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Mijne heren,

In het kader van de implementatie van de kennis opgedaan bij het Europese project
DuraCrete zijn berekeningen uitgevoerd op het bestaande ontwerp van de 2e

Beneluxtunnel. Doel hiervan was ervaring op te doen met de methode uit DuraCrete en
knelpunten op te sporen. De resultaten zijn beschreven in bijgaand rapport.

De berekeningen zijn uitgevoerd voor corrosie als aantastingsmechanisrn, geïnitieerd
doorcarbonatatie of chloride. Als grenstoestand is daarbij aangehouden het begin van
corrosie. Voor de referentieperiode (levensduur) is 100 jaar gebruikt, conform het
ontwerp. De gekozen grenstoestand is een zogenoemde 'gebruiksgrenstoestand', dit
betekent dat hier een betrouwbaarheidsindex van 1.8 moet worden gehanteerd
uitgaande van de TGB-Algemeen (voor bezwijken is dit 3.6). De kans (Pf) dat corrosie
optreedt binnen 100 jaar is dan 3.5%.
Voor de dichtheid van het beton is gebruik gemaakt van een diffusiecoëffident bepaald
door TNO met RCM-proeven op betonmonsters van de tunnel.
De berekende betrouwbaarheden lagen alle ver boven de eis (1.8) m.u.v. carbonatatie
aan de binnenzijde van het tunneldak (1.7) dat echter nagenoeg aan de eis voldoet.
Aanbevolen wordt de dekking op deze kritische plaats voor andere, nog te ontwerpen
tunnels te verhogen van 35 mm naar 40-50 mmo

Samenvattend kan worden gesteld dat de 2e Beneluxtunnel voldoet aan de
verwachtingen voor wat betreft duurzaamheid. Binnen de ontwerplevensduur van 100
jaar is de kans op corrosie van de wapening acceptabel klein (P, = 3.5%).
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Samenvatting

Het project DuraCrete heeft eenontwerpmethode opgeleverd met betrekking tot de
duurzaamheid van betonconstructies. Deze methode is.uitgeprobeerd -opbet.ontwerp
van de tweede. Beneluxtunnel.

Dit rapport onderbouwt de deterministische ontwerp berekeningen, gemaakt volgens de
(concept) ontwerphandleiding.van. COWI [COWUmet probabitistische analyses; Het
blijkt dat de; alsrandvoorwaarde .gehanteerde ,geëiste ••betrouwbaarheid in vrijwel alle
gevallen gehaald wordt. In die zin zijn de veiligheidsfactoren .die worden voorgesteld
adequaat. De geëiste betrouwbaarheid, zoals die in het DuraCrete project is voorgesteld
door COWI is echter bijzonder hoog, hoger zelfs dan de eisen die in Nededand(ende
rest van Europalwordengesteld aan het bezwijken van de tunnel. Dit wordt
veroorzaakt doordat de huidige ontwerppraktijk deze.hoge· betrouwbaameden
oplevert. Het is dus ook niet vreemd dat de tweede Beneluxtunnel een hoge
betrouwbaa.rheicfheeft met betrekking tot duurzaamheid.

De duurza.amheidmetbetrekking·tot chloride-indringing· is zonder meer in. voldoende.
Met betrekkingifot· carbonaîatiewordt voor. het dal< van .de tunnel· aan de binnenzijde,
na 100 jaar net.nlet voldaanean.de eisen die wij in Nederland gewencizijnte stellen
aan gebruil<scriteria, zoals trillingen, doorbuiging en scheurwijdte (P=1,8). De kans op
initiatie van corrosie (ca. 4,5%,P=1,7) is echter, gelet op de reparatiemogelijkhedenen
de veiligheid, aUeszinsacceptabel.

Alhoewel niet direct onderdeel van dit (probabilistische) deel van de studie, moet 001<
worden vermeld dat het gebruik van het (concept) ontwerpdocument van COWI nog
niet onmiddellijk voor de (tunnel-)ontwerpergeschil<t is. Debelangrijl<ste.manco's van
dit document zijn:
• niet alle parameters voor hoogoven beton zijn bekend
• het specifieke tunnelmilieu is niet gedefinieerd (en onbekend)
• voor dechloridediffusiecoëtflciënt worden geen predicties gegeven, er wordt vanuit

gegaandatde constructeur deze coëfficiënt (van· tevoren I) kan bepalen
Verdere details worden gegeven in Bijlage 1.

Deze problemen golden (uiteraard) ook voor de probabilistische berekeningen. Het
gebrek aan data maakt dat 11 expert judgement" een belangrijke aanvulling is geweest
bij het bepalen van de kansfucties.

Bouwdienst Rijkswaterstaat
Afdeling Risicoanaiyse
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Summary

The DuraCre~projedhasprovidedanew designmethodwithrespecttothe durabiJity
of concrete.'1'hisreportdescribes how .thismethodistestedonthe·design of the
SecondBenelux .Tunnel in the Netherlands.

This repQ.rt~$()backsupthedeterministicdesignca'cufa.tions~· asspecified in the(draft)
designguidê ••Wriffen.•by·..COVVI·••rCOWI] •••with.·.probäbUistic·.ana.lyses.••·lt••was·.proven ••that
the requirecf ••r~liafjility•.was .•achieved·.·itl••(dmost.a.n.•situations ..••'n.·this·••sense·.the·.prçposed
safety·.coeffi~nts·suffice.· ••mhe·.fequired.·.reliability,•••ás ••pr()posed· ••by··.ç()VVI,·••is.•extremeiy
high· thougijt.'\iel1.·.11igner·tha.n·.the··sa.fety··that·.is·.·required·in.the .•Netheriands. (aod.·.in
most ·of·.El.Ir9rj)••agains~.çollà.Pse·.of.tf1~·tûnneh •.This.·originates •.ft0t11••the ••fa;d that ••the
current ••desij6 ••.practicé ••r<$ults ••in·.this.·.higft·••refiability;••Sb •it.is••·not.surprising ••that ·the
Second Benelux. Tunl1el·••has ••a.·.~igh•••reJiábility·.with·.règard ••to·.dura.tmity.

The durability with regard to chloride ingress is suffident in anycase. With regard to
carbonation, the Dutch requirement for Serviceability limit States (vibrations,
deflections)~i.e.a i3of 1 .8,·isJust not·met forthetunnel roof at the inside after100
years. The probability of corrosion (apptox. 4.5 %, f3 = 1.7 after 100 years) however, is,
in view of repair possibilities and safety,acceptable in every respect.

Although not part of this (ptobabilistic) part of the study r it should be noted that the
(draft) design guide of COWI is not yet immediately suitable for use by common
designers. The main shortcomings at this moment are:
• qUlte a few parameters of GGBScement are lacking
• a spedfic tunnel environment is not (yet) defined
• the diffusion coefficients are not specified. The guide supposes that the designer is

able te do tests. This assumption is very seJdom vaHd.
Further details are given in Appendix 1 (InDuteh).

The probabilisticanalyses metthe same problemstoo,of t:ourse.··.ThegeneraIJack·. of·
data resulted.·ina large.·share .•of···•••expertjudgementl'.· ••at·.the.·.establishment··of··probability
functions.

Bouwdienst··Rijk$waterstaat
Afdeling··Risköánalyse
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1. Betrollwbaarheid tegen chloride.indringing

1.1 Het formulepark

1.1.1 Algemeen
Om de praktische bruikbaarheid te toetsen van de in het Europese project DuraCrete
ontwikkelde methode voor het bepalen van de duurzaamheid van betonconstructies is
het bestaande ontwerp van de Tweede Beneluxtunnetals uitgangspunt gekozen.

Beschouwd wordt de situatie dat de chloride concentratie ter plaatse vandebuiten!>te
wapeningss~feen bepaalde kritische concentfatieoverschnjdt.Opdat mornent zal de
staaf zal •gaart corroderen .••Alhoewel· er wat betreftdesterktenoggeertenkefereden
voor paniek is, wordt corrosie toch als een ongewenstesituatîe beschouwd. Eenvan de
argumentenqaarvooris dat het uiterlijk van het. beton aangetast zal worden •(scheuren,
spatten, bruinkleuren,ete).

Het tijdstip waarop de kritische concentratie overschreden. wordt is rnet behulp van
formules· te )berekenen.Als. we in deze formules gemiddeldewaardert invullen, dan
berékenen' we een tijdstip waarop. gemiddeld inderdaad ()Yersçhnjdingvan de kritische
concentratie plaatsvindt ·Er is.danzo'n 50% ·kans dafdekritischeconcentratie.wêlen
ook zo'n 50% dat de kritische concentratie niet is overschreden.

Voegen we aan. deze formules· op de juiste manier veiligheidsfact()rent()~,dan
betekent dat dat de kans dat op het berekende tijdstip een overschrijding van de
kritische concentratie is opgetreden, kleiner wordt dan 50% . De grootte van de
veiUgheidsfactorenbepalen ·de grootte van de resterende kans.

COWI, een Deense .organisatie vergelijkbaar met de .BouWdienst, .heeft voorgesteld om
deze kans. voor constructies waarbij extra dekking relatief goedkoop is en waarbij
reparatiekosten hoog zijn, als volgt te beperken:

Indien de berekende levensduur 50 jaar is, dan is er een kans van 8,5.10-6 dat in
dat jaar ook werkelijk overschrNding plaats. zal hebben

Deze kans wordt meestal uitgedrukt in de betrouwbaarheidsindex [:3. De relatie tussen
kans en 13is ongeveer p: 10-[:3,voor 1<[:3<4.Bijeen kans van 8,5.10-6 hoort [:3: 4,3.

Dit is een erg zware (naar de mening van de auteur tè zware) eis. Immers, in onze
voorschriften die de sterkte vaneen constructie moeten borgen, wordt uitgegaan van 13
: 3,6 (faalkans: 1,6.10-4) voor bezwijken van deconstructie in 50 Jaar. We zouden dus
een lichtere eis stellen aan bezwijken dan aan het (starten van) het roesten van het
wapeningsstaal!

In Nederland wordt door de Bouwdienst, tezamen met TNO-Bouw, voorgesteld om
voor de initiatie van corrosie ten hoogste een betrouwbaarheidslndex van 1,8 te eisen;

BouwdienstRijkswaterstaat
Afdeling ••Risicoanaiyse
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een waarde die gehanteerd wordt bij gebrutkselsen, zoals voor scheurwijdte,
doorbuiging en trîUingen.

Voor" normale" constructies stelt COWI voor om een p = 2,3 (faalkans = 1,1.10'2) te
hanteren. Deze els is al wat redelijker, maar voor 11 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 bouwstadiurnerg duur zijn en reparatie goedkoop. COWI stelt dan voor p = 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.tecorroderenl

Op basis van deze drie betrouwbaarheid niveaus zijn drie sets veitigheidsfactoren
afgeleid die in de deterministische controle toegepast moeten worden.

1.1.2 Toetsen op basis van de chlorideconcentratie ter plaatse van de wapeningsstaaf
De formule die het chloridegehalte als functie van de tijd en indringdiepte beschrijft is
als volgt:

c(t,x)=A·(wlb)· l-ert[. G~x ]
(
IQ,cI )ncl .2~ ke,cI • kc,cI • Do,cl' .-.1- •t

(1)

waarin:
c = chloriq~concentratie.op tijdstip ten op afstand x van het.betonoppervlak
A = een r~gressieparameter die de betrekking geeft tussen de

chloriq~concentratie op het oppervlak en.de (wlb) factor
(wlb) = wa~"cement factor (water-binder ratio)
x = afstand
ke,eI = fadordie afhangt van het type beton en de zoutbe4asting (environment

fador)
kc el = factgrqie afhangt van de tijd waarin een nabehandeling plaats zal hebben

(curin;gfadoI)
D O,eI = chloride diffusie-coëfficiënt
to,c1 = 0,0767 (een constante, 28 dagen, uitgedrukt in jaren)
nel = exponent van de tijd t (age fador)
t = tijd (in jaren)

Indien we de strengste van bovenstaande toetsen hanteren, met 13 = 4,7 (p = 8,5.10'6),
dan volgt wordt hiermee:

Pr{c(50jaar,dekking) :2:eer} s 8,5·10-6 (2)

De vertaling. van (2) .na<;rdeconstructeurspraktijkgebeurt met behulp van. een
ontwerpvergelijking met partiële .veiligheidsfactoren. Deze veUgheidfaetoren worden
zodanig vastgesteld dat met voldoende betrouwbaarheid aan (2) wordt voldaan als aan

Bouwdienst Rijkswaterstaat
Afdeling Risicoanalyse
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deontwerpvergelijkingwordt voldaan.COWI .heeft voorgesteld om de
ontwerpvergelijking op basis van (2) te kiezen:

c(50, (3)

waarin .
Ccover = onm~rpdekking
cer = de~riti5cneChforidèconcentratie(waarbijc()rrosiebegint)en
z = een/set veiligheidsfactoren, a.lsvolgt: .. ..

(4)

In feite isergus gekozen Voor vier partiële veiligheidsfactoren:
rer = veUigheidsfactorop het kritieke chloridegehalte (je zou kunnen stellen een

"sterkte" -parameter)
J's,cI = veiligheidsfactor op de termA(wlb)
Ax = veUigheidsfactor op de dekking (een •bijzondere, wantin alle.andere situaties

wordt een vermenigvufdigingfuegepast, maar hier is gekozen voor een marge)
rD,cI = veiligheidsfactor op de gehele term onder het wortelteken.

VervolgensH~éftc:()wreênkèLJiegernaaktvoor de aan te nemen Wa.arden voorde
parameters. in statistische termen.J3ris~ko:Zénorl1 L1ittegaa.nva.n gemiddelde
waarden· ·m~~••LJitzondering van·.f>o,d.··.Hiêrvö9t••is•••4itgegaa.n·van· ••een··extreme ••wa.atde,· te
weten de 9g.~.onderschrijdingswaarde(hel9S%fra.cl:ief).Dézelaa.tStegródthêidWordt
blijkbaar a.Js~()dal1igemateriaaleigel15chapgeziel1' dat een analogie met. bijvoorbeeld de
sterkte ,gekpzèHisvoofeel1extrèmê"kara.Kteristiekewaa.rde".

Tenslotte··heitt.·COW,··.dé··Vier.·genöemde···veiligheidsfacol'el1.·z()danig· va.stgesteld···dat
met voldoende betrouwbaarheid aan (2) wordt voldaan als aan (3) voldaa.nwordt.ln
tabel 1· zijn deze veiligheidsfactoren gegeven.

Tabel 1.Veillhéidsfacroren afhankelijk van betrouwbaa.rheidsnlveau
13·=4-.3il3= 2,3 i ·13 =0,8

ÁX 20llim i12 .mmi 5mm
:l;~::::::.:::::::J:;3i:::r::::11g~~::I::::1:~B~::::::
.l~çL 1At L.J.~~.?L ~.!.~.?..

D I 3,$! 2,2 i 1,3

Nogma.a.Jswgrdtopgemerktdat de bovenstaande keuzen enigszins arbitrair zijn . Men
zou ook h~bgen·.·ktinhen ••kie:zel1.·.vöor.veiligh~igsfa.ct()ren··()p·.elke•••parameter •.en •.•v-ool'
extreme waijrden(Karaktènstlel<ewaal'denfinpla.a.fsvatlgemlddefden . Kennélijkis, op

Bouwdienst.·Rijkswaterstaat
Afdeling.· RiSitoanalyse
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basis van intuïtie. praktische toepasbaarheld en haalbaarheid voor het bovenstaande
gekozen en afhankelijk 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
ontwerper niette hebben) en de ontwerper toetst of vgl. (3) voldoet.

1. 1.3 Toetsen op basis van dekking
Het is ook mogelijk bovenstaande formules te herschrijven in een vorm waarbij de
dekking exp!icit=,#talsresultaat verschijnt. In dat gevat is er nietzozeer meer sprake van
een toets, maarmeer van een ontwerpvoorsehrlft waaruit de benodigde dekking
resulteert. Substitueren we in (1) Ccr voor c(t,x) en voegen we de voorgestelde
veiligheidsfactoren toe, dan vinden we de volgende uitdrukking voor de (minimaal
benodigde) dekking:

<: ~2~-~e-'d-'-kc-'c1-'-D-o'C-l-·(-to;-c1-)n-.d-.-, '-Y-V'-d['erf+ - r~.A .[:1 b). r.J] + Sx (5)

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

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

Pr{'i s 50 jaar} s 8,5·10-6 (6)

waarbij ti uit een omwerking van (1) volgt:

(7)

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

Een voordeel van deze formulering is dat de parameter "tijd" 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 gevalwordt de toetsvoor de constructeur alsvolgt:

ti(t) ~50 jaar (8)

2

met:

t -j-

BouwdienstRijkswaterstaat
Afdeling·.Risicoanaiyse
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1.2 Buitenzijde tunnel

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

Met behulp vanhet ontwerpdocument van COWf [COWI], uitgaande van de
milieuklasse "onder water", kunnen de waarden voor de parameters en
veiligheidsfactoren worden opgezocht. Deze waarden zijn. verzameld in tabel 2.

Tabel 2 ..Qntwer ....rekenwaarden
Naam
Chloride diffusiecoëfficiënt
Environment factor
Curing factor
Age factor
Dekking
Regressie parameter
Kritische chloride concentratie
Water-cemenffactor
Tiidsti van deeomliance test

5 mbool
Do,cf
ke,eI
kc,eI
nel

Ccover

A

Ontwer waarden
2,7.10'4
3,88
1,5
0,71
0,070
5,06
1,6
0,5

0,0767

Dimensie
m2/jaar

m

'aar

Een waarde kêU'l~chter niet worden opgezocht de waarde voorde chloride
diffusiecoëffidêntDo,cI_ COWI gaat er van uit dat de constructeur deze waarde kent,
wellicht van dej(toekomstige) beton fabrikant. In het geval van de Tweede
Beneluxtunnelisde waarde voorde chloride diffusiecoëfficiënt recentelijk in de praktijk
gemeten Meteen RCM-test, uitgevoerd door TNO [TN01, is een waarde van 6,3.10'12
m2/s, ofweI2.10-4m21jaar bepaald, met een spreiding van 1,4.10'12, ofwel 0,44.10-4
m2/jaar. Hiermee volgt als ontwerp-rekenwaarde:

DOd = jJ+ 1,64&= 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
betrouwbaarheidsniveaus

Toets volgens
vgl. (8) en (9)

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

...........~~!!!.~n.!g~~~~_ ; L _ .
c l Cr) rrT Ccover benodigd lCcover aanwezig l ti tref

4,3 2,10. 1,33 . 96 . 70 . 2,9 . 50
::::::::::J~I:::::::::::::::::::I;:i:i::::~:::r=::1:;~~:~:~:::I::::::::::~?::::::::J:::::~:::::!Q::::::::::::r::::::::::?:~~::::::::::r:::::::::~:9.:::::::::::

0,8 0,44 l 1,57 ! 33 ! 70 ! 17.408 l 50

Tabel 3. Resutaten van de ontwerptoetsen (deterministisch)
Betrouw- Toets volgens vgl. (3) Toets volgens vgl. (5)
baarheids-
niveau (f3.)

Bouwdienst Rijkswaterstaat
Afdeling Risicoanalyse
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Bovenstaande resultaten betekenen dat aan de meest strenge eis (13 =4,3) nietv61daan
wordt, maarwel aan de minder strenge eisen. In kanste rmen gedacht betekent dit dus
dat de kanspp corrosie na'50 jaar groter is dan 8,5.10-6(13 =4,3) maar kleiner is dan
1 ,1.10.2 (13:;;:2,3).

Ook geeftb(>vensta.ande tabel aan dat de grootheid "tijd" al snel voor de ontwerper
onreafistischéassociatiesoproept. Het chloridegehaltegeeft .een veel meer geleidelijk
beeld en deJoets op deze grootheid roept dêzeassociatiesniet· op.

1.2.2 Probabilististffetontfu/eberekening

Hoe groot deikans pr~ci~sisV9'~LJit~env911~dige probabilistischeberekening. Hierbij
wordt uitgegaan. va.n•••de·.statistisch~••~gensch<lP~n •.·va.n••de•••ontwerppa,rarneters,·••in.•~u
kansverdelirlg~n,enWorden .geenv~i1igheidsfact6rengehanteerd.Hetresultaatiséen
kans dat de kritische•chlorideconcel'ttratie wordt overschreden, als functie van de tijd.

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

2-de·para- !3-de !4-de ltitetatdUfvóor
jrneter (cr) Ipara- ipara.~ Ld~yergelirigs-

Imeter (p}l Imeter Imeter lpatatn~têrs·
OatNormaa,I 12.10.041 O.44.t0.04.i i.. .F[tNÖ]
'~'.",,,,,,,••,,,,,,.•,,,~.,,,,,,,,,"''''''''''••••••."•••."''''~~~u,,••••,,~•••:~.•••~:~~~~~,~~•.•~.~~•.~:''~.::~~:"••7~,o~ •.P,":.:~:,•. :~~:~::"::~~::'::~.~:.?:..~:..': .; "7~~:•.~~~':..-.""~.--~~,.:-~:":-:",.~~"':"~:~.,.::t:·:·:~:":~~":~7:":~~:·••·~?:;.~~~~~~,~,.4,:'~:.,~~:~:"".~•.•~.

ke cl 'Qamma .•. L3,(377 .:11.292 . I. ••••...... .1. .•••...< I[Lindva,JIl
~",,:•• ,\4 •• ''', •••••••••.•.••.•.• "'" ' ':••.":~••~~~~~!'~:~~:~:-O~~)O:w:-:.:••:~.:~•.~~~~~:"":~:-•.~~~~:~~:~: .••'~:~:~~~•.•:~:-:~:•..- •.~~~.~•.•.•.~~~•••~:":"•.:"~"::"•.•.~•.•.•••.•.~..•.•••:~:~:~:•..~:~:..,.:~:'":".".••~:~.,.)o.,.:.".••,."~••.•.~•.)o:•.:••.~:~:,..~:•.,~:•.'•.'•.:t'·~:·:~:~.•..~.~~'i:".~~~ •.":'!'~:;.:~·:~:.:;.:,.:~'1'·,.:":,.:7!'~7!'!'
.~ç,.çt....................... .~~~ .....•..... ,', .." ..,..L,., ..",l,lg..,,',j,"" ,.,JlJ,~ ,j, J.1R ,..J., 1.,Q··•••· •...!·.·[G~fil~ ,., ".,"
.!2$;1 ~.. ,., •.•.•,... .a~ta ;.;;.L g,f1 1. ; g.\g~ L ..J:1!Q--..L~Èç........t~t~l~Y~l!J....................••
Ccover •..•••.:l\torrnéla.l •.1.Q,OfO il••••··.O.021 •• ·1·.··. .: .• .. . •..1 • .: . •..•••... [G~hl~Il]··..•.•....•.......•••.·A:·~;········..···......••.NormaaF·...,..,.T···..5;059··.··.·I..··..·..O~662'·····..·r···....··..··...,.·.,.F~ ..·........•..·.:.·rtttl'd1táliJ······· ..•········..·
:~;::::::::::::~::~::::.1.~gr-m~~::::::::::T::::~~I~§:::::::I::::::::::Q~~EE:::::I::::::::::~::~:::::]~:~:::~=:~::::~::Hg~~~~nl.;.=:::::::::::::
.~!P. ~.j.Q~$~!~.: L. Q!2 ..l. J L ..l.~~i!!g!:..1..~ .,. .
ta I Determ.i Q,0767 i 1 i iITNO,CQWU

Met dezew~rden .isde betrquwba.a.rheidsjlld~x13 berekend.voor een a.a.ntaJtijdstippen.
Inde onder$faa.ndefjguürisheF resUIM.atUitgezet·· . .

Bouwdiefl$t·.Wjksw'aterstaat
Afdeling RlSîOOanalyse ..
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_ Akrameter Study Re/Ulbility Index FUM(1) [CHLORlDE.PTlJ
3.671~~ . jlLb.FORM-BeIa~3·~.......I-'"
3.222t • ~

3'132~' ~
3.042 ~

2.952 ~ i
2.862t I

2.772~ I ' , , ,~l
OOסס.10 OOסס.19 OOסס.28 OOסס.37 OOסס.46 OOסס.55 OOסס.64 OOסס.73 OOסס.82 OOסס.91 OOסס.100

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 <.f3 < 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 f3;;;:: 1,8.

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

&
a'a;

a.=-'--, a
z

(10)

De som van de alfa-waarden in het kwadraat is 1, althans indien de afgeleide in
bovenstaande formule in hetjuiste (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 cr?
Do 0,04
ke•cI 0,11
kc, cl 0,06
ncl 0,15
Ccover 0,42
A 0,08
Ccr 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 gevoeligheid van een bepaaldepal'arneterwordt bepaald door te bezien hoe de
uitkomst vaneen deterministis<;heberekening varieert indien de parameter wordt
gevarieerd. p~aldus gedefinieerde gevoeligheid is als volgt berekend. Uitgegaan is van
de determini~sche berekening zoaJsdie· hierboven is gegeven . De daarmee berekende
levensduurls:"lo" genoemd. Vervolgens iseJke parameter 1% vergroot. De aldus
berekendeteyensduur is "In" genoemd. De getallen in de tabel 6 geven tenslotte de
percentuelevel'hoging (of verlaging) van de levensduur.

Tabel 6. Gevoelt held
5mbool (In-lo)110*100%
Do 3,3
ke,d 3,3
kc;,eI 3,3
nel 9,6
Cc;over 7,1
A 4,5
ca 4,8
(wlb) 4,5

Alhoewel de "agefactor" de grootste gevoeligheid heeft, is het toch opvallend dat de
dekking ooktelatief erg gevoelig is.

BouwdienstRijkswatel'$taat
Afdeling·.Risicoana!yse
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1.3 Binnenzijde van de tunnel (dak)

1.3.1 "Atmospheric" milieu

Analoog aandèa.anpak van het vorige hoofdstuk zijn in tabel zde deterministische
ontwerpcriteriàÎ~gevenf voor de drie betrouwbaarheidsniveaus, met als aanname
"atrnosherlc conditions". Alleen de gewijzigde parameters zijn opgenomen in tabel 7.

S rnbool
ke,d
nel

Ceover
A

Ontwe ...waarden Dimensie
1,98
0,85
0,035 m
3,05

De deterministische resultaten zijn gegeven in tabel 8.

Toets volgens
vgl. (8) en (9)

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

...........9.~.~~n!~~.~~!!::~ , L ~; .
c ! cl Ceoverbenodl dl Ceover,aanwezi 1 ti ! tref
Chloridegehalte Dekking (mm) ! Ontwerplevensduur
~~d~~ ! G~
cementgehalte) ~·..·· ·ë'·· ··..·"T..···..··..c ··..·..ë·~..ver; •. ::~~: T(:····~·; ······:;..T..·····..·..t;···· ··T·..· i" ..·..·· .

4,3 1,63: 1,33 : 41 : 35 : 0,50 : 50...........2';3 · ···Ö;SO T ·..1·;S·2· ·..T · ï..1 ·· r..·· 3s T ·1·;6:·1"ör..T ·sO· .
·..· ···0·8 · ···..···..·0'''..2..·5·· ' 1 ·5·..7 ··, · ···8 ··..··..··,··· ·35 ·· ··, ·· 0..·1'5"···.,...·..···_·5·..0· · .

, f 1 ,1 1 1 3,8.1 1

Tabel 8. Resultaten van de ontwer toetsen
Betrouw- Toets volgens vgl. (3) Toets volgens vgl.(5)
baarheids-
niveau «(3)

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 toetsgrootheid is veranderd. Dit wordt veroorzaakt door de hoge(re)
waarde van nc/. Toetsen op chloridegehalte, of dekking, geeft een veel prettigerbeeld.

Het werken met de tijd als criterium kan dus snel de associatie oproepen van: "dit is
absoluut onacceptabel" • of juist andersom, "dit 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 Rijkswaterstaat
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.

1.1-ste !2-de para- !3-de! 4-de !Litera.tuurvoor
!p~a- !meter (0) !para.. !Parêl- !deverdf!lings-
!m~teF~H-)! !meter imeter !" ra.meters

Do .1Norrnaal ••<>J ii0,44.10·4 .....!•••....••i... ....i .< ••.••><I[l"f'iQl
·k:·~~··················~·I••riámmä··········" ··········.·1':29·········T"···~···············"["············,,_··-T·[l.1~dvaîir .....······-·····
._ ••• ~ •••••••••_•••••••,l.,.-;:...:...__ •••••_.......... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••
ktBeta ..o,~ •.i . 1/0 !... 4iO>llOehlenl •.... '.
••••ft ••!......•" ....•.....•••!··· ~ . ".-. __ .
nd ...l$eta .•••. .; :.,. ().ol ..1/0 .., fL.il'1dvall]• . •
..c:·~:~···············TNormaal········,,· ·_ ..··..·..····..1-·..··..····m••••••t·[GèhlètiI··············· .....
.........................•.... '1'.................................. ......................•.•.....................•••••••... ~•••~.~•••••.•.•_•.............•..
A iNormaal ! j[l..indvallJ
:~~::::::==:::::::::::JM!m!~E:::::::::.L. ..1.!...•........+•••.•.•.••••Qx~ ..J::::::::::::::::::::::I:::::::::::=::::IÏQ~~:{!~I=:::::::::::=::::
.'!!.r.~ IJf?!~!rm.:; ;;.;.L;.;Q.!§; ; L "., , J, , ,..", L.",., ; ,.,.I~n!g~..1& .
t jDeterm.! 0,0767 j i i j[TNO,COWiJ

De standaardafwijking van deregressiecoêffjdênt A is niet bePaald infUndvalll.De
variatiecoëffl9iëntvanAjn"submerR~d .condition 11 is 13% enin "tidal andspla.sh" 4% .
Op basis hiervan hebik10%aangenomen.

In onderstaäl1defiguur isde betrouwbaarheid als functle van de tijd gegeven.

De betrouVl/lJaarh~idsindicesna.5qen.10Q jaar si:aaninde volgende tapel:

...~.Ë~fP.l~•...L.•~~ ..

.........3g L~!~1.
100 ~4,Q4

Bouwdleost •.Rljkswaterstaat
Afdeling RlSicóánalYse '.
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De alfa-kwadraat •.waarden zijn gegeven in tabeLl0, voor t = 50 jaar. Het blijkt
overigens datdeiewaarden nauwelijks veranderen in de tijd.

Nu heeft het kritische chloridegehalte de grootste bijdrage, gevolgd door de "age
factor" .

1.3.2 "Tidal anrl;splash". milieu
In tabel 11 zijn.Weer de deterministische resultaten. gegeven. Eris nu vanuitgegaan dat
het klimaat tegen het dak van de tunnel "tidal and splash" is. Alleen de gewijzigde
parameters zijn opgenomen in tabel 11.

Tabel 11. OntWèr··-rekenwaarden
Naam S mbool
Environment factor ke cl

Age factor nel

Re ressie arameter A

Ontwer waarden Dimensie
0,78
0,80
6,77

De deterministische resultaten zijn gegeven in tabel 12.

Toets volgens
vgl. (8) en (9)

Chloridegehalte Dekking (rnrn) Ontwerplevensduur
(% relatief aan ~ (jaar)

...........~!!!.~.I].~!:~~!~~ .L .
c j Ct/ra Ccove~benodied1 Ccoveriiliilnw~il11 ti ~ tref

4,3 3,05: 1,33 . 50 : 35 : 0,047 : 50
:::::::::::?~:~::::::::::::::::::::I;1:I:::::::::r.::::::::I~?:::::::::r::::::::::~i::::::::::J:::::::::::~~::::::::~::C::::::~:??:::;:::~r:::::::~::~Q:::::::::::

0,8 0,19 i 1,57 ! 18 i 35 i 2,7.10 i 50

Tabel 12 Resultaten van de ontwerptoetsen
Betrouw- Toets volgens vgl. (3) Toets volgens vgl. (5)
baarheids ..
niveau «(3)

Wederom volgt-dat niet aan de strengste eis wordt voldaan, wel aan de overige twee.

Voor de probabilistische berekeningen zijn in tabel 13 de verdelingen gegeven. De
verschillen met de vorige berekening hebben een grijze achtergrond.

Tabel 13. Verdelingstypen en parameters

Bouwdienst Rijkswaterstaat
Afdeling Risicoanalyse
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Symbool iVerdelings- !l-ste 2-depara-! 3...de !4~de !I..iteratuur voor
!type ipara- meter (a) lpara~ lpara- 1de verdelings-
! !meter (J..t) imeter lmeter lparameters

Do iNormaal l . 1.104 •. l[l'1-.JO]
•••••••••••••••••••••••••••••• 'l' •••••• m'•..•.•................... f.l!<Y-. • ••••••••••••••••••••• _ •••••••• _ ••••••• _~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
kelGamma :.:.:.:::. ! . FfLindvalil .·Ï<;:····· ..·············'t'seta·· ..····..··..··..···· ! , ·····..{O·······1·······4·;O······TCGehlenj········ ..·_· .....

n;······..·············)'Beta· ..···········..···.. !!qmi.:~~:::QiQ:::::::r:::::1~Q::~]Îy~I~!~!~::::::::::::::::::
·C·······················'1"NorrnääT······ ..··· i i i. [Gehlén]
••••• f.Q)(!l(. •••••••••••••••• l..; ,.._....................... . ~ ~.............•..............................
A lNormaal i i[Undv<ûll............................. ,J;.................................... . ...•. ..•...•..••••.••.••...•.••.•
.!::.g....................... i 1,6 . 0,2 ! . . T'" ![G~hlen]· .
.~!.!? :=:~::=::I::::::::§l~:::::::I:::::::::::::~:::::::::::::::I:::::::~::::::::::I:::::::::::::::::::I~!i~!!!I:::::::::~:::~:::::
to eterm.! 0,0767 l ! l ![1]',JÇ),COWlJ

Let op: de "ilgefaaor"iSafwijkelldvandewa.arde die gegeven wordfin[COWl] .•Uit
[LindvalOblij~tdatCOWI· hier een fout heeft gemaakt Ook is de spreiding van. ked

aangepast.Hêt bleek dat despreidingvoigensflindvaill. (1 ,29) een veel te scherpe
gamma-verdefingoplevert.Het. STRUREL·programma kon de2~1Ataa.rdenietverwerken .
Voor" tidalilf1ti~pl~h·'isde variatieçoëffiçiënt48~en. vqor"atm0spheric" 65% .
Enigszinsarbltralrîsgekozen voor 0,4, dJ. eenvariatiecoëfficiëntvan ca -.50% .

De betrouwbaarheidsindex als functie van de tijd staat in onderstaande figuur.
Beta Parameter StudyRellabllity Index FUAf(1j lCHLORIDE.PTll

3.51 I•.u.b.FORM-Beta
3.4 FioalBeta

3.2

3.

1271..3.050 •

2.972

2.895 I

2.81j
2.74k

ooסס;10
I

OOסס.19

~~

~~
! I I I I

37.0000 OOסס.46 OOסס.55 OOסס.64 ooסס.oo91סס.oo82סס;73 OOסס.100
tlll1ll

I
OOסס.28

De betrouwbaarheidsindices na 50 en ·100 jaar staariin .de volgende· tabel:

De alfa-kwadraal-waa,rdenz;ijn,.gegeven in tabel 14, voor t::.50 jaar.· Het blijkt
overigens Idat deze waarden nauwelijks veranderen Iin de tijd.

BouwdienstRijkswaterstaat
Afdeling Risieoanalyse
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Tabel 14. Alfa~waarden, voor t = 50
Symbool ex?-
Do 0,04
ka.cl 0,18
kc,eI 0,05
nel 0,34
C,over 0,34
A 0,00
Ccr 0.06

Wederom heb~n de dekking en de If age factor" de grootste bijdrage in de faalkans
(de dekking do<>rhaar grote spreiding en de age factor door heer invloed in de
betrouwbaarhei<tsfunctie).

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

1.4.1 11Atmospheric" milieu
Analoog aan de aanpak van het vorige hoofdstuk zijn in tabel 15 de deterministische
ontwerpcriteria gegeven, voor de drie betrouwbaarheidsniveaus, met als aanname
11atmoshericconditions". Het enigeontwerpverschil is dat de dekking nu 50 mm
bedraagt. Daarmee is de duurzaamheid nog groter.

toetsen (deterministische berekenin )

Toets volgens vgL (5) 1:::::::: Toets· volgensvgl. (8) en (9)
Chloridegehalte Dekking (rnm) Ontwerplevensduur
(%relatief aan . (jaar)

...........~.~.~.~.~.!&~~~!f!:t L .
c 1 C Ccover.benod'd 1 Ccover.aanwez; 1 t, 1 tref

Chloridegehalte Dekking (mm) i Ontwerplevensduur
(% relatief aan 1 (jaar)
cementgehalte) !

••••••••••••••'••••••••••••••••••••_ ••••••~•••.•.••._ •..•_ ••u .•••••••••••••••••••••••••••••·C· ·..n ••• •••••••••••• • ••••~•..•C · ·.._..r· ·· ··..t· · ·..··"·T ·
t

·
C : ,Cr 0 enod! i ver n ': j :ref

4,3 0,96. 1,33 . 41 . 50 . 5100 . 50···· ·2·..··3·..·· · ···· 0··..·3···2·..·..·..·-:· -1 ·5..·2 ········:..·..·····..2·..·1· · ··:···· ··..5·..0 ·· 'f' ..···1···..31..·0..·:rö··.,." ··..5..·0 ····..··..
" i , . jij ,. j··..·····..oj~_····_· · ():o5" ·..r·-·· ..1-;5'7····_..r-····· S ····r..·····SO ··..···r..á;5":ïö'1T···r ..· SO·· ·····

Tabel 15. ReSl.!ltatenvan de ontwe
Betrouw- Toèts volgens· vgl.(3)
baarheids-
niveau (~)

Betrouw-
baarheids-
niveau (f3)

De betrouwbaarheid voldoet voor alle niveaus.

Voor de probabilistische berekeningen zijn in tabel 16 de verdelingen gegeven. De
verschillen metde vorige berekening zijn afgedrukt met een grijze achtergrond; alleen
de dekking is gewijzigd.

arameters
i 1•.ste 12~de para- !3•.de !4~de 1 literatuur voor
1 para- 1meter (0') 1 para- 1para- 1 de verdeüngs-
!meter (f!) ! !meter 1 meter !parameters

Do iNormaaf i 2.10-4 i 0,44.10-4 . . l[TNO]
:~~~~::::::::::::::::~~I§~~~::::::::::::::r:::::::Ii2.§::::::T::~::::I;~2.~::~::::L::::::::::::::::::::J::::::::::::::::::::::If.~l~~~i(~t::::::::::::::::::
kcd LBeta i 1,5 1 0,3 i 1,0 ~ 4,0 1[Gehlen]
:~~;:::::::::::::::::::::I!~~~:::::::::::::::::::::L·..O:·85· ·T· ..· o·:o'7 ··T~::::Q~Q:::::::L:::::1::;Q:::::::n~!~~.~~l!r::::::::::::::::::
CcoverlNormaai 1 1[Gehten]·Ä ··..····..··· ·l·rIb'rmaar ..·······. 3,05. 0,3 ···..··· ·····..T ····..·..····n[indV~;Jir·····..·..·..·-

~i=~:··:~~jI;~:·=j=~kEI:=~~:=E=·=t.:··~~]~~~:==:.::=
to I Determ. j 0,0767 1 1 i j ITNO,COWn
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In onderstaande figuur is de betrouwbaarheid als functie van de tijd gegeven.

Beta
7.999~\

7.~\

'\:::1 \
i \

6.61 \

\
~.

19.0()00 28.0()00 szocoo

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

'14.88'."L10.ססOO • • •
I I I

55;000064.0ó00 ooסס.73
time

• I82.ססOO

j
OOסס.100

I
OOסס.46

-;
OOסס.91

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

...~~~~j~..j....~.~~...
50 1 4,73········1·00······r·4~54···

Geheel conform.ëe deterministische ontwerpberekening ligt 13 boven de 4,3.

De alfa-kwadfaät-waarden zijn gegeven in tabel 17, voor t= 50 jaar. Het blijkt
overigens dat deze waarden nauwelijks veranderen in de tijd.

Tabel 17. Alfa-waarden, voor t = 50

.?y.~.~~.?.U ·.(1,2 .
Do 1 (),02
:~~~~~::::::::::::::::!::::::::X~!~;[::::::~:
.~G.<;L..•••.•.......! Q,.Qt .
.~I;L L 2tg~ .
•çç.Q.'(~r...•••..•••l Q!.1.~ .
A j 0,07·c;;·..··············T···· ..·()~:28··········
Bij deze hoge betrouwbaarheden gaat het kritische chloridegehalte een (te) grote
bijdrage leveren. Deze factor kan immers, met het aangenomen probabilistische model
van een normale verdeling, zelf al kleiner dan nul worden.

1.4.2 "Tidet end splash Ol 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 Ol is. De (gewijzigde)
ontwerpparameters zijn gegeven in paragraaf 1.3.2.
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Tabel 18. Resultatenvande ontwer toetsen
Betrouw- Toetsvolgens vgl. (3) Toets volgens vgl. (5)
baarheids-
!niveau (13)i ..

Toets volgens
~ vgk(8)en (9)

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

...........~~m~.~~~~~~~L .L. .
C ! C Ccoverbenodi dl Ccoveraanwezil ti I tref
Chloridegehalte Dekking (mm) ! Ontwerplevensduur
(%relatief aan I (jaar)
cementgehalte) I

••••"~" ••••••••••••.•.•.- ••••,,.•,••••u ••••••••••••••r•.•.;.~•.••.•.•.•.•.•.•.•••········:.••.••.••_ .•.••.••.•.~••••••••••..••••••••••••.•••...:.••••.••••••.•••.•.•••.•••..••.••.•.••.•.•.-:.•.••.••.•.•.•.••..••••.•.•.••.••..•..•.•.•.•""""':'"'•.••..•.••.•.•.•.•.••.•..••.••••...•..••...••..

C 1 Ca Cov rb 0 d l C v t . l ti l t f

...........:t:!.? ~..!~~ , t!..~.ê -l ••••••••••••~Q , ?Q............•.........1.~h§ ?.Q .
2,3 0,25 1 1,52 l 31 l 50 1 48786 l50..........•................... ••··..··•·•.. ·•..··············, ..·.. ·•····•.. ·5·..7············,················8··~··· ..•••·..,············5..··0·..···· .. · ~······ .. ···6············7·· .. ·.,.·· .. ·· .. ·.. ·5···0·· .
0,8 0,011 l 1, l 1 i .. l 1, ,10 l ..

Betrouw-
baarheids-
niveau{l3)

Hier wordt vrijwel (lietnietlaan de strengste eisvoldaan ..Naaraanleiding hiervan
wordt verwäèht dat de betrouwbaarheid na50Jaarl3l'l:',4,3 zalzijn.

Voor de probabilistische berekeningen zijn in tabel 19de verdelingen gegeven. De
verschiUenrn~tde·vorigeberekening hebben een grijze achtergrond.

j 1-ste !2-de para- l3 -de 14-de 1 Literatuur voor
lpara- lmetef(Ó') !para,; lpara- !deverdeiings •.
I meter (/-L) I !meter !meter 1Parameters

Do !Norlnaal' 2.10-4 044.10"". . l.rtNÖ]
:~;~~::::::::::::::::::::m[mT.r!i~::::::::::::: ::::m:j~::::::::::::::::::::::I::=::~::::::::::::I:ï~!n1!!~~!~::::::::::::::::::::
kÇ,d tBeta j 1,5 0,3 l 1',0 1 4,0 l.IQ~~len]'ri ;··..···..·····..·..··'rê&·..········..··· ·· ····..····O:(,.T·_····T· ·o:O······T~..l::o Tfi1r~dviijf·· ·..·..···

P-=~:=Fz~F=: ·_·_--5--;==..:·::=~E-=:~Ii~~ ..:.=.......................•.......... _" ...................•.............................. _ .
cer l.Normaal. t 1,6 •j 0,2 i! l[Gehlen]
:YiZ~:::::::::::::=~'Q~~[~:;::::::::::::::[:::Q;~:::::::::I:::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::[:::::::::::::::::::II~11~!I~::1::::::::::::::::::::::
ta kDeterm.l 0,0767 i l l lITNQ,COWU

De betrouwbaarheidsindex alsfundie van de tijd staat in onderstaande figuur.

Bouwdienst ••Rijkswaterstaat
AfdeUngRlsicoanalyse



Project: Bepaling duurzaamheid 2e Beneluxtunnel
Document: 1915"OO~0157

Pagina 23 van 32

Reta
4.000~\

3.892~\

3.7a4 \
3.5764
3.5681
3.~

::J
3.1~

3.027~

2.919~
OOסס.10

Parameter Study Reliability Index FLlM(1) {CHLORIDE.PTIJ
1u.b.FORM-Bets
Finsl Sets

29;QOPO OOסס:48 OOסס:67 ooסס;85 1~.0000 OOסס.124 1J.OOOO 16~.0000 18U)(1OO200.0000
time

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

Opvallend hierisdatde, door de deterministische som voorspelde betrouwbaarheid van
f3 = 4,3 na 50 jaar hier niet wordt waargemaakt.ln deze situatie pakken de gehanteerde
veiligheidsfactoren dus te optimistisch uit. De "werkelijkheid" ·isminder goed, maar nog
ruim voldoende.

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

Tabel 20. Alfa-waarden, voor t = 50
Symbool 0.2

Do 0,02
k, el Q,18
kc,eI 0,05
nel 0,36
erover 0,34
A 0,00
Ca 0,05

Wederom hebben de dekking en de "age factor" de grootste bijdrage in de faalkans
(de dekking door haar grote spreiding en de age factor door haar invloed in de
betrouwbaarheidsfunctie) .
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2. Betrou""baarheidlegen ···carbonatatie

2.1 Hetformulepark

2.1.1 Algemeen
Beschouwd wordt de situatie dat het carbonatatiefront de (buitenste) wapeningsstaaf
bereikt. Opdslmoment zal de wapeningsstaaf gaan corroderen. Precies zo als bij de
betrouwbaarheid tegen chloride-indringing heeft COWleen voorstel gedaan voor een
betrouwbaarheidsniveau bij. 50-jarige leeftijden een daarbij behorende. set van
veiUgheidsfaetorengespecificeerd. Het bijzondere is dat nu een .ander (nóg hoger)
veiUgheidsniMeituwordtvoor~:steld .•De.a(;hter~ro~d hiervan is dat in de praktijk dit
niveau (gemákkeJijklgehaaldwordt en dat geen trendbreuk met de. parktijk wordt
gewenst. Ook hier is de auteur van mening dat de eisen veel te hoog zijn.

COWlgaat uit van dev()lgepdeniveaus:

Betrouwbaarheid 13
..tt~~g _ ___ l ?.!.?.._ ..
.9..~~~g.~~ _.._ l ~.!.~-_.
Laa~ ! 3,0

Nogmaals:hetis bijzonder vreernddathet"lage" niveau zo ongeveer het niveau is wat
wij wenselijkJl<;hten. voor het. instorten van gebouwen .en bruggen ..' .

Xca =
ke•ca =
kc,ca =
Cs =
Rca =
te.ca =
nca =
t =

De formule die de positie van het carbonatatiefront vanaf de buitenkant van het beton
beschrijft isaJ_s_v_o_'gt_..•._: _

x,,(t) = p- k"",,\:: ' k"" -C, _ -("'r)"'" (11)

waarin:
positie van hetcarbonatatiefront, gemeten vanafhet betonoppervlak
factor die afhangt van de omgeving (environment fador)
fa<;tordieafhangt van de tijd waarin een nabehandeling plaats zal hebben
(curing fador)
conçentratie C02aan het betonoppervlak
effectievecarbonatatie-weerstand van het beton
0,0767 (een constante, 28 dagen, uitgedrukt in jaren)
exponent van de tijd t, die beïnvloed wordt door het meso-klimaat(age
faetpr)
tijd•••On·.jarên)

2.1.2 Toetsen op basis van dekking
Indien we·.hetbereiken van de wapeningsstaafals limiet stellen wordt de
probabilistische toets:
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Pr{xca(50jaar) ~dekking} :$ $(-ft) (12)
waarin <J) de vertaalslag maakt van betrouwbaarheidsindex (13) naar kans (de standaard
normale verdeling).

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

Ccover - AX~rV2 . cs,ca .Do.ca • ke,ca' kc,ca' r D,ca • t .('or )nca
waarin:
Do.ca = 1 I RO,ca, de effectieve carbonatatie diffusie coëfficiënt
YD.ca = veiligheidsfactor op bovenstaandecoëffidënt
Ltx = een m~rge op dëdekking
Hierbij zijn dustV\1ee partiële veiligheidsfactoren toegevoegd: één op de carbonatatie
diffusie coëfficiënt en een op de dekking, wederom in de vorm van een marge.

(13)

De veiligheidscoëffidënten zijn als volgt vastgesteld:

Tabel 21. Veili· neidsfactoren afhankelijk van betrouwbaarheidsniveau
13= 5,7 l 13==4,3f13 ==3,0

Ltx 25mmj20mml15 mm
•• ***** •• u •••••••••••••••••••••••u •••••••••'o••••·.d·~..,. __ ................•......n*" •••••••·••'"•••••••••••••••••

2,9 j 1,9 ! -1,3
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2.2 Binnenzijde van de tunnel (dak)

2.2. 1 Deterministische ontwerpberekening
Getoetst wordt aan de hand van vlg (11). Met behulp van [COWf] kunnen, uitgaande
van het "outooor sheltererd, 81% RV" mifîeu, de hanteren waarden voor de
paramatersen veifîgheidsfactoren worden opgezocht. De waarden van de parameters
zijn verzameld in tabel 22.

Tabel 22. Ontwer -rekenwaarden
Naam 5mbool
Carbonatatiediffüsie coëfficiënt Do•ca
Environmel1tfa.ctor ke•al
Curing factor kc,ca
Age factor nca
Dekking Ccover

ConcentratieC02 cs.ca
Ti'dsti van de com lianeè test to

Ontweraarden
1,34.10'2
0,85
1,0

0,132
0,035
5.104
0,0767

Dimensie
m5/(kg.jaar)

m
kg/m3

'aar

De waarde voor Do•ca moet worden berekend uit de resultaten van [Schwenl<J. Voor
beton "F CEM 1I1/B 42.5 LH/SR" wordt gevonden dan Do•ca normaal.verd~eldis met·/-! =
40,5.10'11 m5l(kg.s) en o = 2,8.10'11 m5/(kg.s). Dit betekent een 95% karakteristieke
waarde van:
Do.ca = .u+ 1,64· .u. v = 40,5·1 O-ll + 1,64, 0,028,40,5 ·1O-1l = 42,4 ·1O-1l m' I (kg .sec)
Omgerekend naar jaren wordt dit Do•ca = 1.34.10'2 m5/(kg.jaar).

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

De resultaten voor de drie betrouwbaarheidsniveaus staan in tabel 23.

Tabel 23, Resultaten van de ontwer .toetsen
. Betrouw-baarheids-niveau(f3) ! Dekking (mm) !
••.•.••.••.••.•.•.••.••.•.•••.••.•.••••.•.•.•.••••.••••••.••.••••.•.••..•_"" •."•••.•••.•••••••••.•.•.•.•••••.••••••••••.••••••••••••••••••••.••.•••••••••·••.•·•.4.'"* ••••••••••••.•.•••••• ·••••••__ '••.•••."" .•.•.,.'.'•.••.•••.•.•••* ••• *** .••••••.• ~•• ~.**•••• u ••••••••• ~•••••~~~*.

1 Crni ! Crwezi

5~ . 42 . 35
:::::::::::::::::::::::::::::~:~::::~:~~:::::::::::::::::::::::::::~::::::::I::::::::::::::::::~~L:::::::::=~:I:::::::::::::::::~~::::::::::::::::::

3,0 ! 27 1 35

Uit bovenstaande tabel zou verwacht kunnen worden dat met de aanwezige dekking
na 50 jaar een beta van ca. 4.3 gerealiseerd zal zijn.

Voor de probabilistische berekeningen zijn in tabel 24 de statistische eigenschappen van
de ontwerpparameters gegeven.
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Tabel 24. Verdetin s en en arameters
Symbool !Verdelings- !1-ste 12-de para- ~3-de !4-de 1Literatuur voor

~type j para- j meter (o) j para- ~.para- 1 deverdelings-
~ !meter (Il) ~ ~meter ~meter ~parameters

'D'~':""""""""'TNormaar""--T'1':i'1():ï"T'o·;088:·10:;r·T····················T···················T[Sctlwerti<f'···· __···
.H.u·.hu .••u •• " •••• n •••• n •••·•·•• """:""~~"••." •••u**u.,..u •••·•••••• ·••.•.•.•••uuu ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.••••••••••••••••••••••••••• ..;,•••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••,•••••.•••••••••••••.••.••.••.•••.•.••.••••.

:~;:::::::::::::::~::::i:§~f~r*~::~:::::i:::::::~{~:::::::i::::::::::=:~=:::::::::::::J:::::::::::::::::::::::l:::::~~::=::::::::i:~~~~~f~=:::::::::::~:::
nca i Beta ~ 0,132 i 0,06 1 0,0 i 0,5 i [Undvafl]

•••••••••••••.••.• o- •••• ." ••••• ,._ •••.• ,•••.••••• _~ ••••.•.•••••••••••.••.•••••.•••.•.•.• ,• ..-:. .•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. ••••••.••.••••••••••••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••• .,." ••.••.••.

•f>.Q.liIl!. ••••••••••••••••L~g,m!~L._ .L Q.!Q.??......l .9 .Q.1.Q.? ..1 .L ...lJ9~~~.~.~.L _..
. :::&Wl ..1.9~~r.~!.~.: .L.?.:.1.Q~~..1. 1... L ...lJ9~~~~n.L _..
ta !Determin. 1 0,0767 ! ! ! jITNO,COWI]

De betrouwbaarheidsindex als functie van de tijd.staat inonderstaande figuur.

Sm Parameter Study Reliability Index FLlM(1) {CAR8.PTIJ
2.7~_ lu.b.FORM-Beta
2 ' Final Beta
. I I

:~ <, i
2.~ ~ !

I 'a. I
::::~ ~ I
~ I

:: ~
1.731 I I I + I I ~l

OOסס.10 OOסס.19 OOסס.28 OOסס.37 OOסס.48 OOסס.55 OOסס.84 OOסס.73 OOסס.82 OOסס.91 100.0000
Time

De betrouwbaarheidsindices 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.
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De alfa-kwadraat-waarden zijn gegeven in tabel 25, voor t =50jaar.

De dekking heeft verreweg. de grootste bijdrage. De bijdrage van Do is vrijwel nihil. Dit
komt door de extreem kleine spreiding; Zoals eerder opgemerkt zaI derealiteitswaarde
daarvan nader moeten worden onderzocht. Bij toenemende ouderdom wordt k, relatief
belangrijker, ten koste van de dekking.
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3. Conclusies

Het denken in termen van levensduur indien je de eis stelt dat de kans op initiatie van
corrosie na 50 of 100 jaar in de orde van 10.4 moet 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 COWI 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 veelal te duur uit (overgedlmenstoneerd).

Tabel 26, De door COWI voorgestelde betrouwbaarheidseisen voor een geplande
levensduur van 50 jaar, uitgedrukt in de betrouwbaarheidsindex f3

j Hoge eis i Gewone eis j lage eis

:çE~~~~~:~:~~:~~!~g!~i.::::::I:::~~:::~~~~:::::::::r:::::::::::::~~~::::::::::::::I::::::::Q:;!L::::::::
Carbonatatie ! 5,7 l 4,3 l 3,0

De laagste eis, die voor chloride indringing, f3 = 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-seriein verband met gebruiksetsen noemt, is gekozen voor een f3 = 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
'aar. De waarden zûn eeven r 'aar, in het laatste 'aar (het 100-ste 'aar)

! Betrouwbaarheid (f3) l Kans

::t6:~~~~~~:;::~~~!~~~Ji~~::~~~~~~C::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::~::::::::::::::~:;~::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::I;~jQ~~::::::::::::::::::::
..çhJ.~r.~.~.!..~!nD.~~~.Y~.~..~n~.~!!~!~ .L ~.!9...~~!.QL L ~!.~.:.:!g:=..~1.!.~:.:!g~~L.
..Çb.~~r.~.~.!..~!.g.g.~~.ij~~~J~.lJ.~.~.!!..~~~~~~ .L ~.!~U~!.?L I. },!.~:.1g~~..~?!.~:.1.Q~L.
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 "tidaland 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 veiägheid met betrekking tot
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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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1.1 nl(iidlng

In .hetkadef .vanBuro~seönderzoêksproject ••·DURACRETE is de .laatste .jaren •geWerkt ··.aan een
probabilistische~lIaaeringvan deduurzaamh~idvan betonnen .constructies. Hiertoe zijn· rekenmodellen
vastgelegd .c.q.•••()II~ilcl<eld••.~l1••benotli~d.e••~Ûl ••y~~ld.
Taakgroep. 7h~tlhetl'll~rt~~Gerteral(JllidelinesförDurabiltityDesign. and· Redesign" ••[1]•opgesteld met
daarineenaanp~t11~tbehulpvanparti~leveiligheidscoijfficiënten ...nezeaanpak sluit qua methode aan hij de
normaleconstructi_jk.. ..•...........< < .. .< »< « \i> •••.....••.•.•
Als in deze notiti~m-artabenen wordt vl;lrwezellheefld.itbetr~kking op]I],

Opgemerkt wordt aat in [11 in paragraaf ''3.2.1 Catbonatation en 3.2.2 Clt1öride ingress"··voor deze twee
verschillendeaan=gslllechanismenaanzienlijkverschiUendebetrouwbaarheidsniveau's (Beta. waarden)
wordenge~Yet1;4itÎ$I;lFbter niet er~Jogi~h'IVl~staLishet"erschijns~19arbon~tati~t>ijcönstnlcties
blootgesteldaanh~buitenidimaatmindervanbelangdanhetverschijnselchloride indringing.•Het is echter
principi~lonjui~~italvastin de eisen te vef\Verken;het gevolg is· immers van beide mechanismen hetzelfde:
corroderende\Va.~tlÎllg·· •.•..•••.•••.••..•••.....> ........> ·<>i •...••••.•••••••.••••••..•.•••.••.•..•.•....> •..•..•••••••••.•••. > .>< .: ..»
In .d~notitie~l\dan •••~bekek~n ..•\V()f~~Qvyat •••<1egevoeligheid i~. voorenigeya,ri~i~ inlIet ge~iste
betrouwbaarbeidsmveau. . .
Verderzijndew~enYoordeaecePtatiectiteriainfltgebaseerdöpeenlevensduut van50jaar,terWijl biJ de
BouwdienstveelaLyanlangere levensduren wordt uitgegaan (h.v, 100jaar); de invloed op de parti~leJactoren
in tabel 4.6 en4.7isechterbe~rkt
In de rekenv(){)r~ldenYan [11wordt de tijdsduurtalsoptelossen onbekende gehanteerd. Ind~enotitiezal
tevens de benodig4ebetondekking als op te lossen onbekende worden gehánteerd. Het voordeel van deze
laatste aanpak is dat de dekkmgaanzienlijk minder fluctueert dan bij de tijd mogelijk is.

Teneinde na tegaanofdeaanpak goed te.hanteren is en wat de resultaten zijn toegepast op een daadwerkelijke
constructie, is in dit rapport de 2cBencluxmnnel als voorbeeld gekozen.

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

w.c.f.==O,5
Betondekking: bUltenzijde 70 mm

binnenzijde dak 35 mm
OVerigebinnenzijden 50 mm

Voor een korte Sat1lenvatting van de formules zie de bijlage

Gevraagd:
Wordtde gewenste levensduur van 100jaar gebaald :t
Zo niet, hoe lang is dan de voorspelde levensduuröf als variant: welke minimale betondekking is nodig
teneinde de gewenste levensduur van 100jaar te .realiseren ?
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2. Buitenzijde van de tunnel

2.1. Betrouwbaal"1JJ1idsfunctie Chloride-indringing (predictie); hoog
betrouwbaarheidtmiveau
(volgens tabel 4.6 uit [1])

d

g = c:r - Cd (x,t) = c:r - c~el[1- erf( k)]
2 Del.t

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

d (2 -1 [c;,. 1 JJ -2 1
ti = c .erf 1--. 'Dc kC k" tndx - t:.x rcu A W r O,eI' e,el' c.cl : o -Yo;

C."cl • b Cs,cI

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

XC = .k:'el.k;'cl'(~Jn:l.r DcI.texp.erf-l(l- . . w + t:.x
texp .•• rc",·Acs,el·b·rc,cl

Als milieu wordt "submerged" aangehouden.

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

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

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

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

Uit tabel 4.6 volgt voor rc een waarde van 1,6s,cI
waaruit volgt <cl =5j06.0,5.l,6=4,048

( J
n~1

D~(t) =D;,().k;cl·k; cl' ~ .rD, "t ei
exp

Waar vinden we D;f,O ??
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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normale ontwerppraktijk niet gebruikelijk dat er allerlei proeven uitgevoerd moeten worden alvorens er

berekeningen gemaaid kunnen worden: er moet dus een globale data-base aanwezig zijn met waarden voor D~,o
In DURACRETErapport "Statistical Quantification, Material Parameter" [2] worden wat waarden gegeven zoals
door Schwenk bepaald; weIkehiergebruikt zullen worden.
Uit tabel 3 van bovengenoemdrappol'tvolgt voorhêtgebruikvan·CEMIIIIB·42,5LHlSR,w/c=O,50enc:= 300

kglm3 een gemiddelde waarde voor D:f 0 van 1;26 10"12 m2/s = 39,7 mm2/jaar.

Uitgaande van een variatiecoëfficiënt van 0,191 (volgens Schwenk) levert dit een karakteristieke waarde voor

D:f,o op van (95 %betrouwbaarheidsgrens) 39,7 +39,7*0,191*1,64= 52,1 mm2/jaar.

k:,cf heeft volgens tabel 4.2 een waarde van: 3,88

k; cl heeft volgens tabel 4.1 een waarde van: 1.50 (3 dagen nabehandelen)

n:J heeftvoigenstabe14A een waarde van: 0,71
to is 0,0767 Jaar (28 dagen)
XC is betondekking = 70mm
Ax afwijking betondekking is volgens tabel 4.6 gelijk aan 20mm (het is overigens zeer vreemd datAx gerelateerd
wordt aan de kosten van de reparatie)
r Del is volgens tabel 4.6 gelijk aan 3,8

r 071 (

XC = 2 152,1.3,88.1,5(°,0767) ••.' .J,8.100.erFt ·1"'- .••.•••.1,6 .•.••..••.)..••.+ 20= 54,9 mm « 70mm)
~ 100 . 1,2.5,06.0,5.1,6

2.2. Betrouwbaarheidsfuncfie Chlorlde-indringing (predictie); normaal
betrouwbaarhéidsniveau
(volgens tabe14.6 uîtfl])

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

r = 1,35
C.,.d

=2,2rVei

Ax = 12mm

d r 2 'rl 1 1,6 .1 -z 1 11
-;"
1

ti ; t(70~12.eJ; ; ( -1;05;' 5,0/i.();Sa,S5]j '52,]:.3,81>.1,50;0,0767"".2,2j
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tj = 85.451 jaar

XC = 2\ 52,1.3,88.1,5.(.0,0767)0,71.2,2.100.er/-1(1- 1,6
. 100 1,05.5,06.0,5.

+ 12= 33,9 mm « 70 mm)

2.3. Betrouwbaameidsfunctie Chloride-indringing (predictie); laag
betrouwbaarheidsniveau
(volgens tabel 4.6 uit [1])

Uit tabel 4.6 volgt nuvóor normale reparatiekosten:
Ycr = 1,02
r = 1,15

Cs.cl

= 1,3rDel

Ax =5mm

1

[( ( JJ
-2 ]l-ö7ï

d = _2_ 1-11- 1,6 1 1 '
tj .er ... . . 0,1170 - 5 . 1,02 5,06.0,5.1,15 52,1.3,88.1,50.0,0767 .1,3

tf = 5.067.022 Jaar

XC = 2\52,1.3,88.1,5{.~'0767)O'71.1,3.100.er/-1(1- 1,6
~ 100 1,02.5,06.0,5.

+ 5 = 19,3 mm « 70 mm)

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 mo, zie (4], blijkt dat de vervaardigde beton voor de 2e Beneluxtunnel een hogere waarde

voor D:/,o heeft dan inde predictie is meegenomen.

Na 90 dagen heeft D:/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:/,o op van (95 % betrouwbaarheidsgrens) 6,2 10-12 +1,64 >I: 1,8 10-12

= 9,15210-12 m2/s= 288,62 mm2/jaar.
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1

d [( 2 i-I (1 1,6 _1 ))-2 1 ]-1-0,71
ti = 70_ 20 e» - -1,2'5,06.0,5.1,6 '-28-8-,6-2-.3,-88-.-1,5-0-.0-,0-7-67-°'-71-.3-,8.

t: = 2,3 jaar

I •.• t 00767)°'71 '. .' (. 16 )
XC = 2\j288,62.3,88.1,5'l.' .3,8.100~rf"11-< •...•.•.•.' .••••.•.••..•..••.•+20=106,41l1W(> 70mm), 100 1,2.5,06.0,5.1,6

2.5.SefrouwbtJarheidsfunctie Chloride-indringing (predictie); normaal
betrouwbaarheidsniveau
(volgens tabe14.6uitfI])

Zie ook pamgraaf2.2
1

[(
2 . (16 1 )J-2 1 ]1_0,71d .,(-1 1 '

ti = • .eT) - - .• -.. . . • . '.. .' .071. 70 -12 1,05 5,06.0,5.1,35 288,62.3,88.1,50.0,0767' .2,2

t: = 233jaar
r----'-------

x' = 2\ 288,62.~.J.S{ 0,~~7r71 .2,2.100.eif"'(1- I,OS.5,~60,5.\,3SJ+12~ 63,4 mm (<; 70mm)

2.6. Setrouwbomeidsfunctie Chloride-indring;ng (predictie); laag
betrouwbaarheidsniveau
(volgens tabe14.6 uitrIJ)

Zie ook paragraaf2.3

t; = [(-70-
2
_-5.erF'(1- -1~6-~·-S,-06-.0-,5-.-1,I-SJf·-28-8-'6-2-.3-'8-8-.1-,5-0.-0,-07·-6-7-0:'-71.-1,-i]'~;t'

t: = 13.836jaar

I1 •••••• ..» .•..........(i 00767)°·71 -- •..'("'16 )
XC =2\j288,62.3,88.1,5. ' .... • .1,3.1OO.erf"11- . .' •..••.• +5 =36,9mm«70 mm)

V 100 1,02.5,06.0~5.1,15

De "levensduur" ligt als oostdictieblijkbaar ergens tussen 2J en 13.836jaar.

Opmerking: Aan de buitenzijde van de tunnel (onder water) is de carbonatatie-indringing te verwaarlozen
en wordt dan hier ook niet berekend !!
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3. Binnenzijde van de tunnel (dak)

3.1.1 Betrouwbaarpeidsfunctie Chloride-indrJnging(predictie); hoog
betrouwbaarheld.niveau
(volgens tabel 4.6 uit (IJ)

,> ' d

g == c:r - Cd(x,t) ==dZ - C:'cl[l- erf( infï)]
2 Dcf.t

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

d (2 -I «r 1 JJ -2 1
ti == c .erf 1--. 'Dc k: k: tndx - I!ix rCer A W r O,cl' e.cl : c.ci ' 0 ·r Del

cs,eI b ' cs•eI

l-nd

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

I .: ' Jn~ (
XC == 20; ID;/,o .k;,c/.k;,c/ f.•·!L. .r D, s.; .erf " 1- •

~ \.,t exp r Cer .Acs,C/·b·r c.c!
+I!ix

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

Bij een water-cemeet factor van 0,5 volgt uit tabel 4.5 voor <r een waarde van 1,6
Uitgaande van hoge reparatiekosten volgt uit tabel 4.6 voorYcr een waarde van 1,2

waaruit volgt: c~ =1,611,2=1.333

c:c/ == A .(w / b).rc
., Cs,cl a,cI

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 "1idal and splash" voor A een waarde van 6,77.
Cs.~cJ. , :.' :.'" ' Cs,el

Beide gevallen zuUenmeegenomen worden.

Uit tabel 4.6 volgt voor rc een waarde van 1,6
!t,et

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

waaruit volgt voor "Tidalandsplash" omstandigheden: c:'C! =6,77.0,5.1,6=5,416

( Jn~1
D~ (t) == D;/,o .k;,C/.k;,cll :~p. ·r Del

Waar vinden we D;I,O 11

Deze chloridediffusiecoëfficiënt moet bepaald worden uit een "oompliaace" test.
Feitelijk zou nu een proef uitgevoerd moeten worden op het voorziene betonmengsel of als alternatief gebruik
maken van beschikbare data. Deze laatste optie isin de praktijk van het, ontwerpen alleen realistisch; het isin de
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normale ontwerppraktijk niet gebruikelijk dat er allerlei proeven uitgevoerd moeten worden alvorens er
berekeningen gemaaktkunnenworden: er moet dus een globaledata-baseaa:nwezigzijnmetwaardenvootD~,o
In DURACRETErapPQrt ."StatisticalQuantification, Material Parameter" (2] worden wat waarden gegeven zoals
door Schwenk bepaald; ~~l~ehiergebruUázuUen~orden .•••.•••.•••.•.•.•.•.<.. •••.....> . . .: . '
Uit tabel 3 vanbovtmgenoemd rapport volgt.voor het·gebruik van CEM II1IB42,5 LHlSR,w/ç==o,50eIl9 =.300
kg/m3 een gemiddelde waarde voor D~,o van 1,26 10-12m2/s = 39,7mm2/jaar.
Uitgaande van. eenvariatieeoëfficiënt van 0,191 (volgens Schwenk) levert dit een karakteristieke waarde voor
D;I,O op van (95 %betrouwbaarheidsgrens) 39,7 +39,7*0,191*1,64=52,1 mm2/jaar.

Uit tabel 4.2 volgtvoor atmosferische.omstandigheden: k:,cl = 1,98

Uit tabel 4.2 volgtvoor "Splash"omstandigheden: k;,cl = 0,78

k :,cI heeft volgens tabel 4.1 een waarde van: 1.50(3 dagennabehandelen)

Uit tabel 4.4 VQlgtYQOl'atmosferise~om~digheden: n;l=o,85
Uit tabe14.4 volgtvQöt''Tidalandsplash'' omstandigheden: n;l =0,80 (fout in tabeI4.4)
to is 0,0767 jaar (28 dagen)
XC is betondekkil).g= 35mm
~ afwijking berondekkingis volgens tabel 4.6 gelijk aan 20mm
r ..is.volgensta~1.4 .. 6....•..ge.l.îJ.·k.•.•aan 3,8

Dil . . •... / ••.

Voor atmosferiseheomstandigheden volgt dan:

I

11 = [(-35-:-2-0 .erf-
J
( 1- -i:~·-3'-05-.~-,5-.l-,I;)r-52-,I-.l-,9-8.-1,5-0-~-'0-76-7-0'-85-.3,-8r""

t; = 29.979 jaar
Dit is wel erg lang

XC = 2
11
52,1.1,98.1,5.(·.·O,0767)O,85.3,8.100.erf-1(1_--', 1,6 ., .••).•+20 = 30,0 mm « 35 mm)

V 100 1,2.3,05.0,5.1,6

Voor "riool and splash" omstandigheden volgt dan:

1

11 =[(-35-:-2-0,eti-'(l- :1·6,n.;,s.1,6)f. 52,1.0,78.1,5~'O'0767".3,~r·

t; = 1348 jaar ")
De formule is erg niet-lineair, vandaar de grote verschillen .

•)Gebaseerd op de foutievewaarde in tabel 4.4. voor nqvanO.60levert dit op .t; == 3,7 jaar
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wordt ~ gelijk aan nul genomen, dan wordt t~= 6.448.829 iaar
wordt ~ gelijk aan 5 mm genomen (xcb30 mm], dan wordt t~ = 1.380.426jaar
wordt ~ gelijk aan 10mm genomen (xd=25 mm], dan wordt t~ = 222.946jaar
wordt ~ gelijk aan IS mm genomen (xcb20 mml, dan wordt t~ = 23.939jaar

I {00767)0,85 ( 16
XC = 2J52,1.0,78.1,5. ' , .3,8.100.erjl 1- ' + 20 = 31,8mm « 35mm)

V 100 1,2.6,77.0,5.1,6

3.1.2. Betrouwbaemeidsfunctie Chloride-indringing (predictie),' normaal
betrouwbaarheithmiveau
(volgens tabel 4.6 uit Hl)

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

Cs,d

r == 2,2Dd

!J.x == 12 mm

Voor atmosferische omstandigheden volgt dan:

r
2 ]_12 ,1 6 1 - 1 1-0,85d i-I 'I 'fr := .er. - --,' ,,' ° 85J35- 12 (1,05 3,05.0,5.1,35) ) 52,1.1,98.1,50.0,0767' .2,2

t~ = 2,0268 16 14 iaar
Dit is wel zeer extreem lang (levensduur aarde ca. 4,5 109 jaar !l)

I (00767)°·85 ( 16 )
XC = 2,J52,1.1,98.1,5. ' .' .2,2.100.erf-1 1- ,'. '.,. " + 12 == 16,0 mm « 35 mm), " 100 1,05.3,05.0,5.1,35

Voor "Tidal and splasb" omstandigheden volgt dan:

[ 2 ]_12 ,1 6 1 ' - 'I,HI,8
d i-I 1 'ti = .er' - --. ", 0 8( 35 - 12 (1,05 6,77.0,5.1,35) ) 52,1.0,78.1,50.0,0767 .. 2,2

t~ = 1.204.036 jaar
I O~

XC =2_)52,1.0,78.1,5.(.0,0767)' .2,2.100.erf-1(1- 1,6 )+12 = 19,5 mm«35mm)
\ 100 1,05.6,77.0,5.1,35
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3.1.3. &ltrouwbaarheidsfunctie Chloride-indringing (predictie); laag
betrouwbaar#eidsniveau
(volgens tabel 4.6 uittI])

Uit tabel 4.6 volgt nu voor lage reparatiekosten:
"tcr ;::;:1,02

r == 1,15
C.,.ei

;::;:1,3

;::;:5mm

Voor atmosferischeorilst.andigbeclen volgt dan:

[(
2 . ( 16 1 ))_2 1 ]-I-~'S5" 1-11' ----ti ;::;:. -35-·--5 er. --1,0-2'3,05.0,5.1,15 • ·-52-,I-.I-,9-8.-I,-SO-.•.0-,0-7-67-o,-s5-.1,-3

ti" = 2,216<i 1020 jaar
Dit is wel zeer extreem lang; zou oud zal het heelal wel nooit worden.

(
00767JO'85 ( 16 )

XC = 252,1.1,98.1,5. '. • .1,3.1OO.erf-1 1-. .' ••... • •.• + 5 = 6,3mm« 35mm)100 1,02.3,05.0~5.1,15

Voor "Tidal and splash" omstandigheden volgt dan:

" [( 2 1-1(1 1,6 _1_· )J-:? _1_].·-I~~'S
ti = -35-_-5·er · --1,0-2'6,77.0,5.1,15 '52,1.0,78.1,50.0,0767°,8.1,3.

tt = 1.02513 101% jaar

C • • .••.... •. .>(0,()j67J·O,g 13 1.0.·.•+-r(... . 1,6 )x =2 52,1.0,78.1,5. •• .•.. ., .. O.erJl- ... . ..·+5=1l;Omm «35mm)
100 1,02.6,77.0,5.1,15

Uit het voorgaande volgt dat zeer ruim voldaan wordt aan de "levensduur" van 100 jaar.
De "levensduur" ligt als predictie blijkbaar ergens tussen 1348en 2,2166 1020 jaar.

3.1.4. BetrouwbaarheidsIunctie Çhloride-ingringJng (postdictie); hoog
betrouwbaarhêidsnJveau
(volgens tabel 4.6 niHl])

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

voor n;I,O heeft dan in de predictie is meegenomen. Opgemerkt wordt dat de nieuwe waarde voor D~,oeen
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zodanig groot verschil vertoont met de oorspronkelijk waarde van de predictie dat, gezien de gegeven
standaardafwijking, het zeer onwaarschijnlijk is dat de waarde uit het onderzoek van mü binnen de mogelijke
spreiding ligt zoals volgend uit de predictiewaarde.Men kan zich dus afvragen in hoeverre D~,o reproduceerbaar
is.

Na 90 dagen heeft D~,oeen gemiddelde waarde van 6,2 10-12 m2/s bijeen standaardafwijking van 1,8 10-12

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

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

Voor atmosferische omstandighedenvolgt dan:

[

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

d i-I 1 'ti = .er .l - -. .'. 085( 35- 20( 1,2 3,05.0,5.1,6) ) 288,62.1,98.1,50.0,0767'.3,8

t1 = 0.33 jaar
Dit iswel erg kort!!

XC = 2 288,62.1,98.1,5(0,0767)0,85.3,8.100.er/-1(1_ 1,6)+ 20= 43,1 mm (> 35 mm)
100 1,2.3,05.0,5.1,6

Voor "Tidal and splash" omstandighedenvolgt dan:

1

[( ( ))
-2 ]1_08

d _ 2 i-I 1- 1,6 1. • . 1. '
ti - . .er '. .. ... . . . . .'. 0835- 20 1,2 6,77.0,5.1,6 288,62.0,78.1,50.0,0767. .3,8

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

XC =2 288,62.0,78.1,5(0,0767)O,8.3,8.100.er/-1(1_ .1,6 • )+20 = 53,3mm(>35 mm)
100 1,2.6,77.0,5.1,6

3.1.5. Betrouwbaarheidsfunctie Chlorlde--indrlnging (postdictie),· normaal
betrouwbaarheidsniveau
(volgens tabel 4.6 uit [lJ)

Voor atmosferische omstandighedenvolgt dan:

lï( 2 .( 16 1 ))-2 1 < ] ••1_~'85d •. . .i-I'} ,
ti =. . .er <.- --'. ...••••.. .' '.. < . . '. . °8535 -12 1,05 3,05.0,5.1,35 288,62.1,98.1,50.0,0767 '.2,2 •

tf = 1.055.656 jaar
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(
00767)°'85(. 16 J

XC =2288,62.1,98.1,5 .. ' .•. .2,2.100.erf-1l- ........'.•.•.•.•.•+12 = 21,7 oom{<35 mm)
... 100 1,05.3,05.0,5.1,35

Voor "Tidal and spll§h." omstandigheden volgt dan:

[

-2 ]-. 1. ( 2(· 161 J.). 1 . I-O,S
d .;1-1 1 '

ti = . 35_12·er --1,0-5'-6,-77-.0-,5-.1-,3-5•• '288,62.0,78.1,50.0,07670,8.2,2

t; =231 jaar

XC = 2 288,62.0,78.1,5(.0,0767).0,8.2,2.100.erf-1(1_. .1,6 ••...•••J.+ 12 = 33,10000« 350000)
100 . 1,05.6,77.0,5.1,35

3.1.6. BetrouWlJaarheidsfunctie Chloride-indringing(postdictie);/aag
betrouwbaarheJdsniveau
(volgens tabel 4.6 uit[l])

Voor atmosferisch.e{)mstandigheden volgt dan:

[ :2 ]_1
(

2 ...•.( 16 1 J)- 1 •.1-0,85d ;I-I 1 ' ---- _
ti = -35-_-5·er. - -1,0-2'3,05.0,5.1,15 . .• ·288,62J,98.1,50.0,07670,85.1,3.

t; = 2,45681015 jaar

XC = 2 288,62.1,98.1,5.(0,0767)°,85.1,3.100.e1;f-1(1-1,6 .•.J..•.+. 12 = 15~Omm « 35 oom)
100 1,02.3,05.0,5.1,15

Voor "Tidal and s12l@§h."omstandigheden volgt dan:

t; = 195.272 jaar

(
00767)°'8. .(. 16 Jx' = 2288,62.0,78.1,5 ' •••. .1,3.100.erf-11-.. . • .' ..•..••.•> ..•.+12 = 31,3 mm « 35 oom)100 .. . 1,02.6,77.0,5.1,15

De "levensduur" ligt als PQstdictie blijkbaar ergens tussen 0,043 en 2,4508 1015jaar;
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3.1.7. Propag,ati.f@se(Cracking and spalling); als gevolg van de chloride belasting en
gebaseerd op .,ostdictie bij een hoog betrouwbaarheid$niveau

Uitgaande van "tidal and splash" omstandigheden zal hieronder worden berekend hoelang de
propagatietijd volgensDuracrete in beslag neemt (kritische scheurwijdte is groter dan 1 mm).

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

t
C C ( hydr )n

c
. k" k: k: k:P = Po' -t- "".cres : T,res' RH,res' cl.res

o
1

k;,res = 1+ KC .(T - 20)

Uit tabel 6.9 volgt:
(q = 74,4
a2 = 7,3
a3 = -17,4
d = diameter van de (v~deel)wapening = 16 mm

r;= karakteristieke waarde voor splijttreksterkte (B35) = 1,40 N/mm2

xd=xc - ~=35-20 =15 mm
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)". In "General Guidelines for Durability Design and Redesign" [1] worden echter geen waarden
gegeven; dit is niet erg praktisch.
Volgens het Duracrete.rapport "Statistica} 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

IIIIB) 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 p" > p:).
Thydr = 1jaar
10= 28 dagen = 0,0767 jaar

k;,res volgens tabe16.7 is gelijk aan 1,0
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KC volgens tabel 6.4 gelijk aan 0,025 °C-l (temperaturen beneden 25°C)
T = 15°C (aanname)

1
k~,re$ = 1+ 0,025.(15 _ 20) = 1,14

k:m res is volgens$,. De..••.•16.8geh.·~.·kaan 3,80 (Hoo.go.vencement bij 800.10RH)
. , .. . .:-., ',.::: -- - - --

k~ yes is volgens t9,be1 6.6 gelijk aan 0,72 (met chloride), '."'.:-,':

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

pC = 106'(0,0~67)O'54 .1,0.1,14.3,80.0,72= 1322,9

Uit tabel 6.9 volgtmo = 882 [pm.nmtjaar]
aC (pitting factor) is volgens tabel 6.5 gelijk aan 9,28 (met aanwezigheid van chloride)
Fel is volgenstabel(j.2gelijkaan 2,63 (met aanwezigheid van chloride)
Yvis volgens tabe16.11 gelijk aan 1,70 (kolom "High")

d882 < •. . . . ptm
V = 1322,9·9,28.2,63.1,70 = 27,66 jaar

Wtis volgens tabel 6.3 gelijk aan 0,75 ("Cyclic wet-dry, unsheltered")
t = ontwerplevensduur = lOOjaar
tid = 0,043 jaar (zie berekening hiervoor)
pd = 27,66.0,75(100 - 0,043) = 2073,6ptm

Wois de breedte van de initiële zichtbare scheur en is volgens tabel 6.9 gelijk aan 0,05
b" = b' -r,
bC is volgens tabel 6.9 gelijk aan 0,0104 mm/am (wapening ligging onderzijde)
Ybis volgens tabel 1,80 (kolom "High")
bd = 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 mmen daarmee wordt ook zeer duidelijk de gewenste
ontwerplevensduur van 100 jaar niet gehaald, als dit incl. propagatietijdwordt genomen.
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3.2.1. Betrouwbaarheidsfunctie Carbonafatje; hoog betrouwbaarheidsniveau
(volgens tabel 5.4 uit [ID

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

d[ (xc - Ax )2)1_;n:-
t = ------------
I 2 C DC kC k" 2n

C

,cs,ca' O,ca·· tI,co' (;,ca·tO ca 'YDca .

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

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

c;,ca =5,0 10-4 kg/m3.

De grootheid D~,ca (karakteristieke waarde van de carbonaratie snelheid) moet bepaald worden op basis van
een "compliance test".
Feitelijk zou nu een pmefuitgevoerd moeten worden op het 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
normale ontwerppraktijk niet gebruikelijk dat .er allerlei proeven uitgevoerd. moeten worden alvorens er

berekeningen gemaakt kunnen worden: er moet dUSeen 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.
Uit tabel 2 van bovengenoemd rapport volgt voor het gebruik: van CEM IIIIB 42,5 LH/SR, w/c=O,50 en c = 300

kg/m3 een gemiddelde waarde voor D;,ca van 40,5 10-11 m2/s/(kgC02/m3)=: 12772 mm2/jaar/(kgC02/m3)
Uitgaande van een variatiecoëfficiënt van 0,028 (volgens Schwenk) levert dit een karakteristieke waarde voor

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

Voor k; ca wordt 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 ontkistèn)

to is 0,0767 jaar (28 dagen)
YDcc is volgens tabel SA gelijk aan 2,9

-: is volgens tabèl 5.3 gelijk aan 0,132 (Outdoor shéltered, 81% RH)

1

d(. ...(35 - 25} J 1-2.0,13;2

ti = 2.5,0.10-4.13358,5.0,85.1,0.0,07672.0,132.2,9 .

ft = 11,4 jaar

Dit is wel wat kort ?!
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(
0 0767 )2.0.]32

XC = 2.5,0.10°4.13358,5.0,85.1,0.>' ..... ••. .2,9.100+25 = 47,3mm(>35mm)
100

wordt ~ gelijk aan nul genomen, dan wordt t1 = 341.9 jaar
wordt ~ gelijk aan 5 mm genom~n (xd=:30mm),dan wordt. 11 224,9jaar

wordt ~ gelijk aanJO mm genomen (xd=:25 mm), dan wordt t1 =J37,0 jaar
wordt ~ gelijk aan 15 mm genomen (xd=:20 mm), dan wordt t1 = 74,7 jaar
wordt ~ gelijkaan20mm genomen (xd=:15 mm), dan wordt t1 = 34,2 jaar

3.2.2. Betrouwbaarheidsfunctie Carbonatatie; normaal betrouwbaarheidsniveau
(volgens tabel 5.4 uit[1])

]

d ( (35-20}2 )1-2.0.132
tj = 2.5,0.10-4.13358,5.0,85.1,0.0,07672.0,132.1,9.

t1 = 60,7jaar

i ..• -(00767)2'0.132
XC =~2.5,0.l0-4.13358,5.0,85.l,0. ·'100· •• .1,9.100+20 =38,0 mm{> 35 mm)

3.2.3.Betrou~l:}.arl1eidsfunctieCarbonatatie; laag betrouwbaarheidsniveau
(volgens tabel 5.4 uitIt})

1

td =( •. •... (35-15)2 . . . .).1-2.0.132
I 25,0.10-4.13358,5.0,85.1,0.0,07672;0,132.1,30

t1 = 222jaar

r--( 0 0767)2;()'132
x' ~ )2.5,0.10-<.;3358,5.0.85.1,0.-,- •._- ··.1,30.100 + 15 == 29,9mm (> 35mm)

V ·.100

3.2.4. Propagatiefase (CrackingtJnd spallifJ9) als •gevolg van .carbonatatiebijeen hoog
betrouwbaarheidsniveau

Hieronder worden berekend hoelang de propagatietijd volgens Duraceere in beslag neemt (kritische
scheurwijdte is groter dan 1 mm); bij afwezigheid vanèhlorideaeneinde alleen deprepagatiesnelheid als
gevolg van carbonatatie te verkrijgen ..

De betrouwbaarheidsfunetie is: g(x) = W er - Wd

verder:
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Vd mo C FC= -C .a . cl·rl'p
t

C C ( hydr )n
c

kC k; r: r:P = PO' -t- <. c.res : Tires : Ril.res : cl.res

° 1
k~,res= 1+ KC .(T - 20)

Uit tabel 6.9 volgt:
al = 74,4
a2 = 7,3
a3 = -17,4
d = diameter van de (verdeel)wapening = 16 mm
fc~sp = karakteristieke waarde voorsplijttreksterkte (B35) = 1,40 N/mm2

xd=xc -~=35-25 =}O mm

pt = 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
Method (TEM)". In "Oeneral Guidelines for Durability Design and Redesign" [1] worden echter geen waarden
gegeven; dit is niet erg praktisch.
Volgens het Duracreterapport "Statistical quantification of the 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

III/B) 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-l (temperaturen beneden 25°C)
T= 15°C (aanname)

C 1 = 1.14
kr,Yes = 1+0,025. (15 - 20) ,
kRH

c is voleens tabel 6.8 gelijk aan 3,80 (Hoogovencement bil 80% RH).res c ~

kCI is volsens tabel 6.6 gelijk aan 1,0 (zonder chloride)ct .res c

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

1
pC = 106'(0,0767)°,54 .1,0.1,14.3,80.1,0= 1837,4
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Uit tabel 6.9 volgt mo = 882 [J.Ull.Om/jaar]
(XC (pitting factor) is volgens tabel 6.5 gelijk aan 2,0 (zonder aanwezigheid van chloride)
Fel is volgens tabet6.2 gelijk aan 1,0 (zonder aanwezigheid van chloride)
"Ivis volgens tabe16J 1 gelijk aan 1,10 (kolom "High")

d 882 .... . pm
V = 1837,4 .2,OJ~0.1,10= 1,632 jaar

Wtis volgens tabe16.3 gelijk aan 0,75 ("Cyelic wet-dry, unsheltered")
t = ontwerplevensduur = 100 jaart: = 11,4 jaar (zie berekening hiervoor)

pd = 1,632.0,75(100-11,4) = 108,4pm

Wois de breedte van de initiële zichtbare scheur en is volgens tabe16.9 gelijk aan 0,05
bd=bc'Yb
bC is volgens tabe16.9 gelijk aan 0,0104 mmrum (wapening ligging onderzijde)
'Ybis volgens tabel·J,80 (kolom "High")
bd = 0,0104.1,80= 0,0187
Wd = 0,05 + 0,0187.(108,4 - 54,60) = 1,051 mrn

Deze scheurwijdte is meer daa 1 mm· en.daarmee wordt wat ·caroonatatie betreft net Biet voldaan
aaa de ontwerpleveBsduur VaD100 jaar (iBclusief de propagatieperiode).
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4. Wanden binnenzijde van·de tunnel

4.1.1 Betrouwbaameidsfunctie Chloride-indrlnging (predictie); hoog
betrouwbaarhéitfjtlhleau
(volgens tabel 4.6 uit [1])

d

g= C:r - Cd (x.r) = C....C1",.d... - .: c:'eI[l- erf i: Jn:;:;)]
.. 2 DeI,t

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

d [2 -1 [c;r 1 J) -2 1
ti = C .erf 1--, "t» k" k" ";1

x -Ar rCeT A w O,eI' e.cl : c.c/·to ,rD
d

C,.d' b -r.:

1-";1

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

I { J"~I ( JCIC C C t0 .. -1 . C;rx =21~Dc/o,kecf,kccl -- .rD .texp·erf 1- . ... . •+Ar, , , , ts.;'. cl A W

exp r cer' cs,eI·b·r c,cl

Uit tabel 4.5 zou de karakteristieke waarde van de chloride concentratie <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 tabel4.6 voor Ycr een waarde van 1,2

waaruit volgt: c:r=1,6/1,2=1.333
C:C/ = A .(w I b).rc

'C$,cI s~çl

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$,clC;v.d

Beide gevallen zullen meegenomen worden.

Uit tabel 4.6 volgt voor rc een waarde van 1,6
s.d

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

waaruit volgt voor "riool and splash" omstandigheden: c:cl =6,77 .0,5.1,6=5,416

( J
n~1

D~(t) = D;/o·k;c/·k;cf'. ls: .rD, , ,. t cl
exp

Waar vinden we D~,o ??
Deze chloridediffusiecoëfficiënt moet bepaald worden uit een "compliance"test.
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Feitelijk zou nu eettproef uitgevoerd moeten worden op het voorziene betomnengsel of alsaltematief gebruik
maken van beschikbare data. Deze laatste optie is in de.praktijkvall bet01ltwerpen all~realistiscbkbCltis<inde
normale ontwerpJlraktijk niet gebruikelijk dat· eraHerleiproeven uitgevoerd moeten worden alvorens er

berekeningen gem.aaktkunnenwqr(jen:erllloet dllS~~obale<1ata-b(lSeaanwez;i&zijtlWet'Waar<1en"oorD~,o
In DURACRETErapport "StatisticaJQuantification,Material· Parameter" [2] wordellwatwaardengegeyel1zoals
door Schwenkbepmûd; welke hier gebruikt zullen worden. ...... . . . ....
Uit tabel 3 van bovengenoemd rapport volgt voor bet gebruik van CEM UI/B 42,5 LH/SR, w/c=O,50enc ;:: 300

kglm3 een gemiddelde waarde voor D:"o van 1,261o-12m2/s = 39,7mm2/jaar.
Uitgaande van eenvariatieeoofficiënt van 0,191 (volgens Scbwenk) levert dit een karakteristieke waarde voor
D~o op van (95%betronwbaarheidsgrens)39~7 +39,1*0,191*1~64"" 52,1nu112/jaar.

Uit tabel 4.2 volgtvooratmosferisc1le omstandigheden: .k:,cl ;::1,98

Uit tabel 4.2 volgtvoor"splasbt'omstandigbeden:k:,cl .•=.0,78

k:,c' heeft volgensta.beI4.1een waarde van: 1.50 (3 dagen naoobandelen)

Uit tabel 4.4 volgtvooratmosferiscbe omstandigheden: .n:,=O,85
Uit tabel 4.4 volgtvOOr'J:idalandsgIMl!" omstandigheden: n:,.=0,80
to is 0,0767 jaar(28 dagen)
XC isbetondekking= SOmm
öx afwijkil1g bet0fl(Jekkil1g is vçlgens tabel 4.6 gelijk aan 20mm

r »Ó. is volgenstaoo./.l.•...4. J./ig. elijk. aan...•.•.3,8..
Pct

Voor atmosferil!cheomstandigheden volgt dan:

t1 = 2.98 108jaar
Dit weerisextretl11l1ang.

XC = 2 52,1.1,98.1,5.(0,0767)O,853,8.100.er/-1(1_ . 1,6 . ·••···••·J+20 == 29,8 mm( <50mm)
100 1,2.3,05.0,5.1,6

Voor "Tidal and spiash" omstandigheden volgt dan:

[( ( J)
-2 ]l_~8

d _ 2 _1'-1 . 1_ 1,6 1. 1.. .
ti - . . .erJ • • . . . . • 08.50- 20 1,2 6,77.0,5.1,6 52,1.0,78.1,50.0,0767' .3,8 •

t1 = 181.784 jaar

Wat is nu de tijdsduur tot initiatie ???
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Dat is niet erg duidelijk; aan de gestelde levensduur van 100 jaar wordt in ieder geval 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)°'8 .3,8.100.erf-1(1- 1,6 .)+20 ::;::32,0 mm « 50mm)
"\ 100 1,2.6,77.0,5.1,6

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

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

= 1,35
YCS,cl

r ::;::2,2
Del

ëx ::;::12mm

Voor atmosferische omstandigheden volgt dan:

[(
2 é 16 1 ))-2 1 .]1-~'85d .rll·.'ti = . .erJ· .....- -.-.. - . .. '. .. 08550 -12 1,05 3,05.0,5.1,35· 52,1.1,98.1,50.0,0767' .2,2

XC = 2\~2,1.1,98.1,5/ 0,0767).°'85.2,2.100.erf-1(1- 1,6~ l 100 1,05.3,05.0,5.
+ 12 ::;::16,1 mnu < 50 mm)

Voor "Tidal and splash" omstandigheden volgt dan:

1

t; = [(-50-=-12.erf-t1- 1:~5'-6,-77-.0-:5-.1-'3-5))-2.52,1.0, 78.1,.s~.O,0761"8.2,2 ]1_'"

t1 = 1,8762 108 jaar

XC = 2 52,1.0,78.1,5/0,0767)°'8.2,2.100.erf-1(1- . 1,6 ) +12= 21,0 mmï < 50mm)l 100 1,05.6,77.0,5.1,35
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4.1.3. Betroul/ftbearheid$ftJncti'eChloride-lndrin9Jng (predictie); laag
betrouwbaat'heldsniveau
(volgens tabe14.6uit{1])

Uit tabel 4.6 volgt nu voor lage reparatiekosten:
'Ycr = 1,02
Yes,cl == 1,15

= 1,3YVd

Ax =5mm

Voor atmosferisêhSiomstandigheden volgt dan:

[
.(2 . (1,6 1 ))-2 1 ]-1-~'85tf. . 1'"1 1 '

ti = <5~O~--5.er. i - -1,0-2' -3,-05-.0-,5-.1~,1-5.-52-,1-.-1,9-8-.1-,5-0-.0-,0-7-67-0,-85-.1-,3

tt = 4,1882 10~2jaar

Voor "Tidal andsplash" omstandigheden volgt dan:

.tf _ [. (_2.r-1('1_ 1,6 < 1 î)..-2 , 1. .].1-~,8
ti -. . .er.l . . . '. ..1.. ..' . .s re« 0850 - 5 .•..... 1,02 6,77.0,5.1,15).. 52,1.0,78.1,50,0,0767 ' .1,3.

x" ~ 2iI52,1.0,7s:,~.(O'0767)." .1,3.100,0/1(. }- '•..••" ..•..•.1,6 .••.•..•.)+5 =8,8mm« SOmm)
\ 100 ..' 1,02.6,77.0,5.1,15

4.1.4. BefrouVilJa:arheid$ftJnctie Chloride-indringing(postdictie); boqg
betrouwbearhsidsniveau
(volgens tabel 4.6 uit[l])

Uit onderzoek van TNO, zie [41, blijkt dat de vervaardigde beton voor de ze Beneluxtunnel een hogere waarde

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

zodanig groot versChil 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 volsend uit de predictiewaarde.Men kan zich dus afvragen in hoeverre D;I,o reproduceerbaar
is.
Na 90 dagen heeft D~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~,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:

t: =[(_2 .er/-1(1-_1'6._1_JJ-2.-. __ 1 -0-85 ]1_~'85
50 - 20 1,2 3,05.0,5.1,6 288,62.1,98.1,50.0,0767' .3,8

t: = 3.289 jaar

XC = 2 288,62.1,98.1,5.(0,0767)0,85.3,8.100.eif-I(1_ 1,6 J+ 20 = 43,1 mm « 50 mm)
100 1,2.3,05.0,5.1,6

Voor "Tidal and splash" omstandigheden volgt dan:

d _ [( 2 1-1(1- 1,6 1 JJ-2 1 ]1-~'8ti - ---.er. . 08
50-20 1,2 6,77.0,5.1,6 288,62.0,78.1,50.0,0767 ' .3,8

ti
d = 34,8 jaar en voldoet daarmee niet

Het verschil tussen pre- en postdictie is weer groot.

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

4.1.5. Betrouwbaarheidsfunctie Chloride-indringing (postdictie) ; normaal
betrouwbaarheidsniveau
(volgens tabel 4.6 uit [1])

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

Cs,cl

=2,2
= 12mm

Voor atmosferische omstandigheden volgt dan:
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( ))

-2
1- 1,6 1 1
. 1,05' 3,05.0,5.1,35•.... .288,62.1,98.lS0.0,076'f,85

t1 = 310.975 jaar

! {O 0767)°'85.( 16 )
XC = 2Î!288,62.1,98.1,5 '... .2,2.l00.eJ11 1- . ..•.' ..•..•--•. -.. +12=21,7 mm( < 50mm)

v 100 1,05.3,05.0,5.1,35

Voor "Tidal and splash" omstandigheden volgt dan:

[( ( ))

-2
d 2 ..•1 1,6 1 1

ti = .erF 1--•.-... • . .. {}850 -12 1,05 6,77.0,5.1,35 288,62.0,78.1,50.0,0767'

t1 =35.961jaar

XC = 2.!288,620,78.JS,(o,o767)'" ,2.2,l00,err'(I- . .. 1,6
\ 100 ) 1,05.6,77.0,5.

+12= 34,7 mm( < 50mm)

4~1.6.BetrouJNlJaarheidsfunctie Chlonäe-indringing (postdictie) ; laag
betrouwbaarheid$nweau
(volgens tabel 4.6 uit[l])

Uit ta.beI4.6 volgt nn voor lage reparatiekosten:
"'{cr = 1,02
r = 1,15cs, cI

= 1,3
rVd

Ax =5mm

Voor atmosferische omstandigheden volgt dan:

d [.( 2 . 1( 1,6 1
ti = 50=- 5·erF 1- 1,02' 3,05.0,5. 288,62.1,98.

t1 = 4,628 1017 jaar
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XC = 2.J'288,62.1,98.1,5.( 0,0767)°'85.1,3.1OO.erf-l (1- 1,6 + 5 = 8,0 mmï < 50mm)
\ 100 1,02.3,05.0,5.1,1

Voor "Tidal and splash" omstandigheden volgt dan:

d _[(_2 '+1(.1. _~ 1 ).J-2 1tj - .e'., . 08lso - 5 1,02 6,77.0,5.1,15 288,62.0,78.1,50.0,0767..

1
1-0,8

t1 = 1.280.832 jaar

I( 0 0767)°'8 ( 16 )XC = 2 1288,62.0,78.1,5. '. .1,3.1OO.erf-l 1- .' • . ..+ 5= 23,9 mmï' < 50mm)V . 100 1,02.6,77.0,5.1,15

4.2.1. Betrouwbaarheidsfunctie Carbonatatie; hoog betrouwbaarheidsniveau
(volgens tabel 5.4 uit [1])

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

td=( (xc_ÖX)2 .. Jl-2n:.
I c c C c 2n"2.cs•ca• DO•ca •ke•ca·kc•ca .to co ·r Deo .

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

Xc is betondekking = 50 mm
8x afwijking betondekking is volgens tabel 5.2 gelijk aan 25mm

<ca =5,010-4 kglm3.

De grootheid D~,ca (karakteristieke waarde van de carbonaratie snelheid) moet bepaald worden op basis van
een "cornpliance 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
normale ontwerppraktijk niet gebruikelijk dat er allerlei proeven uitgevoerd moeten worden alvorens er

berekeningen gemaakt leunnen 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 van bovengenoemd rapport volgt voor het gebruik van CEM IIIIB 42,5 LHfSR, w/c:::;Q,50en c;;:; 300

kg/m3 een gemiddelde waarde voor D~ca van 40,5 10-11 m2/s/(kgCÜ2/m3}: 12772mm2/jaar/(kgC02/m3)
Uitgaande van een variatiecoëfficiënt van 0,028 (volgens Schwenk) levert dit een karakteristieke waarde voor

D:1,0 op van (95%betrouwbaarheidsgrens) 12772 +12772*0,028*1,64;;:;13358,5 m.m2/jaar/f~gCOzIm3).

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

Voor k;,ca wordt uttabel 50lde volgende waarde gevonden: 1,0 (na 7 dagen ontkisten)
to is 0,0767 jaar(28 dagen)
r. is volgens tabel 5A gelijk aan 2,9

De<:n:a is volgens tabe153 gelijk aan 0,132 (Outdoor sheltered, 81 % RH)

d .
tj = 137,03 Jaar

. (00767)·2.0,132
XC = 2.5,0.10-4.13358,5.0,85.1,0.' . .2,9.100 + 25 ;;:;47,3 mm ( 50 mm)

100

Dit is minder dan de gewenste levensduur van 100 jaar !

wordt L\x gelijk aan nu} genomen, dan wordttj
d. = 568.7 jaar

wordt L\x gelijk aanS mrn genomen (xd:45 mm), dan wordt t~ = 427,1 jaar
wordt L\x gelijk aan 10 mm genomen (xd:4o mm), dan wordt t: = 310,1 Jaar
wordt L\x gelijk aan 15mm genomen (xd:35 mm], dan wordt t: = 215.7 Jaar
wordt L\x gelijk aanZO mmgenomen (xd=30 mm),dan wordt tjd= 141,9 jaar

4.2.2. Betrouwbaarheidsfunctie Carbonatatie; normaal betrouwbaarheidsniveau
(volgens tabel5A uitrl])

I

d _ ( (50 - 20J . .). 1-2.0,132
tj - \ 2.5,0.10-4.13358,5.0,85.1,0.0,07672.0,132.1,9 •

+20 ;;:;.38,Omm « 50mm)

4.2.3. Betrouwburheidsfunctie Carbonatatie; laag betrouwbaarheid$niVéaU
(volgens tabel 5.4 uit [l n

28 van 38



Toepassing Duracrete

1

d [ .. (50 - 15Y J 1-2.0,132
ti :;:: 2.5,0.10-4.13358,5.0,85.1,0.0,07672.0.132.1,3

d •
ti :;::1017 Jaar

f· • ..( 00767)2.0'132
XC :;:: ~2.5,0.1O-4.13358,5.0,85.1,0''100 .1,3.100 + 15 :;::29,9 mm « SOrnrn)
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5. Samenvatting

1I{){)gbetrOll"bluJfheidslliyeIJli .. .
;';\i;"":~$;:L'::'::~:;:>$.~:;~"~1'<':-::;':":'-':~,",.:;·t~':l"'.;~;:;'-:':";:';;;';!;ê~.;9;~;;,;.;.},t';:~,,~;.;,.::;;;;.i::;i:;*";~~;;*:~i:r;i:·;i:;':x~:%::'0::i;;;-:%::W;'V:·:*:<:·;~5';::<:~::·?:r,.«~ ••;1X..,:r;::~;;~:~J':%W::::··::%~:::::::1:~:·~::::'~:::C::;·;x.,;:~;X:;~:1<::1:~=5~~;::*:t:::;~+"~:f.~?;:;:W~;~:~;;:~;·:~~;.)$::·):;::,;~~:~';:.:

predictie p08ttUetie
,.:;~~;*,~';*.~""%,,;:;,);;~::;:;::%::->,;:,~;,;~&:{,~%:~;,::%:~:;:;~::::::~~;::;~j:;~.:;~:"~"%::';:':%:-'5~~~~"%:~;ik~~:'5:::';9,:::~;X~';&:.<Y"&~:?/;:'%:'9)::'-"~-:;,?;:~'>;:;%$'.Y":'::·:~~;;W:9~:kt?~~?,~~SStK~:i'.{~~~'W.$o/m;w:~;:·:0:·/)<:';1<·

ÇIlI~Hi~~ind.ti~g~ng Carbonatatie Çll~9ride.in4ti.ging
plaats aanwezige milieu benodigde dl1urtot benodigde duur tot benodigde duur tot

dekking [mm] dekking initiatie (jaren] dekking (mm] initiatie (jaren) dekking (mm) initiatie (jaren]
(mm]

Buitenzijde 70 "submerged" 54,9 845 - - 106,4 2,3
tunnel
Dak 35 !!llbnospheric" 30,0 29.979 47,3 11,4 43,1 0,33

binnenzijde "tidlliandsplash" 31,8 1.348 53,3 0,043
Wand 50 "lltmospheric" 29,8 2,98108 47,3 137,0 43,1 3.289

binnenzijde . "tidlllandsplash" 32,0 181.784 53,3 34,8

Normaal··betrouwbaarbeidsniveau
predictie •••.•.postdictie

*N;';:;:.":;G::~:;;:;:;r":;r";~;ç( •.'ff.{;~%;97':~"';:J~&'(.~;%~;%~;:;;.~~X'&0'.:;~:,::9.:::J:~;~v.:;i'>'~~%:;:;f.?7-:~::::~;~:::;*:"~~:·;:;;;:;:;:;':;:;;;:;-U·'$::%:;~::';:::;·~r::;·:Vt~;:;-}:;5.-:f.~:'::::;:?;:;~:;::1';: .•,.;:';f·:';f,'-;~;-:Vv,*;:;-;Z"~Wh;::~~~~?it;:~':;~~~..i*~'::st::;:i.t::::;;-ç:::",;~:~

ÇhI()ri~~i~~tinging CarbonatatieÇllltJri~e.i~ri.gi~g
plaats aauwezige Milieu benodigde duur tot benodigde duur tot benodigde duur tot

dekking {mm] dekking initiatie (jaren] dekking (mm) initiatie (Jaren) dekking [mm] initiatie (jaren]
[mm] ..

Buitenzijde 70 "submerged" 33,9 85.541 - - 63,4 233
tunnel
Dak 35 "lltmospheric" 16,0 2,02081014 38,0 60,7 21,7 1.055.656

binnenzijde !'tidalindsplash" 19,5 1.204.036 33,1 231
Wand 50 "lltmospheric" 16,1 3,1097105 38,0 400 21,7 310.975

binnenzijde "tidlland SpillSb" 21,0 1,876210· 34,7 35.961
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Laagbetrouwbaarbeidsniveau
.;:·;:::·~;~:.:·:::,:;~::.:;:;:,~~.(;·;:::,,~;:;:,':·;:'~;0.~:~(.'::/.';';:~'.·:~~~·;:;::~i;':y:·:r.·;-;~;::~:~-:·7,·:::'~';~::·:9.·:'0-=%';·Y.~:·;V,,;::·:·%:·:·y;·:·x,·:-:(;·;·7.o;>;:';<;%·;';:;O:·;<';·;J';·~y;;o~':';·>:;·:':;;;;:~·:';-l~:·;(~:;Ä·;:n;:{-:·;;:~f::;~·_1;.;,' ·:;:15,;:;'~,,;:;.:,'g;?,;;~<-~;;~'·:·:1:;;·h1;;;;:,;;:?"~·:;::t$g;:;j".:;~;:;_,<,;;';~;;'.:;::;:.;:;:X:;::;;::': ;.: ;

predictie postdictie
:·:,;,:·:,7;·;':·~·:.y'·:·:';':·>::·:";:·:"·~;;·~;:~:;;·:::·:'~~.;;:::.:;::,.~;~.:;~<>:;:;(,::;'X••;~~~;*;:;%~;~~.;.;".;5{o~;;':;;~~;·k;Y:/.~~>Z••x.;:y.~;;x~:y.·;*;::~·::;';::%;;-'4~~fi,~<~:::::X'7.:;-;(,:9'4.9"/~·;V:;·~;';';"·~<X~;';'--':Y:';·;<·;iw>,:::·;;>::;.y.~$~:.;;.;.:~(.:;>:t4;;'h·:?(.·:~~~':;'::';:·:~(.·:%·YÁv:i:;~;,:;:;);'·Y,"!:.~.

Cblorid~indri-.ging Carbonatatie Cbloride..,i-.d ri-.gi-.g

plaats aanwezige mUieu benijdigde dUllrtot bellOt6idê duur tot ~. ttllll ••tot
dekking [mlO] dekking initiatie (jaren] dekking [mm] initiatie (jaren] dekking [mlO) initiatie (jaren]

[mlO]
Buitenzijde 70 "submerged" 19,3 5.067.022 - - 36,9 13.836

tunnel
Dak 35 "atmospherie" 6,3 2,21661020 29,9 222 15,0 2,45081015

binnenzijde "tida) andspJash" 11,0 1,025131012 31,3 195.272
Wand 50 "atmospheriç" 6,3 4,1882102% 29,9 1017 8,0 4,6281017

binnenzijde "tldaland splasb" 8,8 5,81551010 23,9 1.280.832-~_•..
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6. Conclusies

1. De buiteozijde valide tunnel voldoet volgens de predictie met een berekende levensduur van 845jaar
(bij een hoog betsouwbaarheidsniveeu) ruim voldoende (tot initiatie). Wordt echter een postdictie
gemaakt bij hetzelfde hoge betrouwbaarheidsaiveau 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 betrouwbaarheidsniveau verlaagd (van hoog naar normaal en laag) dan nemen de
initiatietijden extreen toe (predictie: van 845 jaar tot 5 miljoen jaar; postdietie: van 2,3 jaar naar bijna
14 duizend jaar)

2. De binneBZijde va» bet 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. JO.OOOjaargevonden; uitgaande van~idal and splash" is dat ruim .1300
jaar. Wordt echter een postrlictie gemaakt bij hetzelfde hoge betrouwbaarheidsniveau dan is. tijd tot
initiatie bij atmosferische omstandigheden echter slechts 0,33 jaar, terwijl het voor"tidalanrl.splash"
0,043 jaar is . De invloed van de precieze waarde voor de chloride diffusiecoëfficiënt is dus weer groot.
Wordt het betr0llWbaarheidsniveau verlaagd (van hoog naar. normaal en laag) dan nemende
initiatietijden extreem toe (predictie: van 0,043 jaar tot ruim 195 duizend (voor atmosferische
omstandigheden van 0,33 jaar naar maar liefst ca. 2,5 1015jaar. Voor het mechanisme van carbonatatie
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 carbonatatie wordt een levensduur van 137,0jaar 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 .1.xis 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 .1.x,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 aanzienlijk af te wijken aan de later beschikbaar gekomen waarde (postdietie). 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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Bijlage

DuurzaamheidmodeUen ontwikkeld in het kader van DURACRETE
Initiatie corrosie bij chloride

d

indringing:g = C~ - Cd(x,t) - «-C~cl[1- erf( k:t)]
2 Del.t

Met
decr kritisehehloride gehalte (afhankelijk van water-bindmiddel factor,

milieu en type cement)

chloridegehalte aan oppervlak

Ac regressie parameter (afhankelijk van type cement en milieu)
s.cl

(w / b) water-bindmiddel verhouding

xd betondekking

D~ chloridediffusiecoëfficiënt

Dd( ) - DC k<c kC (to )n~lel t - elO··eel· cel'--, , , t
< exp

waarin

D~I,O diffusiecoëfficiënt voor chloride bepaald met gestandaardiseerde
test

k; el omgevingsfactor (afhankelijk van betreffende milieuomstandiheden),

k~cl nabehandelingsfactor (functie van de tijd),

t0 de leeftijd waarop de gestandaardiseerde test is uitgevoerd

texp de tijd gedurende de blootstelling aan de chloridebelasting
c

nel leeftijdsfactor (functie van type cement, milieu)
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Initiatie corrosie als gevolg van
carbonatatic:g •.xd __x: (t) = xd -

met
2.c:ca.D:a. t,

xd betondelOOngx: (t) penetratiediepte cabonatieproees
d

Cs.ca CO]f:oncentratie. aan oppervlak
t tijd

D:a carbonatatiesnelheid

tr.s tx.»: t:c (to )2n
c

ca = 0 ca·1f., e ca .If.,c ca •.. - ca.,..., ., t

waarin

D~,ca

k;,ca

k:,ca

waarde van de carbonatiesnelheid bepaald met
gestandaardiseerde test

omgevingsfactor (functie van relatieve vochtigheid, type cement)

nabehandelingsfactor (functie van de tijd)

de leeftijd waarop de gestandaardiseerde test is uitgevoerd

leeftijdsfactor(fmictièvan type cement,.milieu)
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Voortschrijdende schade (scheuren en afspatten)

met

Wcr krtttsehe.eeàeurwijdte (ca. 1 mm)

Wd optredende scheurwijdte

Wd = {Wo :Obd(pd _ P:)

waarin

Wo initiële zichtbare scheurwijdte

bd parameter afhankelijk van de positie van de wapentagsstaaf

pd indringingsdiepte corrosie in staaf (in microns)

pg indringingsdiepte corrosie in staaf noOfizakelijkom scheur te
veroorzaken (in microns)

d
d X d

Po = al + a2• d + a3·!c,sp
met

al ,a2 , a3 regressie parameters

xd

d
!c~sp splijttre.ksterkte van beton

pd = {Vd. Wt.(~ _ t
j
d) :::;}

met

betondekking
diameter van de wapeningsstaaf

d corrosie snelheid
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Wt relatieve tijd van nat zijn

tt tijd tot de initiatie van de corrosie

Verder

d== mo o" FCpC . . cl

met

mo constante voor de corrosie snelheid versus de elektrische weerstand

F;;~ chloride corrosief actor

a" pittingifactor

pC elektrische weerstandsfactor

C _ r,c (thydr )n;es k" k: k: k".p - 1"'0 • -t-..- . .c.res: Tsres: Rli.res : cl.res
o

waarin

p~ elektrische potentiaal

t0 de leeftijd waarop de gestalldaardiseerde test is uitgevoerd

thydr de leeftijd van het beton (maximum waarde 1jaar)

k~,res nabehandeUngsfactor voor de elektrische weerstand

k~,res temperatuurfactor voor de elektrische weerstand

kC _ . I
T,res - I + KC .(T - 20)

met

KC factor welke temperatuurafhankelijklu~id bescllrijft
T temperatuur in oe
k~,res vocbtigbeidsfactor voor de elektrische weerstand

k~l,res factor die de aanwezigheid van chloride inrekening brengt
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