Voor "normale" constructies stelt COWI voor om een f3 = 2,3 (faalkans = 1,1.10-2) te
hanteren. Deze eis is al wat redelijker, maar voor" gewone" constructies
(woongebouwen, etc) nog steeds veel te streng. Ten slotte definieert COWI nog een
derde betrouwbaarheidsniveau die toegepast kan worden als maatregelen in ontwerp-
en bouwstadium erg duur zijn en reparatie goedkoop. COWI stelt dan voor f3 = 0,8
(faalkans = 21%) te hanteren. Dit lijkt mij een redelijke faalkans, bedenk dat we praten
over 20% kans dat over 50 Jaar de wapening begint te corroderen!

Op basis van deze drie betrouwbaarheidniveaus zijn drie sets veiligheidsfactoren
afgeleid die inde deterministische controle toegepast moeten worden.

1.1.2 Toetsenop basis van de chlorideconcentratie ter plaatse van de wspeningsstsst
De formule die het chloridegehaltea.lsfunctievan de tijd en indringdiepte beschrijft is
als volgt:

(1)

waarin:
c = chloride concentratie op tijdstip t en op afstand x van het betonoppervlak
A = eenregressieparameter diede betrekking geeft tussen de

dllQrideconcentratieophet oppervlak en de (wlb) factor
(w/b) = water-cement factor (water-binder ratio)
x = afstand
ke,eI = factor die afhangt van het type beton en dezoutbelasting (environment

factor)
kc,cl = t<ictor die afhangt van de tijd waarin een nabehandeling plaats zal hebben

(curingtactor)
Do,cI = chloride diffusie-coëfficiënt
to,eI = 0,0767 (een constante, 28 dagen, uitgedrukt in jaren)
nel = exponent van de tijd t (age factor)
t = tijd (in jaren)

Indien we de strengste van bovenstaande toetsen hanteren, metB = 4,7 (p = 8,5.10-6),

dan volgt wordt hiermee:

Pr{c(50jaar,dekking) ~ eer} s 8,5.10-6 (2)

De vertaJingVêlo (2)naardeconstructeurspraktijkgebeurt met behulp van een
ontwerpvergeUjking met partiële veiligheidsfactoren ..Deze veifgheidfactoren worden
zodanig vastgesteld dat met voldoende betrouwbaarheid aan (2) wordt voldaan aJsaan

Bouwdienst Rijkswaterstaat
Afdeling Risicoanalyse
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de ontwerpvEttgelijkingwordtvoldaan. COWlheeft voorgesteld ·0111de
ontwerpverge'ijking op basis van (2) te kiezen:

waarin
Ccover== on~~rpde~ldng ••.•.....•........••.•.••..•.•.•..\ .•
c; == dek~ti~chechloridec()~ce:ntratie(waàrbilc()rrOSie begint). en
r == een set veUigheidsfactoren,als volgt

(3) .:

In feite is erqus. gekozen voor vier· partièle veUigneidsfactoren:
ra == ve;i1igheidsfactor op het kritiekechloridegehalte (je zou kunnen stelten een

"sterkte" -parameter)
rs,cI == v~Uigheidsfactor op de terrnA(wlb)
~x == veillgheidsfactorop de deklóng(eenbijzondere, want in atle· andere situaties

Wordteen vermenigvuldiging toegepast, maar. hier is gekozen voor een marge)
rD,d == veiUgtleidsfactorop de gehele term onder het wortelteken.

Vervolgens •••hêèft ••COWI·.·een•••~eUZe••~ernat1kt.v()()r.de ••aan ••te ••nernen ••waarqen. voor· de
parameters ,•••ir •••statistische ••terrner .••••Er••is••geko:zen•••0rrl••ttit ••te •••gaa.n•••van ••~~middel~e
waarden· ••rne:t.uitzondering. van ••Dà,d .••·.Fliervoor••is·.uitgtgaan ••va~ ••een •••eJftrerrle ••Vv'aarde,•.te
weten de95~onderschrijdin~sVv'aarde(het95 %•fräctie').Dezelaatstêgro0ti1eidy/ordt
blijkbaar atszgdani~e rl1~te~~'ei~e~schapge;zien, da.tetna~atogie met bijvoorbeeld de
sterkte, gekozen isvoor een extreme "karaktéristieke waarde".

Ten .slotie ••Hêêft ••COW,••·de••Vier••genoemde·.veiligneidsfa,coren·.zodanig.vastgesteld •••dat
met voldoende.bétrouwbaarheid. aan .(2) wordt voldaan als aan. (3) vQldaan·wordt. ·tn
tabel 1 zijn deze veiligheidsfactorengegeyen.

Tabel 1.Vêiliheidsfaciorenafhankelijk van betrouwba.arhêitlsniveau
13==4,:3!l3==2,3i .f!==0,8

Llx· 20mt1l I 12 mm t?mm
:l.(( ...::::: ::::~:~.!.1..~~=[~If9~::::::1:::::I~g.~~~::
.1içL.. ..!.~--J..~_~~?J !.!.!.?. _

3,8 ! 2,2 ! 1,3

Nogmaatswotdt op~errlerktdatdebc>venstaandekeuze~eni~zin~arbitrairzijn ..Men
zou .ook.htbpen •••kunrlen •••kirzen ••"C>0r.V~iligh~idsfact0rrn ••op ••tll<e••pararneter ••en.·\loor
extreme wa.a.rden {karakteristieke waarden) in plaats van gemiddelden. Kermelijkis, op

B()uwdî~m$i.·Rijkswaterstaat
Afdeling. RiSicöal1alyse
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basis van intui'tie, praktische toepasbaarheid en haalbaarheid voor het bovenstaande
gekozen enafllankelijk van deze keuzen volgen waarden voor de set
veiligheidsfactoren.

De ontwerper krijgt vervolgens de waarden van de genoemde parameters aangereikt
uit het voorschrift, in casu dus de concept ontwerphandleiding van COWI [COWI] (dit
zijn dus gemiddelden of extremen (karakteristieke waarden), deze kennis hoeft de
ontwerperniefte hebben) en de ontwerper toetst of vgl. (3) voldoet.

1.1.3 .•Toetserrop basis van dekking
Het is ook mogelijk bovenstaande formules te herschrijven in een vorm waarbij de
dekkingexpli~et afsresultaat.verschijnt.ln dat geval is er.niet zo zeer meer sprake van
een toets, /l1a.<lr meer van een ontwerpvoorschrift waaruit de benodigde dekking
resulteert. Substitueren we in (1) Ccr voor c(t,x) en voegen we de voorgestelde
veiligheidsfact()ren toe, dan vinden we de volgende uitdrukking voor de (minimaal
benodigde) dekking:

c_ ~2~k'4 . k-e,-cl-' D-o-,cI-' (-to-;e,-)-n-e-, '-1 -.Y-D-'c/ ['ert-I (1- .A .(Cer/ b)')] + Ax (5)
r; W r.:

Indien precies aan de ongelijkheid wordt voldaan, dan wordt precies de
betrouwbaarheid bereikt die hoort bij de toegepaste veiligheidsfactoren.

1.1.4 Toetsenop basis van levensduur
Ten slotte kunnen we de toets ook in termen van levensduur formuleren. In dat geval
wordt de probabilistische toets:

Pr{li$50jaar} $ 8,5·10-6 (6)

waarbij ti uit een omwerking van (1) volgt:

r c'
ti =l (( ))2 e;p -I 1 c;

. - 2· A . (w/c)

(7)

waarin:
<1>-1 = de inverse standaard normale verdelingsfunctie

Een voordeel van deze formulering is dat de parameter "tijd 11 meer tot de verbeelding
spreekt dan het chloridegehalte bij de wapeningsstaaf. Maar dit is ook onmiddellijk het
nadeel: door de exponent nd in (6) is de spreiding in de tijd erg groot. Daardoor worden
de verschillen tussen gemiddelde waarden en ontwerpwaarden van de tijd in de ogen
van de constructeur onrealistisch groot.

Bouwdienst Rijkswaterstaat
Afdeling Risicoanalyse
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In dit gevalw<>rdtde toets voor de constructeur alsvolgt:

(8)

t , =
1

met:

Bouwdtenst.·Rifkswaterstaat
AfdeUng.·.Risicoanalyse
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1.2 Buitenzijde tunnel

1.2.1 Deterministische ontwerpberekening
Er wordt uitgegaan van de toets volgens vgl. (3) en de toets volgens vergelijking (8).
Daarnaast wOrdt ook met behulp van vergelijking (5) de minimaal benodigde dekking
berekend.

Met behulp Van het ontwerpdocument vanCOWI[COWI], uitgaande van de
milieu klasse "onder water", kunnen de waarden voor de parameters en
veiligheidsfactoren worden opgezocht. Deze waarden zijn verzameld in tabel 2.

Tabel 2. Ontwer -rekenwaarden
Naam
Chloride diffusie coëfficiënt
Environmentfactor
Curing factor
Age factor
Dekking
Regressie parameter
Kritische ctllol'ide concentratie
Water-cement factor
Ti'dsti van<fècom hancetest

5 mbool
Do,d
ke,d«:
nd
Ceover
A

Ontwer waarden
2,7.10.4
3,88
1,5
0,71
0,070
5,06
1,6
0,5

0,0767

Dimensie
m21jaar

m

'aar

Een waarde kanechter niet worden opgezocht: de waarde voor de chloride
diffusiecoêfûciênt Do,c/. COWI gaat er van uit dat de constructeur deze waarde kent,
wellicht van de (toekomstige) beton fabrikant. In het geval van de Tweede
Beneluxtunneris de waarde voor de chloride diffusiecoëfficiënt recentelijk in de praktijk
gemeten Meteen RCM-test, uitgevoerd door TNO [TNO], is een waardevan 6,3.10'12
m2/s, ofweI2.10-4m2/jaar bepaald, met een spreiding van 1,4.10'12, ofwel 0,44.10'4
m2/jaar. Hiermee volgt als ontwerp-rekenwaardè:

Dod ::::;:p+l,640'::::;: 2·10-4 +1,64 ·0,44 ·10-4 ::::;:2,7 ·10-4 m2! jaar

In onderstaande tabel zijn de resultaten gegeven voor beide toetsen en voor de drie
betrouwbaarhetdsnlveaus

Toets volgens
vgl. (8) en (9)

Chloridegehalte Dekking (mm) Ontwerplevensduur
(% relatief aan ! (jaar)

...........!:~.~.~.~.~.g~.~~!!~~ L. _ .
c i cal ra Ccover,benodi1!d i CeoveraanweZi1! i ti tref

4,3 2,10. 1,33 . 96 . 70 . 2,9 . 50
:::::::::::?~:~::::::::::::::::::::III:::::::I::::::::i:;~~:::::::::r::::::::::~?:::::::::::r::::::::::?-9.:::::::::::I:::::::::?~?::::::::::L::::::::~:Q:::::::::::

0,81 0,44 l 1,57 i 33 i 70 l 17.408 i 50

Tabel3 Resultaten van de ontwerptoetsen (deterministisch)
Betrouw- Toets volgens vgl. (3) Toets volgens vgl. (5)
baarheids-
niveau (13)

BouwdienstRijl<swaterstaat
Afdeling Risicoanalyse
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Bovenstaande·resuJtaten betekenen dat aan de meest·strenge eis (13 == 4,3)l'liefvoldaan
wordt, maar\iVelaan de minder strenge eisen. In kanstermen.gedacht betekent dit dus
dat de kansppcorrosie na 50 jaar groter isdan 8,5.10.,6· (13::::;: 4,3)rowkleineris dan
1 ,1.1 0.2 (f3~2,3).

Ook geeftbgvenstaandetabelaan datdegrootheid"tijd'i al sneJ voor de ontwerper
onreaiistisçnE!a.ssociatiesoproept ~et chloridegehalte geeft een veel·meer geleidelijk
beeld en de tQets opdezegrootheid roeptdezeassociatiesnietop.

1.2.2 ProbabilistlSche contro[ëbefêkening

Hoe grootge ••~ans.•preci~is ..volgt•.yit.~flV:Alledige.ptAbabilististhë••berekening. ·Hierbij
wordt·.uitge~Cla.n.va.n•.•de.statistische.eigenschappen•..van .de••·<:mtwerPPa.ra.llle~ers,•..in•••çasu
kansverdelir18en,enVv'0rdengeen veiligheidsfactoren.gehanteerd. Het resultaat is een
kans dat· de kritische chloride concentratiewordt overschreden,alsfundie van ·detijd.

In tabel 4stain de benodigde invoergegevens voor de probabilistische berekening.

ramêtêrs
r 1-ste l2-depara- l3-dei4-dê il..iteratl.lorvoor
!para- !meter(cr) Ipara- 1para- [de verdelings-
!rneter(p,)! lmeterl meter f parameters

DaLNorrna41 ....t .2.104 l.Q,44.1()-4 l l. rrrNO]

t::=:~l;[~r==±:=:~~;~:~~2:;:L~=*=~-?••+#~t:::':
.~[J..............••......•.••••I.Beta ......•.•......•......•L QI.!:t." ..L "Q.lQÉ 1. QI.Q l ;..1Q ..J1Ë1C!~.~~~g .
.çÇ.QX~L........•••.••••.••..•.•.•....•••.••..•~ ..••••••.•..•L-v-Q!..q:?QJ Q!.Qt:L .._; l ;_..l..-_ .._ ~.~g~hl.~~ .
.f2r..çl .•.................. ~No:~~!.. L..É:[Q?.~ l Q!§;§g .J. L l.!g!!!.g.!!!!L .

:~~==~~~::i::Q~~~i~==~::r-=::::~=:±:::=::~!si~t::~:::~
ta LDeterm. i O,0767J ! l HTNO,COWIJ

Met deze Vv'~.t(jenisde.betr0lJwb~rheidsindex.J3 berekend voor een aantaJ tijdstippen.
In de onderstaande figuur is het resultaat uitgezet.

Bouwdiel1sf··Rijl<swaterstaat
AfdeHngRisiëmmaJyse
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_ . Parameter Sfudy Reliability Index FI.JIII(1) (CHLORIDE.PTI]~) I~~~-
3.312{ -. I
·3.222Q.

3.132{ ,

3.042~

2.9521J.

2.862

2·T7fo.0000 OOסס.19 OOסס.28 ar.eooo OOסס.46 OOסס.55 OOסס.64 OOסס.73 OOסס.82 OOסס.91
time

De betrouwbaarheidsindex na 50 jaar is ca. 3,0 wat overeenkomt met een kans van
0,0013 per jaar (1,3.10-3). Dit is in overeenstemming met de deterministische resultaten
(2,3 < 13< 4,3). De betrouwbaarheidsindex na 100 jaar is ca. 2,8, wat overeenkomt met
een kans van 0,0025 per jaar. Het ontwerp voldoet ook ruimschoots aan de in
Nederland voorgestelde eis van 13;;:::1,8.

De invloed van een parameter in de uiteindelijke faalkans kan worden uitgedrukt in
zogenaamde alfa-waarden. De alfa-waarde voor een stochast x, is gedefinieerd als:

&a.;. 'Dj
a.=--'-
I O"z

(10)

De som van de alfa-waarden in het kwadraat is 1, althans indien de afgeleide in
bovenstaande formule in het juiste (ontwerp-)punt wordt genomen; in die zin zijn de
alfa-kwadraat-waarden te zien als percentuele aandelen in de faalkans.

Deze alfa-kwadraat-waarden zijn gegeven in tabel 5, voor t = 50 jaar. Het blijkt
overigens dat deze waarden nauwelijks veranderen in de tijd.

Tabel 5. Alfa-waarden, voor t = 50
Symbool (J}

Do 0,04
ke,d 0,11
kc,cI 0,06
nc/ 0,15
Ccover 0,42
A 0,08
cer 0,13

Hieruit blijkt dat de dekking de grootste bijdrage heeft. Deze waarden moeten niet
verward worden met de gevoeligheid; de grootte van de spreiding van de stochasten
speelt hier namelijk ook een rol.

Bouwdienst Rijkswaterstaat
Afdeling Risicoanalyse
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De gevoeJi~eid vaneenbeP~deparameterV\Tordtbepaalddoortebezienhoe de
uitkomst van~en deterfi1iniSfiseheberekeningvarieert indien de parameter wordt
gevarieerd.[)~aldusgedefinieerdegevoeJj~heid ·isals volgt berekend. Uitgegaan is van
de deterministische berekening zoalsdie hierboven is•gegeven. De daarmee berekende
levensduUfis Itlo" genoem<L.Vervolgens is elke parameter 1%vergroot. De aldus
berekendele~ensduurjs "Inl'· genoemd. De getallen in 'de tabel.6 geven tenslotte de
percentuele,,~rhoging(of verlaging>van .de levensduur.

Tabel 6. GevOêli.heid
5mbool (ln~lo>/1o*100%
Do 3,3
ke,cI 3,3
kc,cI 3,3 .....
nel 9,6
Ccover 7,1
A 4,5··
Cer 4,8
(wlb) 4,5

Alhoewelde "age factor" .de.grootste gevoeligheid heeft, is het toch opvallend dat de
dekking ook relatief erg gevoelig is.

BotIwdjenst.·Rlj~swatérstaat
Afdeling••RI$icoanal~
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1.3 Binnenzl]clevan de tunnel (dak)

1.3. 1 "Atmo~l{heric" milieu

Analoog aaJl~~aanpak van hef vorige hoofdstuk. zijn in tabel? de deterministische
ontwerpcriteri~gegeven, voorde driebetrouwbaarheidsniveaus,met als.aanname
"atmoshericcqnditions"·. Alleen de .gewij:l:igde parameters zijn opgenomen in tabel 7.

Dimensie

m

De deterministische resultaten zijn gegeven in tabeiS.

Toets. volgens
vgl. (8) en (9)

Chloridegehalte Dekking (mm) Ontwerplevensduur
(% relatief aan 1 (jaar)

...........f:~.~~n!g~.~B:!!~L_._.._ L. ~.; ; .
c 1 Ccoverl>enodi dl Ccoveraanwezi ! i, ! tref

Chloridegehalte Dekking (mrn) l Ontwerptevensduur
(% relatief aan 1 (jaar)
cementgehalte) 1....··..······ë · r··..·..·..·ë·..········ -ë.._·: ~:~:..··rë..·~~..······= ..·;..r..··..·t;" ·· T ··..r..····

4,3 1,63. 1,33 . 41 . 35 . 0,50 . 50······..··I·3 ..·..· ····..··..<i;so··..··..r·..·..··{52· r·· ····ï1 ·..·· j"'·..··..··35..· ···T..·..{6':'1·ö7·..·T·..· ·5(j" ·
....··..·..öjr ·..···O;25···· ·T ·····1':5'f ..·..··r···········ä ·..· r····· ..···3"S·· ··T···"3";s:'101'5..··T ·..·..5'0·· ··..·

Tabel 8. Resuftaten van deontwertoetsen
Betrouw- Toets volgens vgl. (3) Toets volgens vgl.(S)
baarheids-
niveau (p)

Betrouw-
baarheids-
niveau «(3)

Ook in deze situatie geldt dus ook dat het hoogste betrouwbaarheidsniveau niet
voldoet, de overige twee wel.

Nog veel extremer dan in de vorige situatie wordt duidelijk dat de factor "tijd" ·in een
nietszeggende toets grootheid is veranderd. Dit wordt veroorzaakt door de hogetre)
waarde van nc!. Toetsen op chlondegehalte, of dekking, geeft een veel prettiger beeld.

Het werken met de tijd als criterium kan dus snel de associatie oproepen van: "dit is
absoluut onacceptabel", of juist andersom, "~it is een veel te grote levensduur", terwijl
in termen van betrouwbaarheid gesproken er niet zoveel verschil is. De grote spreiding
is de tijd is moeilijk te interpreteren voor ontwerpers.

Bouwdienst Rijl<swaterstaat
Afdeling Risicoanalyse
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Voor de probabilistische berekeningen zijn in tabel 9 de verdelingen gegeven. De
verschillenmet de vorige berekening hebben een grijze achtergrond.

rameters
11~stef 2-de para- 13-de i4-de iLiteratuürvoor
iptira- .......!Tneter(O') Ip~a..Lptlra.- !d~"erd~lings-
jl11~~n(") Imeter !meter ip~r8ffle~r~

Do i!NórmaaJ>l<2.1Q Q,44.1()-4 ...... .... rrtN()l .·k···~·..···· ·_·..·.·IGaintrtä:··..·..····· ·· 1';29· ··..·1·..······ ·..··..···1··..···········..··..·l·[liHavá1if ..··'··..,···..···
·k:";;·····..········,·····Î'jjèta······ ~ ..······•· ·..·······ö,3 ··T· ·1~Ö···..··T···..·'f:o···..··f'[Oeh(ènj············· ···•·
•.•.•..•.,.?•...•.••.••••.•.••.•,•.••.•.••.•.•.•.•..••.•.,..;~.:":":"' .••.~:""""•.••..•.•.••..••.•..•.•.•••~.•.••.:•.'" ••.•.•.••.•.••.•.••.•••..•••.•.•.•••.•--.-."' •..•.•.••.•.•••""••.••.••.•.•.•.•.•.•_ •••••••.•.......-.••.•.••.•.••.•..•••.•.•..•.•.••..•••••.•.".•.•..•.•.••.••.•.•.••.

ncljBeta<O,O. i 1,0 .j[lihdvall1 .... .·ê:;~~-···..··..NN<irmaaT ..·..···..· -r- .. -=· T..·~·· ·..···j·[GeHlenr·········· ..··..···
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "_."' •••••••••••••••••~••••'"!".•••\o .•• ' •••••••••••••.•• "'....., ••• " •••••••••••••••••••••••••••••••• r•.........•............••..•........•....•..•••...•..............•.•""••"'..••••••..•......•..•••••••......
A tNórrnaal· ! ![l..indvafll

~c~.·::l~~1]iJ:::~::":::f~:2i:~:.:.'2=2:,=i.
to IDeterm. 1 0,0767 I ~ I [[TNO,COWll

De standa<U'(fa'fwijkingvan deregressiecoêfficiënt Ais niet bePaaldinILindvalll .•De
variatiecoêffiriëJlt~an .Ain "submergÏdcoodition"is 13%enJn ··."tidataodsptash" 4%.
Op basis hiervan heb ik 10% aangenomen.

In onderstaändefiguurisde betrouwbaameid als functie van de tijd gegeven.

-4.609
Parameter Study Reliability Index FUM(f) [CHLORlDE.PTI]I~=-Bela

I
~_________ i

'~l
I , I I l . . I .; I I -,,!.

1UOOO 28.000ll $7.000ll OOסס.&4 55.00ll0 OOסס.64 OOסס.73 &2.000ll OOסס.91 OOסס.100
time

4.0412
OOסס.10

De betrou\lVq8,ilrl1eidsindicesna 50 en .100 Jaar staan. in.de volgende tabel:

Bouwdienst··~ijkswaterstaat
Afdeling··RiSiCoanatyse
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De alfa-kwadr.at-waarden zijn gegeven in tabel 10, voor t = 50 jaar. Het blijkt
overigensd~tdeze waarden nauwelijks veranderen in de tijd.

Nu heeft hetktitischechloridegehalte de grootste bijdrage, gevolgd.door de "age
factor" .

1.3.2 "TidaFà:ndsplash ,. milieu
In tabel11zijrfweerdë deterministische resultaten gegeven. Eris nu van uitgegaan dat
het klimaatt~genhef dak van.de tunnel· "tidal and splash" is. Alleen·de gewijzigde
parameterszijrropgenomen in tabel 11.

Tabel 11. OntWer -rekenwaarden
Naam S mbool
Environmentfä.ctor ke,eI
Agefactor nel

Re ressie arameter A

Dimensie

De deterministische resultaten zijn gegeven in tabel 12.

Toets volgens
vgl. (8) en (9)

Chloridegehalte Dekking (mm) Ontwerplevensduur
(% relatief aan ! (jaar)

...........~.~.!!!~.Q±~~!!~!!~~_ L _ .
c 1 C a Ccavec/)encrt: d 1 Ccaver. ii1anweli .1 ti 1 tref

4,3 3,05. 1,33 . 50 . 35 . 0,047 . 50· ïj· ·..·f;:rf ·T..· ··1';5i ..· T··..·..·..·31 ·· r..··..·..·35..·..··..·T ··..·322 ..· T..· ·50···· .
......· 0 8 ·-..· Ö·:i9 r ..· 1}~7 ·..·T..·..·..···18 · -..r..· ··35····· ·r· i;7:tOs r ..····..'50 .

Tabel 12. Resultaten van de ontwer toetsen
Betrouw- Toets volgens vgl. (3) Toets volgens vgl. (5)
baarheids-
niveau (13)

Wederom volgt dat niet aan de strengste eiswordt voldaan, wel aan de overige twee.

Voor de probabilistische berekeningen zijn in tabeJ13 deverdelingen .gegeven.De
verschillen met de vorige berekening hebben eengrijze achtergrond.

Tabel 13. Verdelingstypen en parameters

Bouwdienst Rijkswaterstaat
Afdeling·Risicoanalyse
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Symbool !Verdelings-' !1..ste !2-depa.ra.;! 3-de !4-'de IHter~tuurv()()r
ftype lpa.ra- imeten«(i)lpara..;. !para,. !d~v~rdefings.;.
! ImEri:er(~)I !meter !meter ip(lrameters

Do INormaal 44.10-4 .1 . •.r ....> JttN C.U\ ...•····..························t·~·•••••·••.·_ ..··..·....·····• -"' .................••......•.........•..•.......•.....•.....•............•..................•..
k'Gamma ~t~~~~$·llll..inQv.aUl ...••••••.•••.••...Jl"'Ç!~•.•..•.•.•...•.•...I.••••• ,............................. • .•••••••••••••••.••••••••••••••.•.•••••••••••.•• _ •••.•••.•••••.• ~ •••••••••.•.••.•••.••
kccliBetai 11,0 ! 4,Q![Gelilêrl]·... . .
••••_lf ••••·••••••••••.•.•.•.•.•.•.•.•.•.••;.;.i4:i>i'!>j<;, •••••••••.•••• ·••·••·••·••.•·••••••••••••••••••••••••••••••••••• .u ............................•........Il' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• ,..".. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.~g t~~~....................... ·0,0· !. 1,0TIL.iridva.ill·· .. .. •C .·'Norrnaal ·..·..·····..· ·..T ········]rGihï~W[·····..··..· .
••••• fRXw.: ••••••••••••••••• l..•., ..;;...................... .. _ _................•............................................
A!Normaal .••... .•.••..•..•..•-:.•••...•.•.•.•..••....••.••....•....••••.• •.. ..~.... . [rl..indvaJll .•... .•~~~::::::::::::::::::::]]i.Br~~~:::::::::::..L 1.!~L J Q!g i::~:::::::::=::::J:~=::~::::::::::J:I~rK~~~::::::::::::::::::::::
.~!-p. i.g!~m~.: L J?!? L ..J L _1.ml!~~Ll .
to!Determ. 1 O,()767 ! ! ~ 1 [fNO,COWU

Let ·01': de •••••.a;ge.factor"'•••is••afWiJkend.•van••de ••wáàrde ••die·.gegeven•••wordt.in •••rCOWn •.•·.·uit
LLindvall]bliji<tdatCOWlhier een fouf heeft gemaakt .•Ookisdespreidingvankec1
aangepast.J-I~t.bleel<.datdespreidingvolgens IlindvalU (1 ,29) een veel te scherpe
gamma,;,vrfdtlipg••oplevert. .Het.STRuREl••programma.kon ..•dez~•••\lte.arde•••niet••y~rwerken.
Voor .Iftid(lIa.f1ti!ipl~h"isde variatieCQëffiçiëntf1-8~env()()Flfatnl()sphefi(;f16P%.
Enigszins.arJ:)ip'a.iI••is..gekozell.VQOrPA, •.d..i•.•..een..va.ria.tieç()ëffiçi~l'lt.·Y<W.·.ça.·.··50%••

De betrouwbaarheidsindexa.lsJunctie van de tijd staat inondersfaandefiguur.
BetaParameter SfurlyReilability Index FUM(1JlQHI..OR,!DE.;P'11l

:.51 l~i~~~t~.Bet~

!

3.

:=1
:::{
2.811-,,.,.

1().(l()OO
I

OOסס.19
I I I

OOסס.28 OOסס.31 OOסס.46

Debetrouwbaárheidsindices na 50en100jaarstaarrin de volgende tabel:

De alfa-kwadraat-waardenzijngeg~venin~~114, vport::: 50 jaar. Hetblijkt
overigens dat ·dezewaardenl'laLJwelijksveranderel1ind~tijd~

Bouwdie"st ••Rijksy.taterstaat
Afdeling··RiSicoanalyse·
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Tabel 14. Alfa·waarden, voor t = 50
Symbool 0,2

Do 0,04
ke,eI 0,18
kC,eI 0,05
nel 0,34
CcoverO,34
A 0,00
Ccr 0,06

Wederom heççen de dekking ende "age factor" de grootste bijdrage in de faalkans
(de dekking dQOrhaar grote spreiding ende age factor door heer invloed in de
betrouwbaerhêldsfunctie).

Bouwdienst Rijkswaterstaat
Afdeling Risicoanalyse
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1.4 Binnenzijde van de tunnel (wanden)

1.4.1 "AtmQ$pheric" milieu
Analoog aande aanpak van het vorige hoofdstuk zijn.in tabel 15 de .deterministische
ontwerpcrite~~gegeven, voor de drie betrouwhaarheidsniveaus, met als aanname
"atmoshericçqnditions" . Het enige ontwerpverschiJis dat de dekking nu50mm
bedraagt Daarmee is de duurzaamheid nog groter.

tOétsen(deterrnini$tische berekentn )
ToetsvolgensvgL (5) Toets volgens

vgl'CS) en (9)
ChloridegehalteDekking (mm) Ontwerplevensduur
(% relatief aan ,Gaar)

..~ s,~.~~n~~~~!!~L 1. .
C lcCCQV:~~I1Q!r dl CCQV:e~aanwezj i i, 1 tref
Chlorid~gehalte Dekking (mm) lOntwerplevensduur
(% relatief aan j (jaar)

.........5.~P.~.~.~~~~~~ , L _ -: .
C 1 C Cv l1idlCvr ·1 ti l tref

4,30,96 1 1,33 1 41 1 50· i 5100 ! 50...............•.............••....•.......•.....•.......... , .................•...•.•...• ':' .........................••.. , ••••······ ·~········· •·..·..10·····':' · ·······•·· -
2,3 0,32!, 1,52 1 21 1 50 l 1,310 l 50...........•.........•...•.•.••••.............•.••.•.•..••.. ,...•••..••..••.........•...•.. ,....•......••...•.•..••...•... ,...•.••.•.••...••••...••.._., .....•.•.......•..•••1'7'•..-:••..••••••.................•.
0,8 0,05!, 1,57 l 8 150 l 8,5.10 l 50

Tabel 15. Resuftatenvan deontwe
Betrouw- TóetSvÖlgel'1$vgl. (3)
baarheids-
niveau (\3)

Betrouw-
baarheids-
niveau (\3)

De betrouwbaarheid voldoet vooraüe niveaus.

Voor de probabilistischeberekeningen zijn in tabel 16 de verdelingen gegeven. De
verschUlenmetde vorige berekening zijn afgedrukt met een grijze achtergrond; alleen
de dekking is gewijzigd.

Tabel 16. Verdelin en en arameters
Symbool rVerdelings- i1-ste !2-de para- j 3-de j4-de 1Literatuur voor

I:.'type j para- Imeter (cr) t para- !para- Ide verdefings-
jmeter (p.)! Imeter !meter !pilrameters

Do INormaal 1 2.10-4 1 0,44.10'4 I 1. I [TN()}
:~~~~:::::::::::::::::::::EQ..~~~~::::::::::::T::::::1i~~:::::::r::~:~~:I!.?~::::::::::I:::::::::::::~:::::I:::::::::::::::::::I~~[~=~!:~~r::::::::::::::::::
.~l;.9........•...........).~~~ t.__~J§ l Q!.~ J ~.!.Q ) ~L.9. l.~9-~~!Ën] .
.!1~L l.!!~ ~i Otf35 ' Q.07 1.••.... .Q!.Q .l. 1.& 1.~~!n.~.'t.!I11 .
•ç;Ç.QJ!ti( •••••••••••••••••l.~ef.~~.... . L. n9-~~!~II1.. .
A INormaa/ 1 3.Q5 i . 0,3, I 1 [Lindy(Û1]

:~~:::::::::::::::::::~If.t~~~::::::::::E:::::~:~::::::::E:::::::::~~~:::::::::::I:::::::::::::::::~:I::::::::::::::::::I~iii~~~:::::::::::::::::::::
ta FDeterm. 1 0,0767 I I I !ffNO,COWI]

Bouwdiènst.·.Rijkswaterstaat
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In onderstaan~e figuur is de betrouwbaarheid als functie van de tijd gegeven.

Beta7'399

'
\

7.• \

7. I \'3 \
4.53721 J .. i. 1 ~I

OOסס.10 OOסס.1$ OOסס.28 OOסס.37 OOסס.46

Parameter Study Reliability Index FLlM(1) [CHLORIDE.PTI]
Iu.b.FORM-Beta
Final Bata

I
I

• .--... .
I .1 ....• I.•.

OOסס.55 OOסס.64 OOסס;73
time

-,
OOסס.62

De betrouwbaarheidsindices na 50 en 100 jaar staan in de volgende tabel:

...~~~.~~L~!t!!.

.........~Q L1!Z~.
100 i 4,54

Geheel conform de deterministische ontwerpberekeningligt J3 boven de 4,3.

De alfa-kwadraat-waarden zijn gegevenintabe/17, voort= 50 jaar. Het blijkt
overigens datqezewaarden nauwelijks veranderen in de tijd.

Tabe/17. A/faAwaarden, voor t = 50

.?Y..~.~~.?.~..l ~__ .
Do j Q,02

:~;~~:::::::::::::::I:::::::~~:~I:::::::::
.~ç..ç[ L J),O? .
r.!g .L" 1Q!g~ .
•f.S;QX!1!.. ••••••••••L Q!1~ .
A i 0,07·c:..·..··..·· T··· ..···():·2·S· ..·· ·

Bij deze hogebetrouwbaarheden gaat het kritische chloridegehalte een (te) grote
bijdrage/everen. Deze factor kan immers, met het aangenomen probabilistische model
van een normale verdeling, zelf al kleiner dan nul worden.

1.4.2 11 Tide! end splesh" milieu
In tabel 18 zijn weer de deterministische resultaten gegeven. Er is nu van uitgegaan dat
het klimaat tegen de wanden van de tunnel "tidal and splash 11 is. De (gewijzigde)
ontwerpparameters zijn gegeven in paragraaf 1.3.2.

Bouwdienst Rijkswaterstaat
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Toets .volgens
vgL(8)en (9)

Chloridegehalte Dekking (mm) 1 Ontwerplevensduur
(% relatief aan I (jaar)

.....S~~~.t&!::.t!~:!teL ~1 _ .
c ! C CCQver:bel1!>did! Cccver:aanwe~ti tt i tref

Chloridegehalte Dekking (mm) iOntwerplevensduur
(% rela.tief aan ! (jaar)
cementgehaJte) \··..···..···..c..·..·r..··_ ·· ···..··..C··..···..······......d·[C····:·: ·· ·:···r ..·······'1··..······..·1'·..······· ; ~ .

4,3 ..' <1,34 .:!1,33 •'1···50.. 1· .• 50 .! 48,6 j 5()·····....··2·;r ..······........•··O;î5·········!····· ..···;r;52···· ..····!············31"······..···r········..·5Cj"""·····....r····4B78fr ..··I····..·....SC)··········
.•"' •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:•••••••••••••••••••••••••••••., ••.•••,•••••••••••••••••••••••,•••••.••••••_ ••.••.•••••••••••••••••••••••••••••• "7" ••••.,.••••••••••••••.•••••••••••.•••

0,80,011 it,57 I 18 i 50 i 1,6.10 i 50

Tabel 18. Resultatenvandeoniwe
Betrouw- 'Toets volgens vgL(3)
bilarheids- •.•»
niveau (Jl) .••••••>

toetsen
Toets volgens vgl. (5)

Betrouw-
baarheids-
niveau (13)

Hier wordt.V~ijwel ••(flet ••niet) ••aan.·de.strengste •.eis.·vO'~aan.••.•Naar ••aanleiding hiervan
wordt verwa.Chtdat deb~tr()uwbaarheidna 50 jaar Il~4,3 zal zijn.

Voor de probabilistische berekeningen zijn in tabel. 19.de verdelingen gegeven. De
verschiUenmetde vorige berekening hebben een grijze achtergrond.

Tabel 19.Verdelin oen.' .'arameters
Symbool i'lerdeUngs- p-ste 12-de para - 13-de 14-de iUteratuur voor

i'type !para'- \meter(Q')' tpara.- jpara-~deverdelings"
I \metecQ1>\ Imeter Imeter \Paral'rJeters

.P.!L !~!ttr!~!.............2.10~j·· 044.10" ..' .. ..' . .. .irtNC>}
k":C1 amma .:.:.:.::.:f~~··,··.•.••·••••.•••.•·T··· ······ ·1ILihdvau]"'··················
•••••.•••••••••••••••••••••• .•••••••••••••••••••••• "'I' . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ •••_ ••••••••••••••••••••••

k; c1tB.eta(),3 l' 1,0. l 4,O!EGehlênl . . .•...,., +.••••.••..........•.•..............................................•....•.•............... _ ......•...•_ •....•.•_ ~_ ....•.•.•.•.•.........•..
nd. ..1.!t~~....................... ii~iit g.!gz. ..1 9.!.Q --l 1..!Q .J.~~tr-t~!.~!r .
CCQver lNormaai i O,Q5 i 0,015 i !. L[Ge~j~n]·A························"fN(;"tmaär········ ··················..··r·_····..····..··"f[Li~d~aiir····· .._·· .
:f~::~:::::::::::::::::::I:!!B:~~~:::::::::::.L.J..& L Q!.? ..i.:::::::~:::::~:~::I::::::::::::::::::::Iiç..~~(~~f:::::::::::::::~::
.~!.~ l.Q~~~: .L. Q!.~ ...l L. _ L ...l.~~~~~J .
tv LDeterm.! 0,0767 î [ 1 L[TNQ,COWf]

De betrouwbaameidsindex alstundie van de tijd staat in onderstaande figuur.

Bouwdienst.Rijkswaterstaat
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Beta
4.~

3.892'\
3.7 \

Parameter Study Reliability IndexFLlM(1) {CHLORIDE.PTIJ
Iu.b.FORM-Beta
,Final Bets
I

3.568~
I

3
3.1~

:::~:j<1 .. I I
OOסס.OO·.2$סס.10 OOסס.48 OOסס.67

ril 1 i ~
OOסס.66 OOסס.105 OOסס.1.24 OOסס.143 OOסס.162 rai.ooeo zocoeoo

time

De betrouwbaarheidsindices na 50 en 100 jaar staan in de volgende tabel:

Opvallendhi~ris dat de, door de deterministische som .voorspelde .betrouwbaarheid van
13 = 4,3 na 50jaar hier niet wordt waargemaakt In deze situatie pakken de gehanteerde
veiligheidsfactoren dus te optimistisch uit. De ••werkeUjkheid ••.:is minder goed. maar nog
ruim voldoende.

De alfa-kwadraat-waarden zijn gegeven in tabel 20, voor t = 50 jaar. Het blijkt
overigens datdeze waarden nauwelijks veranderen in de tijd.

Tabel 20. Alfa-waarden, voor t = 50
Symbool a?
Do 0,02
ke,cI Q,18
ke,cI Q,Q5
nel 0,36
Ceover 0,34
A 0,00
Cer 0,05

Wederom hebben de dekking en de !Iage factor" de grootste bijdrage in de faalkans
(de dekking door haar grote spreiding en de age factor door haar invloed in de
betrouwbaarheidsfunctie) .

Bouwdienst Rijkswaterstaat
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2. Betr<.'UJWbaarheidtegencarbonatatie

2.1 Het formulepark

2. 1. 1 Algemeen
Beschouwd wordt de-situatie dat hetcarbonatatiefront de (buitenste) wapeningsstaaf
bereikt. Opd~t moment zal de wapeningsstaaf gaan _corroderen. Precies zo als bij de
betrouwba;trheid tegen chloride~indringingheeft CQWteen voorstel gedaan voor een
betrouwb~rheidsniveau bij50-jarige Jeeftijden een daarbij behorende set van
veiligheidsfa«:torengespecificeerd. Het bijzondere is dat nu een ander (n6ghoger)
vemgheidsniy~~uwordt vo()rgesteld.Deachtergrond hiervan isdat in de praktijk dit
niveau (g~ma,kkelijk}gehaaJdwordt en dat.geentrendbreuk melde parktijk-wordt
gewenst. Ook hier is de auteur van mening dat de eisen veel te hoog zijn.

COWI gaallJit van -d~Volgencl~_niveaus:

Betrouwbaarheid 13
..t!.~~g .; ~~ ?!?. .
Gewoon 1 4,3 -

••• 444"' ••.•••••••.•••••• " •• " •••••••••••••••••••••••• ;. ••••••••••••••••••• ••• ·••• ·•• ·••••••••• u ••••.•••••••••••••

laag 1 3,0

NogmaaJs:neïisbijzondervreemddathet" lage" niveau zo ongeveer het niveau is ~at
wij wensefij~a,chténJ100rhetinst0rt~n vaflg~bouwenenbrlJggen ....

De formule die depositie van het carbonatatiefront vanaf-de buitenkant van het beton
beschrijft is als volgt:
x ca (r) = Î /I~2-· '-k-e-,c-a-'-k-~-ca-'-k-t-,c-a -'.-0--$ . '\j!f . (0,:«t:

~ ca

waarin:

(11)

Xea =«: =
kc,ea =

Cs =
Rea =
to,ca =
nea =
t =

positie van het carbonatatiefront, gemeten vanaf het betonoppervlak
factor die afhangt van de omgeving (environment factor)
factor die afhangt van de tijd waarin een nabehandeling pJaats zafhebben
(ctJringfactor)
concentratie CO2 aan het betonoppervjak
effêctieve carbonatatie-weerstand van het beton
0,0767 (een constante, 28dagen. uitgedrukt in jaren)
exponent van de tijd t, die beïnvloed wordt door het meso-kümaat (age
fa(;tQr)
tijd••·(in-.jaren)

2.1.2 Toetsen op basis van dekking
Indienwe het bereiken van de wapeningsstaaf als limietstellen wordt de
probabilistische toets:

Bouwdienst-·Rijkswalerstaat
Afdeling··Risicóanalyse
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Pr{xca(50jaar)~ dekking} s 4>(-/3) (12)
waarin <I> de vertaalslag maakt van betrouwbaarheldsindex (13)naar kans (de standaard
normale verdeling).

De vertaling vfll (12). naar de. constructeurspraktijk.verloopt weer met behulp van
partiële veiligheidsfactoren. COWI stelt de volgende. formule voor:

Ccover-áx'Z12,cs,ca . Do,ca ·ke,ca ·kc.ca ·rv,ca·t.{tf)'r)nca (13)

waarin:
Do,ca ;: 1 IRQ,ca, de effectieve carbonatatie diffusie coëfficiënt
YD,ca = veiligfteidsfactorop. bovenstaande. coëfficiënt
L1x = een marge op de dekking
Hierbij zijndustwee partiële veiligheidsfactoren toegevoegd: één op de carbonatatie
diffusie coëfficiênt en een op de dekking, wederom in de vorm van een marge.

De veiligheidsÇoëffidënten zijn als volgt vastgesteld:

Tabel 21. Veiliheidsfactorenafhankelijk van betrouwbaarheidsniveau
13= 5/7r 13::4,3 r f3;: 3,0

L1x 25 mmI 20mmI··15mm
" ••••••••••••.••••••.•••••••.••••.••.•••••••.•••• '""'M'~ ••••.•. 4' •.•.••• ,,' ••• '•• '''' •••••••••••••••••• '*••.••....•..•....••..••....•••••

2,9 i 1,9l 1,3

BouwdienstRijkswaterstaat
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2.2 Binnenzijde van detunnef(da.k)

2.2.1 Deterministische ontwerpberekening
Getoetst wordt aan de hand vanvl~(11J'N\etbehutp van [COWU kunnen, uitgaande
van het" outdoor sheltererd, 81% RV" milieu, de hanteren waarden voor de
paramater~errveUigheidsfactorenworden opgezocht De \N"aardenvan de parameters
zijn verzameJdin tabel 22.

Tabel 22. Ontwe .-rekenwaardel1
Naam 5mbool
Carbonatatiediffusie coëfficiënt Do.ca.
Environmenffactor ke,al
Curingfact6t k"ça
Age factor nça

Dekking C,over
ConcentratieCo2 cs,ca
Trdsti· van de com iancetest to

Ontwer waarden
1,34.10-2
0,85
1,0

0,132
0,035
5.10-4
0,0767

De waarde voor Do~çamoet. worden berekend uit de. resultaten van·. [Schwenkl. Voor
beton "F CEMIUIB 42,5 LH/SR" wordt gevonden dan Do,ça normaal verdeeldis metu =
40,5.10c11 m5/(kg.s) en cr = 2,8.10-11 m51(kg.s). Dit betekent een 95% karakteristieke
waarde van:
Do.ca = P+ 1,64'J;l'V = 40,5,10-0 +1,64'0,028.40,5'10-11 = 42,4 .10-11 m' I (kg .sec)
Omgerekend naar jaren wordt dit Do,ca =1,34.10-2 m51(kg.jaar).

NB. Opgemerkt wordt nu reeds dat de spreiding in Do.ça ook hier extreem klein is, in de
ogen van de auteur zelfs onrealistisch klein ('11=7%). Een nadere bepaling van de
statistische eigenschappen van deze parameter zal in de toekomst noodzakelijk zijn.

De resultaten voor de drie betrouwbaarheidsnlveaus staan in tabel 23.

Tabel 23. Resultaten van de ontwerptoetsen
Betrouw-baarheids~niveau (~) . ! Dekking (mm) 1

·'····" •••• ••••••••••••••~O-"'•••.•.•.••.•••.•••• •.••••. f· •.~~;.•.•••• ••.•..•__ ••_ .•.•.•.•.•_· •.•• •••.• •.••.••.••.•_ •.•••••••••••.••••••••.•••••...-.- •••.•••.•-...- ••.•••••••••.•••.•••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••.•.••••••.•.••••.•••••••••••••••••••~••••••••-"

1 C ~ Cr1IV9[ ""Ilwezi"
5,7 1 42 . 35·..··········..······..·..··....··..··4:·3···· ..··············....·············T··················34"······· ..········T·················3·5················ ..

·..·....···········....·············..3·:0···· ..·········..················..··1"················ ..27········· ..·····"'["·················35··· ..·············

Uit bovenstaande tabel zou verwacht kunnen worden dat met de aanwezige dekking
na 50 jaar een hela van ca. 4,3 gerealiseerd zal zijn.

Voor de probabifistische berekeningen zijn in tabel 24 de statistische eigenschappen van
de ontwerpparameters gegeven.

BouwdienstRijkswaterstaat
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Tabel 24. VerdeUn s en en rameters
Symbool îMerdelings- ! t-ste !2-de para- !3-de i4-de 1 Literatuur voor

ltrpe 1para- 1 meter (o) I para- Ipara- !de:verdeUngs-
I ••.• 'Imeter (p.) ! I meter 1 meter 1 parameterst~::::~~:~:~E~I~:e!~~g~~~!~J!:~~_::~t~:::::~r.~~

.~&? .••••••••••••••••••...1.!~~ L..9..!~..~.~ L 9..!9..? J. .9.!.9. L. 9..t? Hh!!!.~.!~~L .
•çÇ.Qgflc ••••••••••••••...1.~!.~.~..~L L 9..!9l.?...J 9..&19.? L L .JJg~!!.~.~L .
Cs ca }Oetermin. 1 5.10'4 1 I I 11GehlenJ':ç·· ·..··· TDetermirï: ..···..·r..ö;'0767··T ·..r ·· T ··· ·..·TEf:N'ö·:cówir .

De betrouwba.i,l'heidsindex als functie van de tijd staat in onderstaande figuur.

Parameter Study Reliability IndexFUM(1) {CARB.prIJ
u.b.FQRM-Beta
Final Beta

1.731 j--------!.--- I l----t
OOסס.10 OOסס.19 OOסס.28 37.0000 OOסס.46 OOסס.55 OOסס.64 OOסס.73 OOסס.82 OOסס,91 OOסס.100

Time

De betrouwbaarheidsindkes na 50 en 100 jaar staan in de volgende tabel.

De beoogde betrouwbaarheid (13=4,3)wordt dus niet gehaald. Anders gesteld: de
veiligheidsfactoren voor de deterministische berekening zijn, gegeven de (extreem)
hoge eis, wat dit voorbeeld betreft, aan de lage kant.

Bouwdienst. Rijkswaterstaat
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De affa·k\VaxJfjUtt-waardenzijn gegeven in tabel 25, voor t=50jaar.

Tabel 25. Atfi..waatden, voor 50
Symboolj(i3............•.•.••...•...•-•...•...........•..•....
Do. •. .i>Q,OO....~,.•.•ugJ·_ ..~.."·...•~.•,,..~s~~?~~~:..t?;~:~..~~~~·~~~
.~f!.•Çi••••;••••••••••b gi"g~ ~,.~.,
k 1•• >0,00;,..••ç".Ç9•.••.••••.•.••••.•••• i:.•.•:.•"'.;<i~~: •.j> •••••••• ;.~ ••• ~_:. ••

n. . j ...(),16
••~..!lJ••..•..uT--·.._·,;·..~~~t/:7::?:~~··..·~..·..:·."
.f.f.qJ(Ilr.•••••••••••! Ä~!,~:L .
coca ! O,()O

Dedekkingheeftverreweg .degrootste bijdrage. De bijdrage vanDoisvrijwetnihiL Dit
komt·door ••d~extreern ••ldeinespreidlng,·.Zoats.e~rder••opgern~rkt zal.de.realiteitswaa.rde
daarvann~d~rmoeten worden onderzocht. Bij toenemende ouderdom wordt ke relatief
belangrijkerf~enkostevandedekking.

Bouwdiel1st ••Rijkswaterstaat
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3. Conclusies

Het denken ln.termen van levensduur indien je de eis stelt dat de kans op initiatie van
corrosie na 50 of 100 jaar in de orde van 10-4moet liggen, is waanzin. Gemiddelde
levensduren die orden groter zijn dan de leeftijd van het heelal zijn niet ongebruikelijk.
Het hanteren van de dekking als een ontwerpparameter geeft een veel rustiger en
minder controversieel beeld.

De, door (OWI voorgestelde, eisen met betrekking tot een deterministische berekening
van de duurzaamheid zijn veel te hoog, zie tabel 26, en daardoor valt het ontwerp in de
praktijk veelaFte duur uit (overgedimensioneerd).

Tabel 26, De door (OWI voorgestelde betrouwbaarheidseisen voor een geplande
levensduur van 50 jaar, uitgedrukt in de betrouwbaarheidsindex .~

1 Hope eis 1 Gewone eis 1 Lage eis

:f!i~2!j~i.I~~!!QK!~g:::::::r:::::::::~;~:::::::::::r::::::::::::J..!~=::::::::~I:::::::::Q;?,:::::::::::
Carbonatatie 1 5,7 j 4,3 l 3,0

De laagste eis, die voor chloride indringing, ~::::;0,8, wil zeggen dat er een kans van ca.
20% geaccepteerd wordt dat de constructie na 50 jaar door chloride begint te
corroderen. Deze kans lijkt alleszins acceptabel en, naar mening van de auteur, zijn alle
overige eisen te streng. Bij de Westerschelde oeververbinding is de redenatie
gehanteerd dat hier sprake is van een gebruikseis, en, in navolging van de waarden die
de TGB-serieln verband met gebruikseisen noemt, is gekozen voor een ~::::;1,8 (Pf::::;

3,5%). Deze eis is aan de strenge kant, maar een stuk redelijker dan de waarden die
COWI voorstelt.

De betrouwbaarheid van de tweede Beneluxtunnel, na 100 jaar is gegeven in tabel 27.

Tabel 27. Berekende betrouwbaarheid met betrekking tot initiatie van corrosie na 100
laar. De waarden zi'n e even er 'aar, in het laatste 'aar (het 100-ste 'aar)

l Betrouwbaarheid (13) l Kans

:fEI2!!~:~:;::~ill!~:~i.:il~~~f~~~:~I::::::::::::::::::::::::::::::I::::~:~:~~::::::::~~~I:~:::::::::::::::::::::r:::::::::=::=:~:;§j:9.:~~::::::::::::::::::::
.S;.~.~~~.~.~.!..~!.~I~);~.!,!~.ij~.~J~.':!.':!.~~!..9..~.~ .L =!-.!9...~~!.QL l... ~!.?:.~g~=..~~.!.~:.~.Q~.~L.
..Çb.~Q!!.~.~.!..~!.'1n.~!'!~.ij9..~..!~nn~~!..~~!'!~~n .L. =!-.!?.~~!.?L l.. }!.~:.~.Q:..~§!.~:.~.Q~2.
Carbonatatie,binnenzi'de tunnel, dak! 1,7 l 4,5.10'2

De getallen tussen haakjes hebben betrekking op een (mogelijk te) extreem milieu,
genaamd "tidal and splash" . Dit milieu wordt geacht op te treden in de golfaanslag-
zone bij constructies in of nabij zeewater. Het is gebruikt als alternatief voor het milieu
met dooizouten, welk milieu in het DuraCrete project ontbreekt. Het tunnelmilieu zal
hoogst waarschijnlijk milder zijn.

De kans op initiatie van corrosie is het grootst door carbonatatie van het tunneldak aan
de binnenzijde van de tunnel en zal in het 100-ste jaar ca. 4,5% bedragen. Gegeven de
mogelijkheid van reparatie en daarbij bedenkend dat de veiligheid met betrekking tot

Bouwdienst Rijkswaterstaat
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bezwijken nog lang niet in het geding is, is deze kans, naar oordeel van de auteur. ruim
acceptabel. .
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Toepassing Duraèrete

1. InlE!iding

In hêtk8der···. vin Europese ···onderzoeksproject ···DtJRACRETE is de laatste ....jaren .....gewerkt ••.a.ait.. een
probabiiistiscbe[benadering van deduurzaambeid van betonnen constructies. Hiertoe zijn rekenmedellen
vastgelegejc'(k~llt\Jlil<keld~n benodigde data verzameld.> ».... . ..>i .. .. . >
Taakgro~ 7b~hetraPport"Ge~eral(luidelines for Durabiltity Design .andRedesign" .[1] .opgesteld met
daarineenaan~1l1et bebulp vanpartiëleveiligbeidscoëffieiënten. Deze aanpak sluit qua metbodeaan bij de
normale ••constrnÇti,praktijk.
Als in deze notitiettaar ta~llen wordt verwezen bef>ftdit l>etrekking op (1 J.

Opgetrierktw0fittdatill[11inparagraaf"3.2.1Cattronatationen3.2.2Cblorideingress"· ·voofdeze twee
verscbillende .aantastingsmecbanismenaanzienlijkverscbillende ••betrouwbaarheidsniveau' s (Beta. waarden)
worden •••••ge~yl-; •••.@it•••••is .•.••fÇbter •••·niet •.••.erg ••••l{)~c.h •...••~s1tll •••.•i~•••••bet ••••,,~rscbijns~l •••••carbonata.ti~ ••..bij •.••••C{)llstf'uCties
blootgesteld a.an hefbuitenklimaat minder van belang dan betverschijnsel. chloride indringing. Het is· echter
principieel onjui~ditalvastin de eisen te verwerken; het gevolg is immers van beide mechanismen hetzelfde:
corroderendeWli~illg... .: ••.....••.•..••...••••••.....•..•.•..•.•..•.......> ·.·.·····».i •..•.••.••••.••••.•.... ...•..•........•.•.••...
In d~ notitieZt\l dan{)Qkbek~kenwofdenWat d~gevo(eJigbei(,l is v{)Qrenigev!fÎlitiein het geëiste
betrouwbaarheidslliVeau.
Verder zijn de w~envoor deacceptatiecriteriai1lIl]gë~seerdopeenJevensduur van50jaar,terwijlbij de
Bouwdienst veelatyan langere levensduren wordt uitgegaan (b.v. 100jaar); de invloed op de parti~lefaçtoren
in tabe14.6 en 4.1isëchterbeperkt.
Inde rekenvoor[be~lden van [11wordt de tijdsduur t als op te lossen onbekende gehanteerd. Illdezenotitiezal
tevens de benooigde betondekking als op te lossen onbekende worden gehanteerd. Het voordeel van deze
laatste aanpak is datde dekkilli aanzienlijk minder fluctueert dan hij de tijd mogelijk is.

Teneinde na te gaan of de aanpak goed te hanteren is en wat de resultaten zijn toegepast op een daadwerkelijke
constructie, is in ditrapport de 2e Beneluxtunnel als voorbeeld gekozen. '

Gegeven:
Betonkwaliteit: B35, CEM lIIIB 42,5 ca. 320 kg/m3

w.c.f.=0,5
Betondekking: buitenzijde 70 mm

binnenzijde dak 35 mm
overige binnenzijden 50 mm

Voor een korte samenvatting van de formules zie de bijlage

Gevraagd:
Wordt de gewenste levensduur van 100 jaar gehaald?
Zo niet, hoe lang is dan de voorspelde levensduur of als variant: welke minimale betondekking is nodig
teneinde de gewenste levensduur van 100 jaar te realiseren?
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Toepassing Duracrete

2. Buitenzij~Îvande tunnel

2.1. setrouw.b •• tbeid$functie Chloride-indringing(predictie); hqog
betrouwbaarhêldsniveau
(volgenstabe14.6ttitUl)

d

g= c~ -Cd(X,t)=c.·· ~ -<cJ[l-erf( k-;)]
•..• 2 DeI,t

Uitgedrukt in de tijd kan dit worden omgeschreven tot (incLdiversecoëfficiënten):
1

Uitgedrukt in debetondekking kan dit worden omgeschreven tot (incl. diverse coëfficiënten):

x' ~ 2~ .o 'k:'d~€'{~r·rDj exp~r.r'(1- r,.Aa".;.r ", M

Als milieu wordt "sut>merged" aangehouden.

Uit tabel 4.5 zou de karakteristieke waarde van de chloride concentratie c;r afgeleid moeten worden; helaas
worden alleen waarden voor Portlandcement (OPC) gegeven; deze worden dan ook maar voor hoogovencement
gebruikt.

Bij een water~cementfactor van 0,5 volgt uit tabel 4.5 voorc;" een waarde van 1,6
Uitgaande van hoge reparatiekosten volgt uit tabe14.6 voor YCf een waarde van 1,2

waaruit volgt: C:r=1,611,2=1.333
d .csel = A .(w I b).re;
, Cs.cI . s,cl

Uit tabel 4.3 volgt voor A een waarde van 5,06
Cs,cl

Uit tabel 4.6 volgt voor re; een waarde van 1,6
s~d

waaruit volgt c:el5,06.0,5.l,6=4,048

( J
/1~1

D~(t)=D;/O.k:d.k;d'!.2- .rD~, , , t cl
exp

Waar vinden we D:1,0 11
Deze chloridediffusiecoëfficiënt moet bepaald worden uit een "compliance"test.
Feitelijk zou nu een proef uitgevoerd moeten worden. op bet voorzienebetonmengsel of als alternatief gebruik
maken van beschikbare data. Deze laatste optie is in de praktijk van het ontwerpen alleen realistisch; het is in de
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Toepas$illgDuraerete

normaleontwerppraktijkniet gebruikelijk dat er allerlei proeven uitgevoerd moeten worden alvorens er
berekeningengetfiaakt kunnen worden: er moet dus een glöbale data-baseaaJlw~zigzijnmet waardenvoorD;, 0

In DURACRETE~rt ""StatisticalQuantification,Material Parameter" [2] worden wat waarden gegeven zoals
doorSehwenk~ld; welkehier~bruikt~l1~"W0rd~.
Uit tabel.3 vanÓQvffllgenoemdmpportvolgtvoorhetgebtuikvanCEMmtB42,5LHlSR,Wlc==O,50enc = 300
kgfm3 een gemi<ldeldewam-devoor D;"o van 1,261O-12m2/s= 39,7mm2/jaar.
Uitgaande vaneen Variatiecoëfficiënt•van 0,191 (volgens Schwenk) levert dit. een karakteristieke ·waarde.voor
D~0 op van (95~betrouwbaarheidsgrens) 39,7 +39,7*0,191*1,64= 52,lmm2/jaar.

k !,d heeft volgem.stabe14.2een waarde van: 3,88

k;,d heeftvolgetlstitbeI 4.1 eer.waarde vän: 1.50 (3dagenna.behandeleri)
ncl heeftvolgetlsta.be14.4 een waarde van: 0,71
10 is 0,0767jir(28 dagen)
xC isbetönd~~pg=70mm
áx afwijking~kkingisvo1genstabeI4;6gelijkaan20mm(betisöverigenszeet vreemd dat& gerelateerd
wordt aan de kosti:1Vande reparatie) .
r .isvolgellsta.b~14.6gelijkaan 3,8

Del .. . .

Ir = [(-70-. :-2-0·~+--;:~.-5'0-•.•O-.~-,5-J,-6)r-52-,-1.3-,8-8-J-,5-0~-O,-07-6-7-0,7-1-.3,-8]'~.'I

J
e . . (..00767~.· 0,71.. .•.. .. .....•.. .(. . 16. . .• )•••...

XC ::: 2"52,1.3,88.1,5 . '.. .3,8.100. er/-I. 1...- •.••••••••••.•>'i-.~.·•••.·•••·•••.•+20=54,9mm«70mm)100 . . 1,2.5,06.0,5.1,6.

2.2. Betrouwb.aarheidsfunctÏeChioride-indrfnging (predictie); normaal
betrJ1uwbasl'lJtlitJsnweau
(volgens tabe14.611Ît[1J)

Uit tabel 4.6 volgt nu voor normale reparatiekosten:
Ycr ::::1,05

= 1,35Ycs ,C!

=2,2rs,
Ax = 12mm

Ir = [(.74312~1-1(1;-:'~.·.$~'~.l;~~f·S~'L~'~.1,$tl~';;6;~'?'.2'2JI~"1
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Toepassing Duracrete

t: = 85.451 jaar

I .{ 00767)°'71 ( 16 )
XC =2,j52,1.3,88.1,S' .2,2.100.erjl.l- .' +12= 33,9mm «70 mm)

100 1,05.5,06.0,5.1,35

2.3. Betrouwba.rheïdsfunctie Chloride-indringing (predictie); laag
betrouwb.rheld$niveau
(volgens tabel 4.6 uit [1])

Uit tabel 4.6 volgt nu voor normale reparatiekosten:
Ycr = 1,02

= 1,15r.;
= 1,3

=5mm

[(
2 .( 16 1 J)-2 1 ]-1-~'71J i-I l' _

ti = -70-_-5·er .. - -1,0-2'5,06.0,5.1,15 '-52-,-1.3-,-88-.1-,5-0-.0-,0-76-7-0,-71-.1,-3.

tiJ = 5.067.022 jaar

XC = 2\ 52,1.3,88.1,5.(0,0767)O,71.1,3.100.er/-I(I_ 1,6 + 5 = 19,3mm « 70 mm)
100 1,02.5,06.0,5.1,1

De "levensduur" ligt als predictie blijkbaar ergens tussen 845 en 5.067.022 jaar.

2.4. Betrouwbaarheidsfunctie Chloride-indringing (postdictie); hoog
betrouwbaarheid$niveau
(volgens tabel 4.6 uit [1])

Zie ook paragraaf 2.1

Uit onderzoek van TNO, zie [4], blijkt dat de vervaardigde beton voor de 2e Beneluxtunnel een hogere waarde

voor D~,oheeft dan in de predictie is meegenomen.

Na 90 dagen heeft D:l,oeen gemiddelde waarde van 6,2 10-12 m2/s bij een standaardafwijking van 1,8 10-12

m2/s

Dit geeft een karakteristieke waarde voor D:l,o op van (95 % betrouwbaarheidsgrens) 6,2 10-12 +1,64*1,8 10-12

= 9,15210-12 m2/s= 288,62 mm2/jaar.
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[( ( ))

-2 ]1_~71
d _ 2. ...•..4'••.•.•...•••..••.-11. _ 1,6 .. 1. .... ..•••. . .. . . ... 1. ..... ... ... ... .ti - .e,.! . . .. '. . 071.70-20 •••••.. 1,2 5,06.0,5.1,6 288,623,88.1,50.0,0767 • 3,8

I. ..'-(00767)°·71.. . (.. . 16 )
XC = 2, 1288,62.3.••.'.S.8.•.••.••.1,5. ••••.•' •••••( ...•.•••.••> •••..·.3,8.l00.e~11 .....•..•••.•.••.••.•••.•> >'> i> .••••.•.•..•.+20"" loó,4m...•.m....•<>..i..70mtn)IJ . .. 100 1,2.5,06.0,5.1,6

2.5. Betrouwl:1«••rheidsfunctie Chloride-indtinging(pr.egiçtie);normaal
betrouwbaamêldsnÎveau
(volgens tabe14.6uit[l])

Zie ook paragraaf2.2
1

[( ( )J-2 ]1~07I
d _ •.•. . 2. ...•.•••.•.·•.•.•.~•.•.•.•..•.••.-.l 1_ 1...,.6.••..• ..1... ...•... ......• . 1..... . -: . .'ti -. .., .er). . .. . . .: . .071.••70 -12« 1,05 5,06.0,5.1,35 . 288,62.3,88.1,50.0,0767 . .2,2.

tt = 233 jaar

x' = 2f8-8-,6-2.-3'-'·~-8.-1,-5.-(O-,~-•.~-.6·-7)-.0-'7-1.2-'2-.'-10-0.err'(1- 1,05.5,~60,5.1,35)+12=63,4~J 'S7l)~)

2.6.Setrouwbtillmeid$functie Chloride-indring!ng(predictie); laag
betrouwbaamélt/$nweau
(volgenstabe14.6uif[l])

Zie ookparagraaf2.3

d r( 2H{1,6t: = -.--.er/ ··ll--···_··••·•
I l 70-$ •. .••••• 1,02 .-2-88-,-62-•.-3,-88-.-1,-50-••'-0'-0-76-7-0-'71-J-j]'~;"

tt = 13.836 jaar

~

I ••..••>....... .> ••.•......•{OO7(7)Oi71.•.•.•..••.•...••..•. . (•..•........•••...<16 )
x' =2288,62.~J,5. ' .•. . .I,3.100.eif11-. .'>«>+5 ê~fó,~~«70~)

. . 100 . 1,02.5,06.0,5.1,15·

De "levensduur"figtals post dictie blijkbaar ergens tussen 2,3 en 13.836 jaar.

Opmerking: Aand~ buitenzijde van de tunnel (onder water) is de carboriatatie~indringing te verwaarlozen
en wordt dan hier ook niet berekend t!
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Toepassing Duracrete

3. BinnenziJde van de tunnel (dak)

3.1.1 8etrouwbllIJrheidsfunctie.Chlon'de-indringing (predictie); hoog
betrouwbaarhtiilsniveau
(volgens tabel 4.6 uit[l])

... . d

g=c~ -Cd(X,t)=cC~ -c:c,[l-erf( k;)]
.' 2 l)d.t

Uitgedrukt in de tijd kan dit worden omgeschreven tot (incl. diverse coëfficiënten):

Uitgedrukt in de betondekking kan dit worden omgeschreven tot (incl. diverse coëfficiënten):

~

I . , ( .' )n~1 (
x' ~ 2~D~.,.k;.•.Ir;". ~ .y Do ~texp "erf": 1 - • + Ax

texp r Ccr .Acs,d •b ·rc,d

Uit tabel 4.5 zou de karakteristieke waarde van de chloride concentratie c;r afgeleid moeten worden; helaas
worden alleen waarden voor Portlandcement (OPC) gegeven; deze worden dan ook maar voor hoogovencement
gebruikt ..

Bij een water-cement factor van 0,5 volgt uit tabel 4.5 voor c;r een waarde van 1,6
Uitgaande van hoge reparatiekosten volgt uit tabel 4.6 voor Ycr een waarde van 1,2

waaruit volgt: c:r= 1,61l ,2= 1.333
C:d = A .(w / b).rc

, Cs,cl s,eI

In de tunnel worden, zeker nabij de ingang, dooizouten gestrooid.
In tabel 4.3 worden deze milieu omstandigheden echter niet beschreven; voor atmosferische omstandigheden

wordt voor A een waarde gegeven van 3,05, voor "Tidal and splash" voor A een waarde van 6,77.
C~jC! .. : < .. , Cs,cI

Beide gevallen zullen meegenomen worden.

Uit tabel 4.6 volgtvoor j-, een waarde van 1,6
s,cl

waaruit volgt voor atmosferische omstandigheden: C:'d =3,05.0,5.1,6=2,44

waaruit volgt voor "Tidal andsplash" omstandigheden: <d =6,77.0,5.1,6=5,416

( J
n~1

D~(t) = D;,o .k; c/.k;cf· l»: ·rD, , , t cl
exp

Waar vinden we D;, 0 ??
Deze chloridediffusiecoëfficiënt moet bepaald worden uit een "compliance" test.
Feitelijk zou nu een proef uitgevoerd moeten worden op het voorziene betonmengsel of als alternatief gebruik
maken van beschikbare data. Deze laatste optie is.in de praktijk van het ontwerpen alleen realistisch; het is in de
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ToepassiJlg.DutaQrete

normale ontwerpptaktijk. niet gebruikelijk dat er allerlei proeven uitgevoerd moeten worden alvorens er
berekeningengemalÛdkunnen worden: er moet dus een globale~baseaanwe:ligzijnmetw_denvoorD~ó

Uit tabel.3 vannoveilgenoemdrapport volgt vOQrbetgebruik van CEM. IIIIB 42,S~BtSR.,fl/ç9),SQ"t)p= 300
kg/m3 een gemiddelde waarde voor D;"ovan 1,2610-12 m2/s= 39,7mm2/jaar.
Uitgaande van •een variatiecoëfficiënt vanJ),191 (volgens Scbwenk)Jevert dit een karakteristieke waarde voor
D~0 op van (95%betrouwbaarheidsgrens)39,1 +39,7*0,191*l,64=:S2,lmm2/jaar.

::«<.:> :-:: ':" ::,::::::.,>

Uit tabel 4.2 volgtvooraunosferiscbeomstandigheden: k;,d
Uit tabel 4.2 volgt.v.•.eo.••.r ''SUlash'' omstandigheden:k; d= 0,18

, '"",' .""'" '., .':' " .',.> ,.," ,

k;,c' heeft volgeU$1:aber4.leenwaa.rdev~:L50(3.nnabehandeleJl)

Uit .tabel••4.4••vo~gt••v()(jr••$l9sfççhe ••omstandiglleden:..••n~••••FO,85••••.
Uittabe14.4 volgt~oor"Ti4alandspla.sh"omstandigln:lden:.· n:/ .:;:(},80(foutilifabe14.4)
to isO,0767j~(t8dageJl)
XC .isbetondekldJ1~=3Smm
Ax afwijlkingbetOndekkingis volgens tabel 4.6 gelijk aan 20mm
Y.D iSVQlgCW~t9.~l~·§g"lijk.aan...•......•..3.,8

.,(;/::' .. '<"".'.-.:.: ... <.. '.':-:.:..:-:-:-:-:-:.:.'... ' . " ".-:.::.::".:, "" , ,

Voor atmosfemcneomstandigheden volgt dan:

t~= [(35=20-*'+ ~-~:~·-3'-05-.~-,5-.1,-6)r-52-,I-.l-,9-8.-1,5-0-~-.'0-76-7-0'-85-.3,-8r:"
t1 = 29.979j.-1'
Dit is wel erg lang

XC = ;IS2,J ..~~~;,s_(iO,()7~7)••O'85.3,8.100.erf-1·(·1- ..... 1,6. •••..•.•..)+20=34),Omm «35 min)
V . 100 1,2.3,05.0,5.1,6

Voor "TidaLandS21ash" omstandigheden volgt dan:

d .[.( 21-1(. 1 1,6 1 .;)..)-21 .·11~.8
ti = 35_20·er --1,2 '-6,-77-.-0,-5.-1,-6 '<5-2-,1-.0-,7-8-.1-,5-0-.0-,0-7-67-0-,8.-3,-8J

t1 = 1348 jaar .)
De formule is erg niet-lineair, vandaar de grote verschilte».

')Gebaseerdc>pdefoutievewaarde in tabel 4.4. voor na vaI10,60 levert dit op f1· ==3,7jaar
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wordt L\xgelijk mmnul genomen, dan wordtt1=6.448.829 jaar
wordt L\xgelijk mmS mm genomen (x<b30 mml, dan wordt tj

d = 1.380.426 jaar
wordt ~x gelijk aan] 0 mm genomen (x<b2S mm], dan wordt tj

d = 222.946 jaar

wordt L\xgelijk aan15 mm genomen (x<b20 mm], dan wordt ti
d = 23.939 jaar

I (00767)°'85 ( 16)XC = 2~52,1.0,78.1,5. '. • .3,8.100.erj1 1- ' + 20 =: 31,8 mm « 35 mm)
~ 100 1,2.6,77.0,5.1,6

3.1.2. Befrouwblarheidsfunctie Chloride-indringing (predictie); normaal
betrouwbaameidsniveau
(volgens tabel 4.6 utt[l])

Uit tabel 4.6 volgt nu voor normale reparatiekosten:
"tcr = 1,05
r.; = 1,35

Y =2,2
Del

!.ïx = 12 mm

Voor atmosferische omstandigheden volgt dan:

[ 2 ]_12 16 1 - 1 1-0,85
d i-I 1 'ti = .er ---, . 085

(35 -12 (1,05 3,05.0,5.1,35)) 52,1.1,98.1,50.0,0767',2,2

t id = 2,0208 10 ]4 jaar
Dit is wel zeer extreem lang (levensduur aarde ca. 4,5 109 jaar ll)

I oe '
XC =2\152,1.1,98.1,5.(0,0767)' .2,2.l00.er/-1(1- .1,6 ... )+12 =16,Omm«35mm)

V 100 1,05.3,05.0,5.1,35

Voor "Tidal and splash" omstandigheden volgt dan:

[ 2 ]_12 16 1 - 11-0,8d· i-I 1 'ti = .er --. . 08
( 35- 12 (1,05 6,77.0,5,1,35)) 52,1.0,78.1,50.0,0767' .2,2

t1 = 1.204.036 jaar

/
1 (0 0767)°'85 ( 16 )XC =2.52,1.0,78.1,5.' .2,2.100.erj11- ' +12 = 19,5mm«35mm)
~ 100 1,05.6,77.0,5.1,35
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Toepassil)g Duracrete

3.1.3. BetrouWhaameidsfunctieÇhlodde-indringing(pretJictie);laag
bettouwbaarhjidsnÎVeau
(volgens tabel 4.6 uitEl])

Uit tabel4.6volgtnu voor lage reparatiekosten:
1cr = 1,02
r = 1,15'.'.eI

= 1,3r Del

éa =5mm

Voor atmosferiscbeomstandighederivolgtdan:

1

[
2 J-'d .....'. 2 ./d.. 46 '. 1... •.•- . 1 . Hl,85

tj == - •.--.erf ...1- . ••...o. •tt '. ••.. .' •..•.•.•.•••..•.••.••••.•.••••••....••.•••..••.•.•'085( 35 - 5 ( 1.07 3.05.0.~. 1.15)) 52,1, 1.98.1.50.0.0767 . .(;3

ti
d =2,21661~jaaF

Dit is wel zeer extr~mJang; zou oud zal herheelal wel nooit worden.

x' ; 2 52.1.1.98il.5{.·.0,JJ767)O,85 .1,3.100.er/-1
(. 1- •..••.••.•1,6.••••..•.••••.••.•.).•..+5= 6,3mm « 35 mm)

100 1,02.3,05.0,5.1,15

Voor "Tidaland§}?lasb" omstandigheden volgt dan:

d .[[ 2 i-1(1 1,6 1 .•.•.).)•....2 1 ]1:'~'1l
tj =-35---5 .er.· --1,0-2 '-6,-77-.0-,5-.1-,1-5 '-52-,1-.0-.,-78-.-1,5-0-.0-,0-7-6-70-,8-.1-,3

XC == 252,1.0,78.1,5.(·.·0,0167)°,8 .1,J.l00.er/-1l1- ......•.•1,6 •..•. ).•+ 5= 11,0 mm « 35 mm)
100 1,02.6,77.0,5.1,15

Uit het voorgaande volgt datzeer ruim voldaan wordt aan de' "levensduur" van 100 jaar.
De "levensduur" ligt als predictie blijkbaar ergens tussen 1348 en 2,2166 102°jaar.

3.1..4. se.UouwRaameid$functïe.Chloride-indringing (postdictie); hoog
beUouwbaämild$nweau
(volgens tabeI4.6üif[1])·

Uit onderzoek van TNO, zie [4], blijkt dat de vervaardigde beton voor de 2e Beneluxtunnel een hogere waarde
voor D~,oheeft dan in de predictie is meegenomen. Opgemerkt wordt dat de nieuwe waarde voor D~,oeen
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Toepassing Duracrese

zodanig groot V$'SCIÛlvertoont met de oorspronkelijk waarde van de predictie dat. gezien de gegeven
standaardafwijking,het zeer onwaarschijnlijk is dat de waarde uit het onderzoek van TNO binnen de mogelijke
spreidingligt zoals volgend uitde predictiewaarde.Men kan zich dus afvragen in hoeverre D~0 reproduceerbaar
is.
Na 90 dagen heeftD:"oeen gemiddelde waarde van 6,2 10-12 m2/sbiJeen standaardafwijking van 1,8 10--12

m2/s
Dit geeft een karakteristiekewaarde voor D~,o op van (95% betrouwbaarheidsgrens) 6,2 10-12+1,64*1,8 10-12

= 9,152 10-12m2/s=288,62 mm2/jaar.

Voor atmosferischeOttlstandighedenvolgt dan;

__1,6, __•. _1_. __ .). )-2. __ .__ .. 1_. _.:_. --0-85...•..•..._.....]••1-~,85
1,2 3~05.0,5J,6.· 288,62.1,98.1,50;0,0767' .3,8.

t1= 0.33 jaar
Dit is wel erg kort I!

{
0(767)0,85 (. 16)

XC =2 288,62.1,98.1,5 • • • .3,8.100.erf-11-'· +20=43,lmm(>35mm)
100 1,2.3,05.0,5.1,6

Voor "Tidal and splash" omstandighedenvolgt dan:

I

[(
2 .( 16 1 ))-2 1 ].•-1-o,8d i-I 1 ' ----

ti = 35_20·er· · .--1,2 ·6,77.0,5.1,6·.··· '-28-8-,6-2-;0-,7-8-.1-,5-0-.0-,0-7-67-.0-,8.-3,-8

t1 = 0,043 jaar
We kunnen het er als het ware op wachten !!

XC = 2 288,62.0,78.1,5{· 0,(767)0,8.3,8.100.ert-I(I_ 1,6 .)+ 20 = 53,3 mm (> 35 mm)
100 1,2.6,77.0,5.1,6

3.1.5. Betrouwb •• rheidsfunctie Chlorid.indringipg (postdictie); normaal
betrouwbaarhelrJsniveau
(volgens tabel 4.6 uit [1])

Voor atmosferiscbeomstandigheden volgt dan:

t; = [(-35-:-1-2.eift'( l-l~~5 ·3,05.0\ I,3S)f ·288,62.1,98.45~.0'0767°"'.2,2J~."
ti
d = 1.055.656 jaar

13 van 38
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i< .. < ..• (. 00767)·.0'85 . . .. . ..•(.. 16 J
XC 2288,62 ..1.,•••.9.•••.••••.8.01,5..' ••••...•..••.••..••.2,2.1 {)O.erl-

l
1- .••.•••..•....'.••....•.•...••..•.••••+12. ....••...•. 100 1,05.3,05.0,5.1,35

21,7 mm« 35n:u:n)

Voor "TidalandgJish"omstandigheden volgt dan:

t: =[G/12"'~(1-1;~5·.-6,-77-.0-,5-.1,-3-5Jr-28-8-,6-2-.0-,7-8.-I,-~-0-.0-••,0-7-67-0-,8.-2,-2r~··

tf = 231 jaar

XC = 2 288,62.0,7.•.•.••••.8.1,5( P.~47)·(.1;2.11lO.eif'!(1-'. i/j,~ii iJ.•.I~.F 3a,1 mm f< )5tt\n1)
100 . { 1,05.6,77.0,5.1,35)

3.1.6. SetroJ.lYli."rheidsfunctie •Chloride-indtinging(postdictie);Ja,g
befrouwbalffrhê.'dsnÎVeau

:.:-:.'::«>':.:, ,..;. ;......• ' ".

(volgenstabe14.6tlit[1])

Voor atmosferische omstandigheden volgt dan:

d .[.( 2t - l -.--
i - 35-5 _1, .•.6.•.•.......•...••.....1.•.....•.•.J..).....-.2 .•.••••.....•. •••...••...1 .•.•••....•••.•.1...1

-:.". '. .. ..•.• . . .. .. ·085
1,02 3,05.0,5.1,15 •.. 288,62.l~98.1,50·0,0767' .1,3J

t: = 2,45081015 jaar

(
00767)°'85 . . .(. 16 J

XC =2288,62.1,98.1,5·.· .• ' • .l,J.IOO;eif-11- .'.. ••.....••..+.•12 =15"Omm{<35mm)
. 100 1,02.3,05.0,5.1,15 .

Voor "Tidal anel. ~Plash" omstandigheden volgt dan:

I

t: = [(-35-~-5~J;(t --l~-~·-6,-77-.0-,5-.1-,I-~)r·-;8-8-,6-2-.0-,7-8.-1,-50-i.-0'-07-6-7-0'8-.1-5J'"':O

t: = 195.272 iaar

De "levensduur" ligt als postdictie blijkbaar ergens tussen 0,043 en 2,4508 1015 jaar.
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3.1.7. Propag,tl'fase (Cracking and spalling); ,ls gevolg van de chloride.belasting en
gebaseerdopc/jpostdictie bil een hoog befrouwbaarheidsniveau

Uitgaande van ~'tidaland splash" omstandigheden zal hieronder worden berekend hoelang de
propagatietijd volgens Duracrete in beslag neemt (kritische scheurwijdte is groter dan lmm).

De betrouwbaarheidsfunctie is: g(x) = Wcr - Wd

pd s.p.:} .
pd > p: .

t s t1 }.
t > td1

t .. -
c C( hydr )"c kC k: k: k:P =Po·- ""'cres'Tres' RHres' cl.resI ."...,.., ,',

o

Uit tabel 6.9 volgt:
0.1 ee 74,4
0.2 = 7,3
a.3 == ~17,4
d:::;diameter van de (verdeel)wapening = 16mmr;= karakteristieke waarde voor splijttreksterkte (B35):::; 1,40 N/mm2

xd:::; xC ~&x:::;35~20:::;15mm
d 15

Po = 74,4 + 7,3'16- 17,4.1,40 = 56,88

P~= karakteristieke waarde van de potentiële elektrolytische weerstand; te bepalen m.b.v. de "Two Electrode
Method (TEM)". Jn''General Guidelines for Durability Design and Redesign" [1] worden echter geen waarden
gegeven; dit is niet erg praktisch.
Volgens het Duractets rapport "Statistieal quantification ofthe variables in the limit state functions: summary" [3]
wordt in tabel 9.1 op pagina 87 (let op: er zijn vele tabellen gelabeld 9.1 in dit rapport) voor hoogovenbeton (CEM

mlB) met w.c.f. = 0,5 een gemiddelde waarde voor p~gegeven van 352 Om. De gegeven standaardafwijking is

gegeven als 150 Om (normale verdeling). De karakteristieke waarde voor p~ = 352~1,64*150 = 106 Om. (kleine

waarden geven de grootste propagatiesnelheid indien pd > p:).
Thydr = 1jaar
10 = 28 dagen = 0,0767 jaar

k;,res volgens tabel 6.7 is gelijk aan 1,0
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KC volgenstabe16,~geiijk aan 0,025 °C-1 (temperaturen beneden 25°C)
T = 15°C (aannaJilCl)

iakC - . . "",:,".114
Tires - 1+ 0,025.(15- 20) --, ..

kk res isvolgen.~~16.8gelijk aan 3,80 (HQ9govencementbij800/ó RH)

k~~ is vol~n~tabi.·••.••..•••.•••.•..•..••.·.].••••·.6.6 gelijk. aanO,72.(metchlorlde. ) .
,. ,.,',.,', ..... '" "',', ,', ' , ,

n:es is volgensta""16J gelijk aan 0,54 (Hoogovencement)

pC = 106. (0,Oi67Jo.S4 .1,0.1,14.3,80"0,72 = 1322,9

Uit tabel 6.9 volgt1ll0 = 882 [J.lll1.Qm/jaar]
rxC(pitting factor)~volgenstabeI6.5. gelijk aan 9,28 (met aanwezigheid van chloride)
FetisvolgenstalJe,16.2 gelijk aan 2,63 (met aanwezigheid van chloride)
"tv is volgenstabel6Jl gelijk aan 1,70 (kolom "High")

d .. 882<> . •... .• ....pm
V =.3·. ··229···.9.;28....2,63.1,70 = 27,66 -.-.1 •... ,. . ..•.•<.. Jaar

Wtis volgens tabelli.l gelijk aan 0,75 ("Cyclic wet-dry, unsheltered")
tontwerplevensduur = lOOjaar

t~ = 0,043jaar(zi~berekening hiervoor)

pd = 27,66.0,75(100 - 0,043)= 2073,6pm

Wo is de hreedtevande initiële zichtbare scheur en is volgens tabel 6.9 gelijk aan 0,05

bd =bc.rb
bC is volgenstabe16;9 gelijk aan 0,0104 mmlp.un (wapening ligging onderzijde)
Th is volgens tabell,80 (kolom "High")

b" = 0,0104.1,80==0,0187
Wd = 0,05 + 0,01872.(2073,6 - 56,88) = 37,8 mm
Deze scheurwijdte is duidelijk meer dan 1 mm en daarmee wordt ook zeer duidelijk de gewenste
ontwerplevensduurvan 100jaar niet gehaald, als dit incLpropagatietijdwordtgenomen.
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3.2.1. Setrouwbtlarheidsfunctie·Carbonafatie; hoog betrouwbaarheidsniveau
(volgens tabel 5.4 uit [1])

g=xd -x:(t) -~2.c:,ca.D:a.t
Uitgedrukt in de tijd kan dit worden omgeschreven tot (incl. diverse coëfficiënten):

I

(

2 J-Ctd = • (XC - L\x) .. 1-2n••

I cc. .. c c 2nC

2.cs,ca·Do,ca·k$,ca·kc,ca·to ••-r»:
Uitgedrukt in de betondekking kan dit worden omgeschreven tot (incl. diverse coëfficiënten):

Xc is betondekking= 35mm
Ax afwijking betondekking is volgens tabel 5.2 gelijk aan 25mm

<ca =5,010-4 kg/m3.

De grootheid D~,ca·(karakteristieke waarde van de carbonaratie snelheid) moet bepaald worden op basis van
een "compliance test".
Feitelijk zou nueenproefuitgevoerd moeten worden<ophet voorziene. betonmengsel of als alternatief gebruik
maken van beschikbare data. Deze laatste optie is in de praktijk van het ontwerpen alleen realistisch; het is in de
normale ontwerp~raktijk •.niet gebruikelijk .•dat ...eralledei ••proeven.uitgevoerd moeten.worden alvorens er
berekeningen gemàaktkunnen worden: er moet dus een globale data-base aanwezig zijn met waarden voor D~,ca
In DURACRETE rapport "Statistica} Quantification, Material Parameter" [2] worden wat waarden gegeven zoals
door Schwenk bepaald; welke hier gebruikt zullen worden.
Uit tabel 2 van bovengenoemd rapport volgt voor het gebruik van"CEM IIIIB 42,5 LH/SR, w/c=0,50 en c = 300

kg/m3 een gemiddelde waarde voor D;,cavan 40,5 10-11 m2/s/(kgCÛl/m3}:.: 12772 mm2/jaar/(kgC02lm3)

Uitgaande van een variatiecoëfficiënt van 0,028 (volgens Schwenk) levert dit een karakteristieke waarde voor

D;t 0 op van (95 % betrouwbaarheidsgrens) 12772 +12772*0,028*1,64= 13358,5 mm2/jaar/( kgC02/m3).

Voor k:,cawordt in tabel 5.2 de volgende waarde gevonden: 0,85 (Outdoor sheltered, 81 % RH

Voor k;ca wordt in tabel 5.1 de volgende waarde gevonden: 1,0 (na 7 dagen ontkisten)
to is 0,0767 jaar (28 dagen)

ris volgens tabel 5.4 gelijk aan 2,9
Dcc

n;a is volgenstabe15.3gelijk aan 0,132 (Outdoor shelterèd, 81 % RH)

Dit is wel wat kort 1!
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wordt ffii:gelijk~nul genomen, danwordt ft =341.9 jaar
wordt ffii:gelijkaanSmmgenomen (x(630mm),dan w0r<lt#~224,9jaar

wordt ffii:gelijkAADIOmm genomen (x(625mm), dan wordt tt = 137,0 jaar
wordt ffii:gelijkaarL15 mm genomen(xcb:20mm), dan wordt ft = 74,7 j~u.r
wordt .ffii:gelijkaan20 mm genomen(x<b15mm),dan wordt· It ~34,zjaar

3.2.2. BeuoUVlbaarheidsfunctieCal'bonatag; .normaalbetrouwbaarheidsniveau
(volgens tabel5A uit[l])

1

d(. . (35-20f .. . jH!.O'132

ti =. .2.5,0.10-4.13 358,S.O,85.1,O.0,01672.o,u2 .1,9)
t1 =60,7jaar

"~'eJ$~iQ;\~~0~~~~~~5;~~·~~~~'~?r'"·~~.l~"ZQ· ".~Qj~ (;>}~I$l1)

3.2.3••••.s.trolJ..,lèarJJeicf$futJctie •••~,."olfatatie;•••laa9 ..•••betroMélarheid$tJiveau
(voJgenstabet5.4ui~[l])

1

<1«.... ..(35~15)2.. .•......< ...jM.o,m
ti = 2.5,0.10-4.13358,5.0,85.1,0.0,07612.0,132.1,30 J
lid = 222 jaar

.1,3().]OO+15 =29,9 rn.m (> 35 mm)

3.f4. iPr9J}all.llthtfase (Crack/ng alJ(#1$".,I/,.,g).a.1§geVOlg vancarlJqçatatte:bijeenhoog
betrolJJNbaarheïdsniveau

Hieronder. worden berekend hoelang de propagatietijd volgens Duracrete ..in beslag neemt (kritische
scheurwijdte isgr9ter dan 1 mm); bij afwezigheid vanchloride,teneinde aUeen·.depropagatiesnelheid als
gevolg van carbonatatie te verkrijgen ..

De betrouwbaarheidsfunctie is: g(x) = wcr - Wd

verder:
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C c (thydr )nc l,.C t:c 1.C 1.CP = PO' -1-- "'"·/\.c,res·/\.T,res·/\.RH.res·/\.cl,res
o

c 1
kT,res = 1+ KC .(T-20)

Uit tabel 6.9 volgt;
Cll = 74,4
Cl2= 7,3
Cl3=-17,4
d = diameter van de (verdeel)wapening = 16 mm

I/sp =karakWristiei<ewaarde voorsplijttreksterkte(B3S) = 1,40 N/mm2

xd = XC - ÄX = 35-25=:10 mm
d 10Po = 74,4 + 7,3. 17,4.1,40 = 54,60

P; = karakteristieke waarde van de potentiële elektrolytische weerstand; te bepalen m.b.v. de "Two Electrode
Metbod (TEM)". In "General Guidelines for Durability Design and Redesign" [1] worden echter geen waarden
gegeven; dit is niet erg praktisch.
Volgens het Duracrete rapport "Statistical quantification of tae variables in the limit state functions: summary" [3]
wordt in tabel 9.1 op pagina 87 (let op: er zijn vele tabellen gelabeld 9.1 in dit rapport) voor hoogovenbeton (CEM

IllIB) met w.c.f. = 0,5 een gemiddelde waarde voor p; gegeven van 352 Om. De gegeven standaardafwijking is

gegeven als 150 Om (normale verdeling). De karakteristieke waarde voor p; = 352-1,64*150 = 106 Om. (kleine

waarden geven de grootste propagatiesnelheid indien pd > pt).
Thydr:= 1jaar
te = 28 dagen = 0,0767 jaar

k; res volgens tabel 6.7 is gelijk aan 1,0
KC volgens tabel 6.4 gelijk aan 0,025 °C-1 (temperaturen beneden 25°C)
T = 15 oe (aanname)

c 1
kT,res = 1+ 0,025.(15 _ 20) = 1,14

k'im res is volgens tabel 6.8 gelijk aan 3,80 (Hoogovencement bij 80% RH)

k~ res is volgens tabel 6.6 gelijk aan 1,0 (zonder chloride)

n~s is volgens tabel 6.1 gelijk aan 0,54 (Hoogovencement)

pC = 106'(0,0~67)O'54 .1,0.1,14.3,80.1,0= 1837,4
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Uit tabel 6.9 volftl1o=882 Wm.Om/jaar]
<xC (pitting factor) is volgens tabel 6.5 gelijk aan 2,0 (zonder aanwezigheid van chloride)
Fcl is volgens tabel~.2 gelijk aan 1,0 (zonder aanwezigheid van chloride)
"Iv is volgens ~16Hlgelijkaan 1,70(kolom "High")

d882 .// .• ... )Jlrt
V :;::1837,4 .2,0.1,0.1,70 == 1,632 jaar

Wtis volgens ~1().3gelijkaan 0,75 ("Cyclic wet-dry, unsheltered")
t = ontwerplevenS<lI1ll1'= lOOjaar
t
i
d :;:: 11A jaar (zie 1)erekeninghiervoor)

pd :;::1,632.0,75(100--11,4):;:: 108,4)Jlrt

Woisde breedtevande initiële zichtbare.scheur en is volgens tabel 6.9 gelijk aan 0~05
bd=óC'Yb
bC is volgens~16.9gelijk aan 0~()104mml~ (wapening ligging onderzijde)
'Ybis volgens tabetl~8() (kolom."High")
bd = O,0104J,80~O~0187
Wd:;:: 0,05+ 0,0187.(l08,4- 54,60) :;::1,057 mm

Deze scheunvijilt,is meer dan I mmen daatmee woriltwat·carbonatatiebetrefinetniet·voldaan
aan deontwerplÇj'en$duurvan 100 jaar (inclusief depropagamperiode).
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4. Wandenbi"'nenzijde van de tunnel

4.1.1 BetmUJNIJ'Îlmeidsfunctle· Chloride-Indrlqging (predictie); hoog
befrouwbaamé'd$nweau
(volgens tabel4.6uitnn

,. d

g == c~r - Cd (x. "t..),=....•.•.•.,••·.•.•,.,.,Cc.~- c~cf[l ~erf(..kt).]
• ,> 2 .Dcl·t ,

Uitgedrukt in de tijd kan dit worden omgeschreven tot (incl.. diverse coëfficiënten):
1

td _ (2 [1_ c;r 1 JJ_2
i - t: A~ r..' W De kC kC tndX - tlA, Ccr A _ O,cl' e.ct: c.xl : 0 .yDel

cs,eI' b ·Ycs•eI

Uitgedrukt in de betondekking kan dit worden omgeschreven tot (incl. diverse coëfficiënten):

J
n~ (

XC == 2'\, D;/,o.k:'cI.k~cl'(~ ·r D<I .terxp.erf+}..;.. . w
ï texp r Ccr .Acs,cl·b·r c.cl

Uit tabel 4.5 zou de/karakteristieke waarde van de chloride concentratie c~ afgeleid moeten worden; helaas
worden alleen waarden voor Portlandcement (OPC) gegeven; deze worden dan ook maar voor hoogovencement
gebruikt,

Bij een water-cement factor van 0,5 volgt uit tabel 4.5 voor <r een waarde van 1,6
Uitgaande van bogereparatiekosten volgt uit tabel 4.6 voor Ycr een waarde van 1,2

waaruit volgt: c~ =1,6/1,2=1.333

C:cl == A .(w / b).yc
'Cs,cl s,cl

In de tunnel worden.zeker nabij de ingang, dooizouten gestrooid.
In tabel 4.3 worden deze milieu omstandigheden echter niet beschreven; voor atmosferischeomsUindigb.eden

wordt voor A een waarde gegeven van 3,05, voor "Tidal and splash' voor A een waarde van 6,77.
Cs,c1· . C$;d

Beide gevallen zuilen meegenomen worden.

Uit tabel 4.6 volgt voorj', een waarde van 1,6
s,eI

waaruit volgt voor atmosferische omstandigheden: c:cl 3,05.0,5.1,6=2,44

waaruit volgt voor ''Tidal and splash" omstandigheden: C:cI =6,77.0,5.1,6=5,416

( J
n~1

D~(t) == D;/O·k:cl·kCc<:l· ~ 'YD. "" t cl
exp

Waar vinden we D~ij ??
Deze chloridediffusiecoëfficiënt moet bepaald worden uit een "compliance'fest,
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Feitelijk zou nueeilproef uitgevoerd moeten worden ophet voorziene betonmengsel of als alternatief gebruik
maken vanbescl1Htlnu'e data. Deze laatste optie is indePraktijkvanhetont\ver;penalJeenre~listiscl1; hetisin de
normale ••ontwefilPnüdijk •niet gebruikelijk •.•dat •eral1erlei • proeven •uitgevoerd moeten worden alvorens er
berekeningeng_kunnen wQt'den;ermstdu~eenglpba1edata-basetlanwezigzjjnmetYVaardeBYoorJ)~.f)
In. DURAClffiTJ3,tappOrt "Statistica,} Quanûfication. Material Parameter" [2].wordeilwatw~dengegeyenZQals
doorScbwenk_ld; welke hier gebruikt zullen worden. . ... < •.•... .........<
Uit tabel· 3.vanbóy~genoemdrapport volgt voor het gebruik van CEM UIIB 42,5 LH/SR, w/c:;:0,50eh c=300

kglm3·een gemiqlldewaardevoor .J)~.() van 1,26 10-12 m2/s"'" 39,?mm2Qaat.

UitgaandevaneenVaria~ciêntvanO,191(volgensSchwenkrlevertdit. een karakteristieke waarde voor

D~,() op van (95%betrouWbaarlieidsgrens}39,7· +39,7*0; 191*1,64= 52, lmm2/jaar.

Uit tabel 4.2 volgtvooratmosferispheomstandigheden: •.•k:d •= 1,98

Uit tabeI4.2volgtvoor"'Splash"omstandigileden:k;,c/=9,78

k;,cl beeftvolgeJlStabel4.1 een waarde van: LSO (3dagennabehandelen)

..

Uit tabel· 4.4 .vol~vooratmosferischeomstandigheden:n:l=o,8S

Uit tabel 4.4 volgtygor "Tidaland Sp]asl}"omstandigheden; n:t.=0,80
to isO,0761··j~{28 dagen)
XC isbetondekimg"'" 50 mm
Ax •..•afwijIcing.4ekkin~is~olgens tabe14.6gelijkaan2Otnm
r».....isvolgeJ)s~i.l. 4.6~elijlcaan J,8 .
. . cl·,,·, ,"',,' .'."" "',,,',',.":.::.:.:.:.:.> '

Voor atmosferiscbe omstandigneden volgt dan:

I

t1 = [ (50= 2j)"W+-:~.-3'-05-.~-,5-.1-.6)r-52-,1-.1-/}-8.1-,5-0-1-,0-76-7-0'8-5.-3,-8]'''''''

tid= 2.981011jaar
Dif·weer·is·extreem ••1arlg.

XC = 252,1.1,98.1,5.( 0,0767)0;85 .3,8.100.er/-1(1- l,6. ..) .•.+ 20· ==29,8mm{ < 50mm)
100 1,2.3,05.0,5.1,6

Voor ~~Tidaland!iP1asb"omstandigheden volgt dan:

d _ [( 2. 4-1.(1_ 1,6 . 1 ))-2 . I .. .]1~~'8
tj - •.••. .• er) .. .' .... . .. . . f) 850 - 20 . l 1,2 6,77.0,5.1,6. 52,1.0,78.1,50.0,0767 ' .3,8

tri = 181.784 jaar

Wat is nu de tijds<tuur tot initiatie ???
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Dat is niet erg duidelijk; .san de gestelde ,levensduur van lOQjaar wordt in iOOergeval voldaan en ,zeker bij de
lagere betrouwbaarheidsniveau's volgens tabel 4.6 uit [1]; deze worden dan hier ook niet verder berekend.

XC = 2 52,1.0,78.1,5.(0,0767)0,8.3,8.100.er/-I.(I- 1,6
100 1,2.6,77.0,5.

+ 20 = 32,0 mm « 50 mm)

4.1.2. Betrouwbflarheidsfunctie Chloride-indringing (predictie); normaal
betrouMfbaarheidsniveau
(volgens tabel 4.6 uit [1])

Uit tabel 4.6 volgt nu voor normale reparatiekosten:
"Ier = 1,05
r = 1,35

Cs,cl

r =2,2
Del

éo: = 12mm

Voor atmosferische omstandigheden volgt dan:

[( 2 .,( 16 1 )J-2 1]. -1-~,&5td .' fd l'
i = 50 -12 .err: r - -1,0-5'-3,-05-.0-,5-.-1,3-5r. '-52-,1-.1-,9-8-.1-,5-0.-0,-0-76-7-0,-&5.'-2,-2

11 = 3,1097 105 jaar

XC = 2 52,1.1,98.1,5.(0,0767)0,85.2,2.100.er/-1(1_ 1,6
100 1,05.3,05.0,5.

+ 12 = 16,1 mm( < 50 mm)

Voor "riool alld splasb" omstandigheden volgt dan:

t~ =[(_2 -.erf-l(l-~. 1 )Y2 _
50 -12 1,05 6,77.0,5.1,35) 52,1.0,78.

XC = 2.,)52,1.0,78.1,5{0,0767)0,8.2,2.100.er/-I(I- 1,6 )+ 12= 21,0 mm( < 50 Olm)
V 100 1,05.6,77.0,5.1,35
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4•.1.3.·.SetroUll'lDarheidSfunctle.·ghlondfJ-indfinging ••(predictie);·.laa9
betrouwbaatJHi1iJSnweaU
(volgens·tabel.4.6l.tiUl])

Uit tabel 4.6 volgtrhi voor lage reparatiekosten:
'rcr = 1,02

= 1,15r-:
Y = 1,3

Del

Ax =5mm

Voor atmosferische omstandigheden volgt dan:

t,' ; [(~SO_2_-5'\~'(l-l~i·-3,-05-.0-~5-.1-<,1-5Jr· -52-,1-.1-,9-8.-1,-50-~O-,0-7-6-'t-'85-.1-,3J'''':'''

.1,3.1 oo.errl~l-·1,02.3,01~10,5.1,15J +5=6,3 mm( < 50 mm)

Voor "Tidal andmlash" omstandigheden volgt dan:

x' ; 2,154\.0,7$'''5.( (},07MJ'·.Vl;loo .eif'" (1- ii ..J,~......•...iJ.,±5 =8,8 mm( < 50mm) .
'v 100. ..... . l ..1,02.6,77.0,5.1,15

4.1.4. BetroulllllJatlrheidsfunctie· Chlofide-indfinging (postdictie) ;ho09
betrouwbaadte;d$nlveau
(volgens iabe14.6ÛitHJ)

Uit onderzoek van1NO, zie [4], blijkt. dat de vervaardigde beton voor de 2e Beneluxtunnel een hogere waarde

voor D:/ tlheeft.dan in de predictie is meegenomen. Opgemerkt wordt dat de •nieuwe waarde voor D~0 een,. ',',."',".',' .... . '. . ,

mdaniggroot vetsehil vertoont met de oorspronkelijk waarde van de predictie dat, gezien de gegeven
standaardafWijking, het zeer onwaarschijnlijk is dat de waarde uit het onderzoek van TNO binnen de mogelijke
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spreiding ligt zoals volgend uit de predictiewaarde. Men kan zich dus afvragen in hoeverre D;;,o reproduceerbaar
is.
Na 90 dagen heeftD;;,oeen gemiddelde waarde van 6,2 }O-12 m2/s bij een standaardafwijking van 1,8 10-12

m2/s
Dit geeft een kar~istieke waarde voor D;;,o op van (95 % betrouwbaarheidsgrens) 6,2 10-12 +1,64*1,8 10-12

= 9,15210-12 m2/s=288,62 mm2/jaar.

Voor atmosferische omstandigheden volgt dan:

d [( 2 '1-1(1 1,6 _1 ))-2 1 .].-1_~'85
ti = • 50_ 20er. --1,2' 3,05.0,5.1,6 • ·-28-8-~6-2.-1~-98-.-1,5-0-.0-,0-76-7-0,-85-.3-,8

XC = 2 288,62.1,98.1,5.(0,0767)0.85.3,8.100.erf-I(I- 1,6 ) + 20 = 43,1 mm «50 mm)
100 1,2.3,05.0,5.1,6

Voor "Tidal and spla§h" omstandigheden volgt dan:

[ 2 ]_12 16 1 - 1 1-0,8
d .1'-1 1 'ti = erf: --. .' 08( 50 - 20 (1,2 6,77.0,5.1,6) ) 288,62.0,78.1,50.0,0767· .3,8

t~ = 34,8 jaar en voldoet daarmee niet
Het verschil rossen pre- en postdictie is weer groot

XC =2 288,62.0,78.1,5.(0,0767)0,8.3,8.100.erf-I(1_ 1,6 )+20 =53,3mm(>50mm)
100 1,2.6,77.0,5.1,6

4.1.5. Betrouwbaarheidsfunctie ChJorlde-indrlnging (postdictie) ; normaal
beuouwbaarheidsniveau
(volgens tabel 4.6 uit [1])

Uit tabel 4.6 volgt nu voor normale reparatiekosten:
1'cr = 1,05
r = 1,35

Cs •.cI

r =2,2
Del

/),x = 12mm

Voor atmosferische omstandigheden volgt dan:
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1

d [( 2 ../1 (1,6 1 .).)-2 1 ..].1-0,85
ti = •.--. --. .erf.. 1--.-......•..•.•.•.•. .. ...•.••••. ••.•. .oa . .: • ....••()85••.•?q - 12) I,Q? },Q5.Q,5.1,35 > 2118,62.J,98,1,Sg.Q,Q76!' :p, .

t1= 310.975jaar

•. .( 00767)°'85 .' ( 16 )
XC = 2Î 288,62.1,9.8.1,5 '. .2,2.100.erF1 1-. .' .••.•.••••.... +12 =21,7 mm«50 mm)

, .• 100 1,05.3,05.0,5.1,35

Voor "Tidaland splash" omstandigheden volgt dan:

1

[(
2 «.('1,6 1 ).)-2 1 ].-1-o,8

d ". . . 1'-1 1 _
ti = ••.50_12·er.. - -1,0-5'6,77.0,5.1,35 ••••·-28-8,-6-2.-0,-78-.1-,5-0-.0-,0-76-••~-···,8-.2'-,2

t1 = 35.961 jaar

(
00767)°'8 . . .( 16" . )' .1,5. ' .2,2.100.erF1 1- •. , '+12=34,7 mm«50mm)

100 . 1,05.6,77.0,5.1,35

4.1.6. BefrouJfl""arheidsfu1'lctieChloride-indri1'lging (postdlctle);laag
betrouwblJlJmeid$1'IÎVeau
(volgens tabel 4.6 uit{1])

Uit tabel 4.6 volgt nuvoorlage reparatiekosten:
"ter = 1,02

= 1,15
YcS,cI

== 1,3Y Del

Ax =5mm

Voor atmosferische omstandigheden volgt dan:

2 ]._1
2 16 1 - 1 1-0,85

d .r1 1. ,
ti = .er) •• • - --.' ...• • . 08550- 5 (l,Q2 3,Q5.Q,s.1,15)) 288,92.1,98.1,50.0,0797' .1,3

t1 = 4,6281011 jaar
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Voor "Tidalandsplajj" omstandigheden volgt dan:

I~ = [(-50-
2
_-5ery'(I- 1~2 ·-6,-77-.0-~5-.1-,1-5)J'·288,62.0.78.l,~O.O.0767'.8.1,3 ]'..:.

t1 = 1.280.832 jaar

XC =2 1;;8,62.0,78.1,5.(0,0767)0.8.1,3.1oo.er/-1(1- . .... 1,6)+ 5= 23,9 mm( < SOmm)
~,l.Öl 100 1,02.6,77.0,5.1,15

4.2.1. Betrouwbaarheidsfunctie Carbonatatie; hogsbetrouwbaarheidsniveau
(volgens tabel5A uit [1])

Uitgedrukt in de tijd kan dit worden omgeschreven tot(incl. diverse coëfficiënten):
1

td=[_(X_C-LU_r -.
I 2 C DCkc kC 2nC

...

,cs,ca' O,ca'e,ca'c,ca·toca·r o;

Uitgedrukt in de tijd kan dit worden omgeschreven tot (incl. diverse coëfficiënten):

Xc is betondekking = 50 mm
Ax afwijking betondekking is volgens tabel 5.2 gelijk aan 25mm

<ca =5,0 10-4 kglm3.

De grootheid D;,ca(karakteristieke waarde van de carbonetatie snelheid) moet bepaald worden op basis van
een "compliance test".
Feitelijk zou nu een proef uitgevoerd moeten worden op het voorziene betonmengsel of ais alternatief gebruik
maken van beschikbare data. Deze laatste optie is in de praktijk van het ontwerpen alleen realistisch; het is in de
normale ontwerpprak:tijk niet gebruikelijk dat er allerlei proeven uitgevoerd moeten worden alvorens er

berekeningen gemaakt kunnen worden: er moet dus een globale data-base aanwezig zijn met waarden voor D~ca

In DURACRETE rapport "Statistieal Quantification, Material Parameter" [2] worden wat waarden gegeven zoals
door Schwenk bepaald;. welke hier gebruikt zullen worden.
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Uit tabel 2 vanbovengenoemd rapport volgt voor het gebruik van CEM IIIIB42,5 LHJSR,w/c9J,50enc= 300
kglm3 een gemid~lde waarde voorD; ca van40,51O·11m21s1(kgC02/m3)=: 12772mm2/jaar/(kgC02/m3)
Uitgaande van eettyariatieooëfficiënt van 0,028 (volgens Schwenk) levert dit een karakteristieke waarde voor
D~,o op van (95~betrouwbaarheidsgrens) 12772+12772*O,028*1,64=13358,5J11m.2/jaar/(kgCÛ2/m3).

Voor k;,cQ wordt in tabel 5.2 de volgende waarde gevonden: 0,85 (Outdoor sheltered, 81 % RH

Voor k:.cQ wordt in tabel 5.1 de volgende waarde gevonden: 1,0(na 7 dagen ontkisten)
to is 0,0767 Jaar(28 dagen)

ris volgenstabe.••.••.·••.•..15 .4 gelijk aan 2,9Det

n~ is volgens ~15.3 gelijk aan 0,132 (Outdoor sheltered, 81 %RH)

I

d( ...<i ($~ 25)2 . .. .•.•••• î 1.2.0,132
ti = ••2.5,O.10-4.t;358,5.0,85.1,O.O,0767~0,132.2,9)

t1 = 137,03 jaar

Dit is minder dan de gewenste levensduur van 100jaar !

wordt Axgelijk aan nul genomen, dan wordt fr =568.7 jaar
wordt Axgelijk aan 5 mm genomen (xd-45 mm), dan wordt fr =427,1 jaar
wordt Axgelijk aan 10 mm genomen (xd=40mm), danwordt tid = 310,1 jaar
wordt AxgelijkaanJ 5 mm genomen (xd::35 mnJ, dan wordt tr =215.7 jaar

wordt Axgelijkaan20 mm genomen (x<b30mln), danwordt fr = 141,9jaar
4.2.2. BetrollWlJaarheidslunctie CarlJonatatie; normaal b.trotJwbaarheidsniveau
(volgens tabeI5.4uit[l])

1

ti _ ( ... (50 -20)2 .... îl-2'0.132
ti - 2.5,0.10-4.13358,5.0,85.1,0.0,07672.0,132.1,9)

= 38,Omm « 50 mm)

4.2.3. Betrouwbaarheidslunctie Carbonatatietlaag b.trouwbaameidsniveau
(volgens tabel 5.4 uit [1])
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1

d ( (50-15Y. . J1-2>0'132
ti = 2.5,0.10-4.13358,5.0,85.1,0.0,07672.0,132.1,3

d •
ti = 1817 Jaar

~i . (00767)2.0,132
x' = ~2.5AlOj,'~3 58,5.O,85.1,Of\00 .1,3.100+15 '" 29,9 mm « 50-)
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5. Samenvatting

plaats

Buitenzijde
tunnel
nak

binnenzijde
Wand

binnenzijde

plaats

Buitenzijde
tunnel
Dak

binnenzijde
Wand

binnenzijde

aanwezige
dekking [mm]

70

35

50

aanwezige
dekking [mm]

70

35

50

milieu Ibenodigde
dekking
(mDl]

"subm~rged" I 54,9

."llbn.,.spbel'Îc" 30,0
"tida1llnd'sPI ••$b" 31,8
"atmf)$f)btriç" 29,8

"ttdallll1d$,la$lJ" 32,0

Milieu IbêJlt)digdö~·
dekking
[lUDl]

-"-su-b-m-e-rp-••····.-d-"--' 33,9

"ilttnospheric" 1(),0
"tidaran~splll$b" 19,5
"llttnospbe:ri~" 16,1

"tidillllndsplash" 21,0
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845

29.979
1.348

2,9810
181.784

47,3 U,4

47,3 137,0

85.541

2,02081014

1.204.036
3,1097105

1,8762108

38,0 60,7

38,0 400

106,4 2,3

43,1
53,3
43J
53,3

0,33
043

3.289
34,8

63,4 233
21,7
33,1
2l,'i
34,7

1.055.656
231

3ii:975
35.961
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~

plaats

Buitenzijde
tunnel
Dak

binnenzijde
Wand

binnenzijde

Laag betrouwbaarheidsniveau
: .:.;'<.;.;%~:~,,>:.:.~.:.~,(;:<,,:'~?;;:.:(;;:~F:;;;;;:?,~;:;."~;:;.:<·:,:<~·~1;55;:·:?;';·;:"\::.~i7.:;~~·::;:,:':':':!,~;~.~,,;;:::~:;.;%.:::;,;:;:'{;·;::;'::;'X.;:~;'i';V;:;:;'X;:<";';'.;;:·-:Y1i:;~~;;;~;%~"'~":~"o~:<:~::;:S'

predictie
·.'''·?'f~;~:'>Z~''~'7::/;'':'7t:.v.·:'?·::~:;y.::::'t~y.·:.y'':·Ä~;%:::;W~:!i$;)y,,%,••~x·:;:r:;·:<:,t';;X·~?A%~):«'~Z~"-*";:'~X'::%·:.*.:~:t;~»:~,:,?/~'iJ;~::':>'S;:~'*~;«*"~':~:':*

Ç"I(}rid~i~ri••• 1 Ç.~b(}p•• ~
benodigde duuf tot benodigde . duur tot
dekking initbltie [jaren] dekkiug [mm] initiatie üaren]
mm

aanwezige Imilieu
dekking [mm]

70 I "submerged" 19,3 5.067.022

35 I "atmospberh:" 6,3 2,2166 10~o I 29,9 I 222
"tidal and splasb" 11,0 1,025131012

50 I -"atmospberic" 6,3 4,188210~~ I 29,9 I 1017
"tldal and splasb" 8,8 5,815510tO
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15,0
31,3
8,0
23,9

dUur tot
initiatie üaren]

13.836

2,45081Ot

195.272
4,6281017
1.280.832
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6. Conclusies

1. De buitenzijde v•.n de tunnel voldoet volgens de predictie met een berekende levensduur van 845 jaar
(bij een hoog betrouwbaarheidsniveau) ruim voldoende (tot initiatie). Wordt echter een ".li!ostdictie
gemaakt bij hetzelfde hoge betrouwbaarheidsniveau dan is tijd tot initiatie echter slechts 2,3 jaar. De
invloed van de preCieze waarde voor de chloride diffusiecoëfficiënt is dus groot.
Wordt het betrwwbaarheidsniveau verlaagd (van hoog naar normaal en laag) dan nemen de
initiatietijden extreem toe (predictie: van 845 jaar tot 5 miljoen jaar; pestdictîe: van 2,3 jaar naar bijna
14 duizend jaar)

2. De binnenzijde van het dak voldoet met 35 mm betondekking aan de gewenste levensduur van 100
jaar (bij een hoogbetrouwbaarheidsniveau). Qua chloride-indringing wordt het milieu "strooien met
dooizouten" door Duracrete niet beschreven. Uitgaande van atmosferische omstandigheden wordt een
levensduur gevonden van ca. 30.000 jaar gevonden; uitgaande van "tidalandsplash" is datruim 1300
jaar. Wordt echter een postdictie gemaakt bij hetzelfde hoge betrouwbaarheidsniveau dan is tijd tot
initiatie bij atmosferische omstandigheden echter slechts 0,33 jaar, terwijl het voor "tidal. andsplash"
0,043 jaar is . De invloed van de precieze waarde voor de chloride diffusiecoëfficiënt is dus weer groot.
Wordt het bettQ\1"\Vbaarheidsniveau verlaagd (van hoog naar nonnaal.en laag) ..dan. llemen ..de
initiatietijden extreem· toe . (predictie: van 0,043 jaar tot ruim 195 duizelld (voor atmosferische
omstandighedellvan 0,33 jaar naar maar liefst ca. 2,5 1015 jaar. Voor het mechanisme van carbenatatie
wordt een levensduur van 11,4 jaar gevonden; hetgeen duidelijk niet voldoet. Wordt voor deze laatste
omstandigheden ook de propagatiefase meegenomen dan wordt de levensduur van 11,4 naar 93,3 jaar
verlengd.

3. De wanden aan de binnenzijde voldoen bij de predictie met 50 mm betondekking bij een hoog
betrouwbaarheidsniveau zeer ruim (atmosferisch: ca. 3 108 jaar; "Tidal and splash: ca. 180 duizend
jaar). Bij de postdictie voldoet bij "Tidal and splash" het echter niet meer: tijd tot initiatie 34,8 jaar.
Voor het mechanisme van carbonstatie wordt een levensduur van 137,0 jaar gevonden.

4. De tijd tot initiatie fluctueert blijkens het voorgaande extreem. Door in plaatst van de tijd tot initiatie de
benodigde betondekking behorende bij een ontwerplevensduur van 100 jaar te nemen worden
uitkomsten verkregen welke inherent minder variatie vertonen.

5. De marge voor de betondekking ~ is in het Duracrete rapport een functie van "Cost of repair relative
to design and construction". Waarom dit zo is, is niet duidelijk Verder is de waarde voor Ax, voor de
categorie "High" voor chloride- indringing 20 mm en voor carbonetatie 25 mm, behoorlijk groot en
heeft daarmee een belangrijke invloed op de rekenresultaten.

6. Niet alle benodigde data is in [1] beschikbaar, maar moeten deels via proeven bepaald worden of
worden ontleend aan andere bronnen. Te noemen valt de chloride- en C02 diffusiecoëfficiënten, en de
potentiële elektrolytische weerstand. Dit is weinig praktisch voor het "dagelijkse gebruik" door
constructeurs. Verder blijkt de chloride-diffusiecoëfficiënt met de beschikbare gegevens tijdens de
predictie aanzierdijk af te wijken aan de later beschikbaar gekomen waarde (postdictie ). Volgens de
tijdens de bij de predictie bekende standaard afwijking is het zeer onwaarschijnlijk dat de chloride-
diffusiecoëfficiënt de waarde zou hebben welke het heeft blijkens de aanvullende proeven (postdictie ).

7. De formules hebben een super niet-lineair karakter, waardoor relatief geringe variaties grote verschillen
in antwoorden geven. De super grote spreiding in de rekenresultaten uitgedrukt in de tijd tot initiatie
geeft weinig vertrouwen in de juistheid van de rekenmodellen en de te hanteren parameters. Hiermee is
het voorliggende Duracrete rapport [1] (nog) niet geschikt om in de dagelijkse praktijk van het
construeren te worden toegepast.
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Duracrete

Bijlage

Duurzaamheilmodellen ontwikkeld in het kader van DURACRETE
Initiatie corrosie bij chloride

d

indringing: C~ - Cd (x,t) = c~ - <cI[l- er/(2.fvrt)]
Met

c~ kritisebcbloride gehalte (afhankelijk van water-bindmiddel factor,
milieu .en type cement)

d
Cs,cl cbloridegebalte aan oppervlak«,= A .{w / b)

Cs,cl

A regressie parameter (afhankelijk van type cement en milieu)
Cs,cl

(w / b) water ...tiindmiddel verhoudlag

xd betondekking

D~ cbloridediffusiecoëfficiënt

D~(/) = D:10.k; cl.k~ cl.( 10 )n~l
'. ' , t

exp
waarin

D:1,0 diffusiecoëfficiënt voor chloride bepaald met gestandaardiseerde
test

k; cl omgevingsfactor (afhankelijk van betreffende milieuomstandiheden),

k~,cl nabebandelingsfactor (functie van de tijd)

10 de leeftijd waarop de gestandaardiseerde test is uitgevoerd

1exp de tijd gedurende de blootstelling aan de chloridebelastleg
c

nel leeftijdsfactor (functie van type cement, milieu)
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Toepassit)gDutapfote

loitiatiecortpsie als gevolg van
carboosBII:.g...yxd __X:<~}>/Xd Jz..c!'ca-pfa.t
met

xd bet()lll'kldngx: (t) penêtJ'ätiedieptecabonatieproces
d

cs,ca CQiç9I1çeJltr~tiea.a.noppervlak
t tijd

tr ca·rI..Auatatiesnelh.••ei.·d·•. ca '" IJu

od ·nCl_Cl_C(tO)2n;a..··..ca = vOc· o-If,e ca.ftc ca' ·-.. .
. .".>".:::,:,:-::"' ",' '" " t

waarin

D~,ca waarlevan. decarbonatiesnelheid bepaald met
ges~lldaardiseerde test

omgevingsfactor (functie van relatieve vochtigheid,. type cement)

nab~llandeliDgsfactor (functie van de tijd)

de.leeftijd waarop de gestandaardiseerde test. is uitgevoerd

leeftijdsfacto:r·.(fut'lctie··van.··type.·cement,··11Ûlieu)
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Toepassing Duracrete

Voortsch nde schade

met

Wer kritische scheurwijdte (ca. 1mm)

Wd optredende scheurwijdte

Wd = {wo:o~~(pd _ pt)

waarin

Wo initiële zichtbare scheurwijdte

bd parameter atbankelijk van de positie van de wapeningsstaaf

pd indringingsdiepte corrosie in staaf (in microns)

pt indringingsdieptecorrosie Ïllst3afnoodzakelijk om scheur te
veroorzaken (in microns)

d
d X dPo = al + a2·-- + a3-fe s:pd' .

met

al' a2 , a3 regressie parameters

xd

d
fc~sp splijttreksterkte van beton

pd = {Vd (0 d) tt>< tt~}
-Wt - t - f; I

met

betondekking
diameter van de wapeningsstaaf

d corrosie snelheid
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tijdvallnatzijn

tot de initiatie van de corrosie

Verder

d _ mo a...cFc
- c··-cl

p
met

mo constante voor de corrosie snelheid versus de elektriscbe weerstand

F: cbloridecorrosiefactorcl

a" pittillgfactor

pC elektriscbe .weerstandsfactor

pc =d.(fr.» t;',.k~,ru .k~,res.kin,ru' k~1.res
o

waarin

p~
to
thydr

elektriscbe potentiaal

de leeftjjdwaarop de gestandaardiseerde testis uitgevoerd

de leeftijd van bet beton (maximum waarde 1Jaar)

nabeltandelingsfactor voor deelektriscbe weerstand

temperafuurfactor voor de elektrisehe weerstand«:
1
.CT -20)

kC =
T,res 1+

met

KC factor welke temperatnl1raOtanl{t~lijldl~id beschrijft
T temperatuur in oe
k~,res vocltigbeidsfactor voor de elektrische weerstand

k;l,res factor die de aanwezigbeid van chloride in rekening brengt
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