
•• • •

TNO-rapport

97-BT-R1488

TNO Bouw

Contactpersoon
Ir A.J.M. Siemes

Lange Kleiweg 5
Postbus 49
2600 AA Delft

Telefoon 015 284 20 00
Fax 015 284 39 90

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

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

© 1998 TNO

• • •

Beoordeling van de duurzaamheid van de
tunnelwand van de Tweede Heinenoordtunnel

Datum
26 februari 1998

Auteur(s)

Ir A.J.M. Siemes
Dr R.B. Polder
Dr Ir o.c.o. Adan

Opdrachtgever

Toezichthouder

Projectnummer

Aantal pagina's

Aantal Bijlagen

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

Bouwspeurwerk Rijkswaterstaat
Ing. J. de Vries
Postbus 20000
3502 LA UTRECHT

720.3.4788

68

4

Nederlandse Organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek TNO



TNO·rapper!

97·BT·R1488 2 van 68

Duurzaamheid Tweede Heineneerdtunnel

SAMENVATTING

In opdracht van Rijkswaterstaat is een studie uitgevoerd naar de eisen ten aanzien van de duur-
zaamheid, zoals die zijn gesteld aan de betonnen tunnelwand van de Tweede Heinenoordtunnel,
naar de wijze waarop aan deze eisen is voldaan en naar de invloed van diverse vormen van schade
aan de tunnelwand en reparaties op deze duurzaamheid. De aandacht tijdens de studie heeft voor-
namelijk bij het betonnen gedeelte gelegen. Zijdelings is ook aandacht besteed aan de rubbere af-
dichtingsprofielen en aan de triplexplaat jes die aanwezig zijn tussen de opeenvolgende tunnelrin-
gen.

De studie heeft bestaan uit het bestuderen van de beschikbare informatie waaruit de levensduur-
filosofie van de tunnelwand is afgeleid. Alhoewel expliciet werd gesteld dat de tunnel ontworpen
is voor een levensduur van 100 jaar, is niets teruggevonden over de wijze waarop dat in het ont-
werp stadium is gerealiseerd. Overigens is het stellen van een eis aan de levensduur op zich on-
voldoende. Er moet in principe ook worden aangegeven op welke grenstoestanden (c.q. presta-
ties) de duurzaamheidsfilosofie betrekking heeft en van welke betrouwbaarheid uitgegaan moet
worden. Een dergelijke specificatie is niet teruggevonden. In de studie is een indicatie gegeven
voor zowel de uiterste grenstoestand als de gebruiksgrenstoestand van de gemiddelde levensduren
die behoren bij de beoogde levensduur van 100 jaar.

In het bestek en andere daarmee samenhangende documenten zijn wel een groot aantal praktische
eisen geformuleerd die relatie hebben met de duurzaamheid van de tunnelwand. Deze eisen waren
geformuleerd in de vorm van 'recepten'. Als aan de eisen wordt voldaan, gaat men ervan uit dat
de tunnelwand voldoende duurzaam is. Uit de studie volgde dat de gestelde eisen onvoldoende
waren afgestemd op de feitelijke omstandigheden die in en rondom de tunnelbuis kunnen optre-
den. Enkele zaken die daarbij naar voren kwamen, zijn:
- de geringe betondekkingen, met name op de kopvlakken van de betonnen segmenten,
- het eisen van een milieuklasse 5b, zonder dat duidelijk is wat de agressiviteit van het milieu is,
- het opeenstapelen van eisen ten aanzien van de nabehandeling van het beton, waarbij eisen

zijn gesteld ten aanzien van de duur van de nabehandeling en het minimum sterkteniveau dat
moet zijn bereikt, wil er sprake zijn van een voldoende nabehandeling; er waren overigens ook
gecombineerde eisen,
het ontbreken van eisen ten aanzien van de vorstldooizoutbestandheid en het indringen van
chloride in het beton.

Op basis van onderzoeksresultaten van TNO Bouw, aangevuld met literatuurinformatie, is een re-
kenvoorbeeld gegeven van een levensduurvoorspelling van het ogenblik dat het carbonatatiefront
de wapening bereikt. Uit het voorbeeld kan worden afgeleid, dat voor het bereiken van de ge-
wenste levensduur het noodzakelijk is dat optimaal wordt voldaan aan alle randvoorwaarden
(zoals grootte van de dekking, kwaliteit van de dekking).
Uit de studie bleek dat geen actieve nabehandeling van de betonnen segmenten heeft plaatsge-
vonden. De nabehandeling is daardoor afhankelijk van de (toevallig) heersende weersomstandig-
heden. Bij ongunstige weersomstandigheden (lage relatieve vochtigheid, hoge temperatuur, hoge
windsnelheid) zou de kwaliteit van de betondekking laag kunnen zijn. Om een indruk te krijgen
van dit mogelijke effect is bij een aantal segmenten de carbonatatiediepte gemeten. De gemeten
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diepten waren gering en er kon ook geen effect van de ongunstige weersomstandigheden worden
teruggevonden. Het feit dat de productie van de segmenten niet gedurende (in dit opzicht) extre-
me weersomstandigheden heeft plaatsgevonden draagt hier ongetwijfeld aan bij.

Tijdens het plaatsen van de betonnen segmenten is schade ontstaan aan de segmenten doordat de
betonnen nokken en inkassingen, die waren aangebracht voor het centreren van de elementen, on-
voldoende op elkaar aansloten. Voor zover niet direct zichtbaar kan de aanwezigheid van deze
schade worden afgeleid uit de verschillen in radiale richting tussen de opeenvolgende segmenten.
Deze verschillen kunnen enige malen meer zijn dan de beschikbare toleranties. De niet directe
schade kan bestaan uit afgebroken nokken en af- of ingescheurde randen van de segmenten. Op
de schadeplaatsen kan corrosie ontstaan, die de duurzaamheid van de constructie bedreigt.

Voor het repareren van voornoemde schade is in het rapport een methode aangereikt. Gezien het
feit dat niet kan worden nagegaan of de reparatie aan het niet in het zicht zijnde gedeelte succes-
vol is, is aanbevolen om eerst enige proefreparaties uit te voeren die nauwkeurig moeten worden
begeleid. De onzekerheden die zullen blijven voortvloeien uit deze wijze van repareren, beteke-
nen dat er niet van mag worden uitgegaan dat er geen corrosieschade zal optreden. Het positieve
effect van de reparatie is, dat de omvang van de schade wordt beperkt.

Bij het ontwerp van de tunnel is geen rekening gehouden met de aanwezigheid van chloride.
Aangezien in een deel van de tunnel dooizout gebruikt zal worden, is dat echter wel noodzake-
lijk. Daarom zijn enige berekeningen uitgevoerd, om na te gaan of chloride-indringing een re-
levant probleem is voor de tunnelwand. De berekeningen gaan uit van het strooiregiem dat zal
gelden voor de tunnel. Naast de hoeveelheid zout dat gebruikt zal worden in de tunnel zijn er
nog enige andere onzekerheden, zoals het feitelijke transportproces en de verdunningsgraad
van de zoutoplossing. Deze laatste wordt sterk beïnvloed door de hoeveelheid lekwater die
door de tunnelwand naar binnen stroomt. Deze hoeveelheid kan in de loop van de tijd ook nog
sterk veranderen. De berekeningen zijn daarom opgezet vanuit een 'worst case' beschouwing.
De verwachte levensduur (i.c. de tijd totdat het chloride de wapening heeft bereikt) bleek aan-
zienlijk onder de beoogde levensduur te kunnen liggen.

Het indringen van het buitenwater in de betonnen segmenten zou een beperking ten aanzien
van het optreden van corrosieschade met zich mee kunnen brengen. Er zijn daarom indicatieve
waterindringingsberekeningen uitgevoerd om te bepalen waar op de lange duur het waterfront
in de segmenten zal komen te liggen en hoe lang het duurt voor een dergelijke evenwichtsitua-
tie zal worden bereikt. De spreiding in de materiaaleigenschappen die in de literatuur worden
genoemd, zijn dermate groot, dat de indringtijd kan variëren van één decade tot enkele honder-
denjaren.

In het rapport is tenslotte een opzet voor een procedure gegeven die kan worden gebruikt voor
het uitvoeren van een levensduurbeschouwing.
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1. OPDRACHT EN BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK

In opdracht van Rijkswaterstaat is in eerste instantie een onderzoek uitgevoerd naar de duurzaam-
heidseisen van de betonnen tunnelwand van de 2e Heinenoordtunnel en de invloed van diverse
vormen van schade aan de tunnelwand en reparaties op deze duurzaamheid. De opdracht is ver-
leend door middel van opdrachtbon 97003325 van Ir W.L. Leenderts, d.d. 27 oktober 1997. In
tweede instantie is het onderzoek aangevuld met een drietal deel onderzoeken die ten doel hadden
om een beter kwantitatief inzicht te krijgen in de volgende voor de duurzaamheid cruciale aspec-
ten:

invloed van de nabehandeling op de carbonatatiesnelheid,
- invloed van dooizouten op corrosie van de wapening,
- indringen van water in het beton.
Het aanvullende onderzoek is opgedragen door middel van opdrachtbon 97003439 van Ir W.L.
Leenderts, d.d. 12 december 1997.

Het voorstel voor het oorspronkelijke onderzoek is omschreven in het memorandum van TNO
Bouw 97-BT-M084/AJS van 28 oktober 1997. Daarbij is voorgesteld om de volgende werkzaam-
heden uit te voeren:
1. bestuderen van de beschikbare informatie voor het afleiden van de levensduurfilosofie van de

tunnelwand; voor een objectieve beoordeling van de duurzaamheid is het nodig om uit deze
gegevens af te leiden op welke grenstoestanden de duurzaamheidsfilosofie betrekking heeft,
van welke beoogde gebruiksperiode (referentieperiode) en welke betrouwbaarheid uitgegaan
moet worden; voor zover de aanwezige duurzaamheidsfilosofie niet in deze termen is
geformuleerd, dient een vertaalslag plaats te vinden, deze zal vooralsnog niet in detail worden
uitgewerkt maar wel op een voldoende niveau om veranderingen als gevolg van de schade
en/of de reparaties daar objectief aan te kunnen afleiden;

2. bestuderen ontwerp, materiaalgegevens, wijze van verwerken van de betonsegmenten, manier
van afdichten; hierbij zal worden nagegaan of aan de gestelde eisen (zie voorgaand punt)
wordt voldaan;

3. inspectie ter plaatse in aanwezigheid van een van de projectleiders van Rijkswaterstaat, die op
de hoogte is van de aanwezige situatie;

4. analyseren van de bevindingen en de mogelijke consequenties op de duurzaamheid;
5. opstellen van een integraal reparatie-advies, waarbij het uitgangspunt is dat de oorspronkelijke

ontwerp-uitgangspunten moeten worden gerealiseerd, zowel ten aanzien van het functioneren
als ten aanzien van de duurzaamheid; dit advies wordt gerelateerd aan de oorspronkelijke
duurzaamheidsfilosofie (zie punt 1.);

6. opstellen van een integrale rapportage.

Het voorstel voor het aanvullende onderzoek is omschreven in het memorandum van TNO Bouw
97-BT-M089/AJS van 8 december 1997. Dit deel van het onderzoek had betrekking op:
1. Het bepalen van de invloed van het niet voldoende actief nabehandelen op de carbonatatie

van het beton. Daarvoor is voorgesteld om ringen te selecteren waarvan verwacht kan wor-
den dat deze onvoldoende passief zijn nabehandeld. Deze selectie kan op basis van de gege-
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vens over het tijdstip van produceren en over de gegevens van de weersgesteldheid in de pe-
riode direct na het produceren. Op de geselecteerde ringen kan vervolgens een carbonatatie-
diepte-onderzoek worden gedaan. Als op deze manier de meest 'verdachte' ringen worden
geselecteerd en in iedere ring een aantal metingen wordt gedaan, ontstaat een voldoende be-
trouwbaar beeld over het mogelijke effect van het ontbreken van de actieve nabehandeling.
Ter controle van de gehele procedure worden ook 'onverdachte' ringen geselecteerd en ge-
meten.

2. Het indringen van chloride in de voegen. Hiervoor is voorgesteld om enige berekeningen uit
te voeren, waaruit duidelijk moet worden of chloride-indringing een relevant probleem is
voor de tunnelwand. De berekeningen gaan uit van het strooiregiem dat is weergegeven in
het rapport van de heer Negen (document 16). Naast de hoeveelheid zout dat gebruikt zal
worden in de tunnel zijn er nog enige andere onzekerheden, zoals het feitelijke transportpro-
ces en de verdunningsgraad van de zoutoplossing. Deze laatste wordt sterk beïnvloed door de
hoeveelheid lekwater die door de tunnelwand naar binnen stroomt. Deze hoeveelheid kan in
de loop van de tijd ook nog sterk veranderen. De berekeningen worden opgezet vanuit een
'worst case' beschouwing en dienen om een indruk te geven van de relevantie van dit degra-
datiemechanisme.

3. Het indringen van het buitenwater in de betonnen segmenten. Bij de waterindringingsbere-
keningen wordt bepaald waar op de lange duur het waterfront in de segmenten zal komen te
liggen en hoe lang het duurt voor een dergelijke evenwichtsituatie zal worden bereikt. In de
berekeningen zal speciale aandacht worden besteed aan de voegen tussen de segmenten, om-
dat op die plaats nauwelijks inspectie van eventuele schade mogelijk is. Als water voldoende
ver de segmenten indringt, dan is de noodzaak om dergelijke inspecties te willen uitvoeren
minder groot.

De verslaglegging van de aanvullende onderzoeken is terug te vinden in de Bijlagen B, C en D. De
conclusies zijn verwerkt in het rapport zelf.

Door de opdrachtgever is in eerste instantie de volgende informatie beschikbaar gesteld:
1. Bijlage 1 bij overeenkomst BDD-2439 Tweede Heinenoord Tunnel.
2. Nota DefmitiefOntwerp Tweede Heinenoord Tunnel (R-THT-AL-C100).
3. Materiaalspecificatie Tunnelsegmenten.
4. Materiaalspecificatie Afdichtingsprofielen tunnelsegmenten.
5. Maat- en wapeningstekeningen (4 stuks).
6. Kwaliteitscontrole gegevens Tunnelsegmenten, Schokindustrie.
7. Gegevens Groutsamenstelling.
8. Projectwerkinstructie niveau 3, maken en leveren Tunnelsegmenten.
9. Afwijkingsformulieren SSS, Overzichten met schade en reparatie Tunnelelementen.
10. Gegevens met betrekking tot de samenstelling van het grond- en (bemalings-) en rivierwater.
11. Betonsamenstelling, druksterkte- en waterindingingsgegevens.

Aanvullend is, deels op verzoek van TNO Bouw, ook de volgende informatie beschikbaar gesteld:
12. Telefonische mededeling, d.d. 29 oktober 1997 van de heer Ing. J. de Vries, dat de Nota

Definitief Ontwerp (stuk 2) een voor alle partijen bindend stuk is.
13. Telefonische mededeling, d.d. 4 november 1997 van de heer Neef van Rijkswaterstaat. Het

zoutgehalte van de Oude Maas ter plaatse van de Heinenoordtunnel wordt in principe bepaald
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door de afvoer van de grote rivieren en bedraagt ongeveer 150 mg/l met uitschieters tot 230
mg/I. Bij zeer lage rivierafvoer, hoge zeestand en zware westerwind kan de zouttong vanuit
Hoek van Holland reiken tot voorbij Heinenoord. Het zoutgehalte loopt daarbij op tot
ongeveer 10.000 mg/l. De frequentie waarmee dit plaatsvindt, bedraagt ongeveer 2,5 maal per
jaar. De tijdsduur waar zich dit over uitstrekte bedraagt 12 tot 24 uur.

14. Fax van TNO INTG betreffende de grondwatersamenstelling ter plaatse van X-coördinaat
94850 en V-coördinaat 427860 bij plaatsing van een filter tussen 10,50 m -NAP en 20,50 m -
NAP. 10,50 m -NAP. Volgens telefonische mededeling van de heer E. Swaving heeft de
tunnelbuis de volgende coördinaten: Noordzijde X = 94932 en Y = 427884 en aan de
Zuidzijde X = 94536 en Y = 427023. 10,50 m -NAP. De onderzijde van de tunnelbuis ligt in
het midden 28,50 m -NAP. Het grootste deel van de buis ligt dus in of nabij de
onderzoekszone.

15. Fax van E.J. Swaving d.d. 17 november 1997 over de toepassing van triplex in plaats van
Kaubit. Hierin is een voorstel en onderbouwing opgenomen om triplex te kiezen.

16. Notitie de heer E.H. Negen, d.d. 19 juni 1997, document 1933-T-970427 'Onderzoek
chloridebelasting 2e Heinenoordtunnel' .

17. Intron rapport nr. U505150IR97252 'Onderzoek naar de effectiviteit van enkele methoden
voor de oppervlaktebehandeling van beton, tunnel segmenten 2e Heinenoordtunnel, 20 novem-
ber 1997.

18. Verslag overleg Tunnelboorproces, nr. 19933-T-970808, d.d. 24 maart 1997; betreft
'Segmentschade' .

19. Notitie van Schokindustrie/Strukton, van de heer Kevenaar aan de heer van Vliet, nr.
OFC.0089666, d.d. 23 september 1996, onderwerp 'CDR-Aanbeveling 38: ASR.

20. Memo 1. Gulikers aan F.J. Wermer, d.d. 25 april 1997, Onderwerp: Implementatie
anodeladders ' .

21. Documentnummer I-THT-BT-C334, Projectwerkinstructie niveau 3 'Maken en leveren
tunnelsegmenten' , d.d. ± 28 november 1996.

22. Afwijkingsrapport 975270, d.d. ± 13 maart 1997.
23. Fax van J. Ruitenberg aan TNO Bouw, Onderwerp: 'Toezending aanvullende informatie

aangaande het onderzoek naar de duurzaamheid van de tunnelwand van de THT, d.d.
5 december 1997.

In het uitgevoerde onderzoek is voornamelijk gebruik gemaakt van ter beschikking gestelde
informatie en van gegevens afkomstig uit algemeen toegankelijke documentatie. Een dergelijke
manier van werken brengt met zich mee dat geen zekerheid kan worden gegeven omtrent de
compleetheid van de voor de beoordeling essentiële informatie. Om de zekerheid te optimaliseren,
is er in de rapportage naar gestreefd om steeds expliciet te verwijzen naar de gebruikte informatie,
daarnaast zijn tussenbesprekingen belegd met de opdrachtgever waarbij onder meer geverifieerd is
of alle relevante informatie is gebruikt.

Op 26 november en 18 december 1997 en 2 februari 1998 zijn deze tussenbesprekingen gehouden.
Bij deze bijeenkomsten waren vertegenwoordigers van de Bouwdienst en van TNO Bouw
aanwezig. Bij deze bijeenkomsten heeft ook een toetsing plaatsgevonden op compleetheid ten
aanzien van de beschikbaar gestelde informatie.
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Alleen ten aanzien van de vormen van schaden die in de constructie aanwezig zijn in de betonnen
segmenten van de tunnelbuis is door TNO Bouw een visuele inspectie uitgevoerd.

In het rapport [RDC-96-002, 1995] is een overzicht gegeven van kritieke onderdelen van de
tunnel. Voor de tunnelwand zijn daarbij de in tabel 1.1 genoemde onderdelen als kritiek
beoordeeld. Nagenoeg alle genoemde kritieke onderdelen hebben een relatie naar de
duurzaamheid.

Tabel 1.1: Overzicht van kritieke eigenschappen van de tunnelwand [RDC-96-002, 1995]

onderdeel kritieke eigenschap gevolg afwijking

1. kwaliteit betonelementen maattolerantie, sterkte,
duurzaamheid onvoldoende

2. voorzieningen aan elementen sterkte/uitvoering

3. transport en opslag segmenten sterkte/ui tvoering

4. groutomhulling tunnelring sterkte/lekkage

tunnelwand 5. type dichtingsprofiel/water- afspringen beton! waterdichtheid
dichting voegen

6. oplegstroken afspringen beton

7. overschrijding toegestane boor- lekkage
gatdiepte

8. verbinding tunnelsegmenten lekkage/openstaan voegen

9. zetting tunnel achter brilwand sterkte/spleetvorming

10. plaatsing in te storten inboren
onderdelen

In rapport [RDC-96-007, 1996] is een verslag opgenomen van het intergraaI bodemonderzoek ten
behoeve van de Tweede Heinenoordtunnel.
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2. STUDIE BESCHIKBARE INFORMATIE

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

Bijlage 1bij overeenkomst BDD-2439 Tweede Heinenoord Tunnel (informatie 1)

In de standaard bepalingen (blz. 37 - 114)
blz. 37 - de Standaard 1990 is van toepassing

- de NEN-normen, voor zover niet in strijd met de Standaard en de bestekstekst zijn van
toepassing

blz. 45 - bouwstoffen leveren met kwaliteitsverklaring; uitzondering is mogelijk
blz. 46 - betonmortel, betonstaal, prefab betonelementen moeten geleverd worden met een

kwaliteitsverklaring
blz. 80 - begin van Technische bepalingen betonwerk

- vellingkanten
- op centerpennen volledige dekking; bij waterdicht werk waterslot op de pen
- betondekking conform tekeningen
- artikel 42.02.05 van de Standaard 1990 is niet van toepassing
- nabehandelen conform CUR Aanbeveling 31, in art. 6.1 50 % vervangen door 60 %

blz. 81 - afwerken centerpennen
- controles conform VBT, punt 10, vastleggen
- tunnelbuis segmenten van waterdicht beton

blz. 82 - scheuren in waterdicht beton injecteren conform CUR Aanbeveling 32
- geboortekaart voor alle prefab betonelementen

blz. 83 - krimparme cementgebonden mortel conform CUR Aanbeveling 24
- PCC mortel conform CUR Aanbeveling 21
- voegafdichtingsprofielen aanbrengen door gespecialiseerd bedrijf

blz. 98 - aannemer garandeert betonplaten in de wandbekleding (afschilferen, delaminatie,
voegdichting, roestvlekken) voor periode van 10 jaar

blz. 112 - berekeningen voorzien van filosofie, uitgangspunten, randvoorwaarden en toegepaste
voorschriften; in overleg met directie belastingcombinaties, berekeningswijze en
schematisatie vaststellen

blz. 113 - p.m. eisen aan wapeningstekeningen

Nota Definitief Ontwerp Tweede Heinenoord Tunnel (R-THT-AL-C100) (informatie 2)
blz. 5 - ondergrond bestaat tot een diepte van 35 m uit afzettingen van Rijn, Maas en zee; het

tracé ligt in het westen voornamelijk in mariene afzettingen en in het oosten in
rivierafzettingen
- de nota beschrijft de verschillende onderdelen en de wijze waarop zij tot stand zijn
gekomen uit ontwerpeisen en randvoorwaarden
- toe te passen bouwmaterialen worden beschreven in materiaalspecificaties
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blz. 6
blz. 7

blz. 8

blz. 25

blz. 26

- de eisen voor de boortunnel zijn omschreven in een ontwerpbasis (R-THT-BT-100)
- de kunstwerken zijn ontworpen voor een levensduur van 100 jaar; niet vervangbare

onderdelen moeten aan de gespecificeerde levensduur voldoen
- de tunnel moet waterdicht zijn, lekwater opvangen en wegpompen
- tunnelwand moet een brandwerendheid hebben van 60 minuten
- NEN 6700, 6702 en 1008 geleden; NEN 5950,6720, 6722 en DIN 1045 (Bemesting

uni Ausführung, alleen boortunnel)
- temperatuurbelasting volgens NEN 6702 en VBC
- veranderlijke belasting verkeersklasse 45 volgens VOSB
- bijzondere belastingen: aanrijding SATÉ 4; gezonken schip 100 kN/m2 over 250 m';

ontgraving
- tunnelwand uit prefab gewapend betonnen elementen, 7 segmenten en 1 sluitsteen;

vormen een waterdichte ring met een werkende lengte van l,S m
- belasting bestaat in hoofdzaak uit korrel- en waterdruk; de grond ondersteunt de tunnel

maar de buis moet zelf ook een zekere stijfheid hebben
- segmenten zijn rondom voorzien van een neopreen dichtingsprofiel, bij lekkage een

tweede profiel in de voeg plaatsen voor het gecontroleerd afvoeren van lekwater
- segmenten zijn tijdens de bouw in langs- en omtreksrichting met elkaar verbonden door

2 bouten
- dimensioneringsberekeningen in document R-THT-BT-C500

blz. 3
Materiaalspecificatie Tunnelsegmenten (informatie 3)

blz. 4

blz. 5

- van toepassing op de prefab betonnen segmenten
- NEN 6720, 6008, 6722, 1275 (thermisch verzinken), DIN 1045, DIN 1048

(Prüfverfahren für Beton), ISO 9002, CDR Aanbeveling 38,
- beschrijving segmenten
- beton B45, milieuklasse Sb, waterdoorlatendheidseis uit DIN 1045, CDR Aanbeveling

38
- staal FeB 500 HKN, HNW volgens NEN6008, kooi op minstens 10 punten puntlassen
- bevestigingsmiddelen schroefhulzen conform DB, bouten conform DB
- voegprofiel conform specificatie S-THT-AL-A162
- ankers t.b.v. tunnelbeplating thermisch verzinken conform S-THT-AL-AI55
- ankers t.b.v. kabels en leidingen Demu M20 rvs
- betondekkingen volgens tekeningen met een tolerantie van +/- 5 mm
- segmenten leveren onder KOMO-certificaat Bouwelementen van beton

Materiaalspecificatie Afdichtingsprofielen tunnelsegmenten (informatie 4)
blz. 3 - eisen aan duurzaamheid van het materiaal
blz. 4 - waterdichtheidseisen in relatie tot de waterdruk

Maat- en wapeningstekeningen (4 stuks) (informatie 5)
- betondekkingen binnen 35 mm, buiten 35 mm en zijkanten 20 mm
- uitsparingen, centreerkonussen aanwezig

Kwaliteitscontrole gegevens Tunnelsegmenten, Schokindustrie (informatie 6)



TNO-rapport

97 -BT -R 1488 12van68

Duurzaamheid Tweede Heinenoordlunnel

blz. 1 - rapportage periode 2 1997
- gemiddelde kubusdruksterkte 79,6 Nzmm' en s.a. 4,29 Nzmrn'; splijttrek> 5,28 Nzmm'
- waterindringing 1 - 3 mm gemiddeld; cementsoort 25 % pc en 75 % hoogovencement;

340 kg/m' cement

blz. 3
blz. 6

Gegevens Groutsamenstelling (informatie 7)
blz. 0 - groutmortel moet altijd geoptimaliseerd worden
blz. 1 - mengsel 9, variant A en variant B onderzocht; toevoeging van vliegas i.p.v. cement om

druksterkte te beperken
- voorstel om vanaf week 12 variant B te nemen
- samenstelling op basis van 236 kg CEM II/B-V 32,5 (ENCI pvc A) en 101 kg vliegas,

3711 water en 8,4 kg bentoniet

Projectwerkinstructie niveau 3, maken en leveren Tunnelsegmenten (informatie 8)
blz. 1 - maken en leveren tunnelsegmenten
blz. 2 - procedure voor het repareren van beschadigde elementen volgens BRL 3201/02 maart

93 (na ontkisten)
- alleen voor elementen gemerkt 'reparatie'
- schadecatalogus en reparatiemethoden

blz. 3
blz. 7

Afivijkingsformulieren SSS, Overzichten met schade en reparatie Tunnelelementen (informatie 9)
-p.m.

Gegevens met betrekking tot de samenstelling van het grond- en (bemalings-) en rivierwater
(informatie 10)
Voor het beoordelen van de agressiviteit van de grond zijn de volgende gegevens van mü INTG
van belang:
pH-waarde: niet vermeld
kalkoplossend CO2 niet vermeld
ammoruum 7 mg/!
magnesium 14mg/l
sulfaten 46 mg/!
hardheid 2,4 mmoVl
Deze gegevens worden in grote lijnen bevestigd in [RDC-96-007, 1996].

hulpstof
water/cementfactor
waterindringing
druksterkte

Betonsamenstelling, druksterkte- en waterindingingsgegevens (informatie 11)
cement 320 - 350 kg/rrr'

25 % ENCl portland CEM l 52,5 R
75 % ENCI hoogoven CEM lIl/A 52,5
rivierzand 0 - 4 mm
riviergrind 0 - 32 mm
1,0 - 1,5% op cementmassa (kennelijk 1,2% Sikament 14)
<0,45
vaak ongeveer 1 tot 2 mm, maar oplopend tot 10 - 15 mm
karakteristiek ongeveer 65 Nónrn'

toeslag
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3. INSPECTIE VAN DE BESCHADIGDE TUNNELWAND

Op woensdag 5 november 1997 heeft ir H. Borsje van TNO Bouw in gezelschap van ing.
E. Swaving en ing. J. de Vries van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat, een inspectie uitgevoerd in
de Tweede Heinenoordtunnel. Op de foto's 1 tot en met 4 is weergegeven op welke wijze de seg-
menten op de bouwplaats waren opgeslagen. Tevens geven deze foto's details van nokken, inkas-
singen, voegprofielen, Kaubitstroken en triplexplaten. Op foto 37 is een impressie gegeven van de
tunnelbuis en op foto 38 is één enkele ring weergegeven, hetgeen een impressie geeft van de af-
metingen van de tunnel.

Uit deze inspectie zijn de volgende bijzonderheden naar voren gekomen:
1. Tussen nagenoeg alle ringen is sprake van ringrandverschillen. Deze verschillen kunnen oplo-

pen tot circa 30 mm (zie foto's 9, 10, 19,20,21,22,30,31 en 35). Er treden ook randver-
schillen op tussen de afzonderlijke segmenten binnen de ringen (zie foto's 12, 13, 15, 16, 17,
18,20,21,23,25 en 26). Deze verschillen zijn aanzienlijk kleiner.

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

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

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

5. Incidenteel zijn enkele houten proppen in het betonoppervlak waargenomen, die nat waren.
6. Enkele segmenten vertonen lichte scheurvorming, ongeveer halverwege de lengte van de seg-

menten, over de gehele breedte, met een scheurwijdte van circa 0,05 - 0,1 mmo Een aantal van
dergelijke scheuren loopt diagonaalsgewijs. Aan het begin van de tunnel zijn deze scheuren
niet meer watervoerend, maar zijn dat in een eerder stadium wel geweest (zie foto's 13, 14,
15,20,21). In het achterste deel, het meest recent geboorde gedeelte is wel sprake van lekka-
ges (zie foto's 34 en 35).

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

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

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

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

4.1 Eisen genoemd in het bestek ten aanzien van de betonnen onderdelen

Uit de ter beschikking gestelde informatie (hoofdstuk 2) kan worden afgeleid, dat de volgende
specifieke duurzaamheidseisen zijn gesteld:
- milieuklasse 5b,
- betondekking voor- en achterzijde 35 mm, zijkant 20 mm; de maattolerantie bedraagt ± 5 mm,
- nabehandelen volgens CUR Aanbeveling 31,
- levensduur 100 jaar.

Er zijn ook niet specifieke eisen gegeven:
NEN normen en meer het bijzonder VBC en VBT,

- CUR Aanbeveling 38,
- DIN 1045 en 1048,
- Standaard RA W Bepalingen 1990.

4.2 Praktische betekenis van de eisen uit het bestek ten aanzien van de betonseg-
menten

4.2.1 Milieuklasse Sb

Voor milieuk1asse 5b gelden volgens de VBT de volgende samenstellingseisen:
- maximaal toelaatbare water/cementfactor voor gewapend beton: 0,50,
- minimaal vereiste cementgehalte 300 kg/m',
- geen eisen aan het luchtgehalte,
- bij blootstellen aan sulfaat moet cement met een hoge bestandheid tegen sulfaten worden

gebruikt.
Milieuk1asse 5b betekent dat de betonoppervlakken in de gebruiksperiode in aanraking komen met
voor beton matig agressieve oplossingen, agressief (grond)water en/of agressieve dampen.

In NEN 5996 is aangegeven hoe de mate van agressiviteit moet worden bepaald.
Waterige oplossingen kunnen beton aantasten als daarin aanwezig zijn:
- vrIje zuren,
- sulfaten,
- magnesiumzouten,
- ammoniumzouten,
- bepaalde organische verbindingen.
Grond kan agressief zijn als het een overmaat aan schadelijke stoffen bevat die in het grondwater
kunnen oplossen.
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Gassen kunnen agressief zijn, indien deze waterstofsulfide of zwaveldioxide bevatten en samen
gaan met vocht.
Water kan agressief zijn als het zacht is.

Waterige oplossingen zijn matig agressief als:
- pH 5,5 - 4,5,
- kalkoplossend CO2 30 - 60 mg CO/I,
- ammonium 30 - 60 mg NH4+/1,
- magnesium 300 - 1500 mg Mg2+1/,
- sulfaten 600 - 3000 mg SO/-n.
De klasse-indeling moet worden verhoogd als:
- twee of meer waarden liggen in het meest ongunstige kwart van een gebied,
- het beton bij hogere temperaturen en onder druk verkeert,
- het beton onderhevig is aan mechanische slijtage door snel stromend water,
- concentratie van agressieve stoffen plaatsheeft in het betonoppervlak boven het watemiveau

door verdamping van water uit het beton.
De vermelde grenswaarden gelden voor de situatie waarbij het beton bij normale temperatuur in
contact staat met de agressieve oplossing en waarbij verversing of aanvoer van deze oplossing met
een zodanige snelheid gebeurt, dat de aantastende werking door de reactie met het beton niet
vermindert. In het algemeen zal daartoe een zwakke stroming van de oplossing reeds voldoende
ZIJn.
De agressiviteit neemt af, wanneer het water praktisch stil staat, zodat de aantastende stoffen
slechts langzaam kunnen worden aangevoerd. Deze situatie doet zich bij voorbeeld voor bij slecht
doorlatende grond (permeabiliteit < 10-5 mis).

Op basis van de door TNO INTG aangeleverde cijfers omtrent de grondwatersamenstelling (stuk
15) moet worden geconcludeerd dat het stellen van de eis milieuklasse 5b een zware eis betreft. De
samenstelling van het grondwater geeft geen aanleiding tot het classificeren in milieuklasse 5.

De agressiviteit van grond, die veelvuldig nat wordt is als volgt omschreven:
- geen eisen aan de zuurgraad volgens Bauman-Gully,
- gehalte aan sulfaten> 500 mglkg luchtdroge grond.
Er zijn geen gegevens omtrent de grondsamenstelling bekend. Op grond van de samenstelling van
het grondwater mag gesteld worden dat er geen directe aanleiding is om te veronderstellen dat de
grond agressief is.

Ook uit het integraal bodemonderzoek [RDC-96-007, 1995] volgt, dat er in de grond geen
hoeveelheden agressieve stoffen zijn aangetroffen, die schadelijk zouden kunnen zijn voor het
beton. De zuurgraad varieert tussen 4,7 en 8,1. De waarde 4,7 is daarbij incidenteel en een
uitschieter. De volgende laagste gemeten waarde bedraagt 7,0. Overigens moet worden vermeld,
dat dit onderzoek specifiek gericht was op de milieukwaliteit van de grond.

De agressiviteit van gassen:
- beoordelen, rekening houdende met de plaatselijke omstandigheden.
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De aanwezige agressieve gassen komen in hoofdzaak voort uit emissies van het gemotoriseerde
verkeer. Waarbij in eerste instantie aan CO2, S02 en NO. moet worden gedacht. CO2 wordt niet als
een echt agressief gas beschouwd, maar het leidt wel tot het opsouperen van de initiatieperiode ten
aanzien van corrosie. In een zwak geventileerde tunnel moet rekening worden gehouden met
verhoogde concentraties van de gassen ten opzichte van de normale atmosfeer.

4.2.2 Betondekkingen

De betondekkingen van 35 mm en 20 mm kunnen worden vergeleken met de eisen uit de VBC art.
9.2:
- platen, wanden in milieuklasse 3 - 5: 30 mm (voor balken, poeren, consoles 35 mm en voor

kolommen 40 mm),
- nabewerkt oppervlak: + 5 mm,
- oncontroleerbaar oppervlak + 5 mm,
- (k< 25 Nzmrrr': + 5 mmo

Voor de tunnel segmenten zou het volgen van deze eisen betekenen: 30 + 0 + 0 + 0 = 30 mm
nominaal. Hierbij moet worden opgemerkt, dat over het algemeen een oncontroleerbaar oppervlak
gedefinieerd wordt als een oppervlak dat na het ontkisten van de constructie niet in het zich is. Met
andere woorden: de dekking kan niet gemeten worden en is dus oncontroleerbaar. Het zou
logischer zijn geweest om niet van de controleerbaarheid uit te gaan, maar van het feit of er al dan
niet wordt gecontroleerd. Voor de tunnel segmenten is dit opportuun. De achterzijde van de
segmenten kunnen na plaatsen niet meer geïnspecteerd worden. Als de dekking niet voor het
plaatsen wordt gecontroleerd, kan dit tot complicaties leiden tijdens het gebruik

De tolerantie-eisen voor de betondekking zijn gegeven in de VBC art. 5.2.1.:
- de betondekking mag niet meer dan 5 mm kleiner zijn dan de in art. 9.2 voorgeschreven

nominale dekking.
Deze eis betekent dat bij controle van de dekking afkeuren plaatsvindt bij een waarde van 30 - 5 =
25mm.

De nominale betondekking moet tevens voldoen aan:
- de betondekking geldt voor de buitenste staaf,
- de dekking op de hoofdwapening moet tenminste gelijk zijn aan de kenmiddellijn voor staven

dunner dan 25 mm en anderhalfmaal de kenmiddellijn voor staven dikker dan 25 mrn.
In de tunnel segmenten wordt als grootste kenmiddellijn 12 mm toegepast. De nominale dekking
van 30 mm is beduidend groter dan deze 12 mmo

4.2.3 Nabehandelen

In CDR Aanbeveling 31 zijn de volgende van belang zijnde items teruggevonden:
- De in CDR Aanbeveling 31 gegeven technische regels moeten in samenhang gezien worden

met NEN 6722 (VBU). In de Aanbeveling zijn etsen opgenomen ten aanzien van de toe te
passen materialen en de wijze waarop keuring en controle moeten plaatsvinden.
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_ In art. 1 is bij 'onderwerp' gesteld dat de maatregelen zijn gericht op het voorkomen van
schade en op het verminderen van duurzaamheid.

- Art. 2: Zowel nabehandelen als beschermen komen aan de orde.
_ In art. 4 worden de algemene aandachtspunten genoemd. Als methoden om na te behandelen
komen aan de orde:

1. nabehandelen met water,
2. afdekken met vochtvasthoudende materialen,
3. afdekken met dampremmende materialen,
4. laten staan van de bekisting,
5. toepassen curing compound.

Beschermingsmethoden zijn:
1. mengselontwerp,
2. afdekkingen,
3. isolatiemaatregelen,
4. koeling van beton
5. verwarming van beton.

- In art. 6 wordt de nabehandeltijd gegeven. Deze is in art. 6.1 gesteld op de tijd die nodig is om
tenminste 50 % van de in de berekening aangehouden karakteristieke druksterkte te bereiken.
(Als nadere eis is door RWS geformuleerd 60 %).

- In 6.1.1. wordt gesteld dat voor milieuklasse 5b twee dagen langer moet worden nabehandeld
dan de waarde die is gegeven in tabel 1. De in tabel 1 genoemde nabehandeling is afhankelijk
gesteld van het tempo van de sterkte-ontwikkeling, temperatuur gedurende de nabehandeling
en de omgevingscondities

- in de RAW wordt in art 42.02.05 als aanvullende eis ten opzichte van art. 9.8.1 van NEN 6722
(VBD) voor de nabehandeling gegeven dat betonoppervlakken tenminste veertien dagen
moeten worden beschermd tegen weersinvloeden en uitdroging; op bladzijde 80 van Bijlage 1
bij overeenkomst BDD-2439 (document 1) is echter gesteld dat deze bepaling niet van
toepassing is.

4.2.4 Levensduur 100 jaar

In geen van de normen die in het bestek zijn genoemd, wordt een methode ten aanzien van het
vaststellen van de levensduur gegeven. De huidige praktijk ten aanzien van het realiseren van de
levensduur van een betonconstructie is als volgt. Eerst wordt er een ontwerp van de constructie
gemaakt, dat wordt getoetst op sterkte- en stijfheidseisen. De belastingen worden ontleend aan
NEN 6702 (TGB Belastingen) of voor verkeersbelastingen aan NEN 6722 (VBB). Voor
bijzondere belastingen worden zij bepaald op een zodanige wijze dat zij voldoen aan de eisen uit
NEN 6700 (TGB Algemeen en Basiseisen). Vervolgens wordt bij deze belastingen het ontwerp
gecontroleerd op veiligheid en bruikbaarheid volgens de regels uit NEN 6720 (VBC). Indien het
ontwerp voldoet, worden aanvullende eisen gesteld aan de samenstelling van de constructie en aan
de uitvoering. Dergelijke regels betreffen onder meer de betondekkingen, de water/cementfactor,
de scheurwijdte, de ASR-gevoeligheid, de nabehandeling. Dergelijke eisen zijn in het algemeen
gekoppeld aan de expositie-omstandigheden van de constructie, zoals gegeven in de van
toepassing zijnde milieuklasse.
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Over het algemeen wordt aangenomen dat de levensduur van een betonconstructie, die voldoet aan
de duurzaamheidseisen die aan NEN 6720 (VEC) zijn gekoppeld, tenminste 50 jaar bedraagt. Een
gedocumenteerde controle van deze beoogde levensduur is bij TNO Bouw niet bekend. Wel is uit
ervaring bekend, dat betonconstructies dergelijke levensduren kunnen bereiken. Over het
algemeen (afgezien van pertinente ontwerp- of uitvoeringsfouten of van calamiteiten) zijn daarbij
wel reparaties aan de buitenkant van de constructie voor nodig.

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

Voor de goede orde moet nog worden vermeld, dat de referentieperiode van 50 jaar wel ten
grondslag heeft gelegen voor het bepalen van de grootte van de (variabele) belastingen (bij
permanente belastingen verandert de grootte van de belasting uiteraard niet of nauwelijks met de
referentieperiode).

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

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

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

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

- referentieperiode van 100 jaar,
- betrouwbaarheidsindex [3= 3,6 voor de uiterste grenstoestanden (ULS),
- betrouwbaarheidsindex [3= 1,8 voor de gebruiksgrenstoestanden (SLS).

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

In de figuur 4.1 en 4.2 is schetsmatig aangegeven welke verschillen in gemiddelde levensduur
optreden als voor de ULS respectievelijk de SLS de referentieperiode wordt verlengd van 50 naar
100 jaar. In de figuren is verondersteld dat de levensduur lognormaal is verdeeld en dat de
variatiecoëfficiënt van de levensduur 30 % bedraagt (voor levensduurverdelingen moet dit als een
lage waarde worden opgevat). Deze veronderstellingen zijn voor zover bekend aan de
optimistische kant ten aanzien van de praktijk. De consequenties ten aanzien van de gemiddelde
levensduur zijn samengevat in tabel 4.1 en in de figuren 4.1 en 4.2 gevisualiseerd. (N.B. De
verdelingsfuncties lopen vanaf het punt 0 jaar. De figuren zijn op schaal getekend. Het oppervlak
onder de curve en binnen de referentieperiode is daarom heel klein is. De feitelijke, zeer kleine
faalkans is daarom voor de uiterste grenstoestanden niet goed zichtbaar).
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Figuur 4.1 Voorbeelden van levensduurverdelingen uitgaande van een referentieperiode van
50 jaar en van 100 jaar, een lognormale verdeling met een variatiecoëfficiënt van
0,30 en een betrouwbaarheidsindex 13= 1,8 (gebruiksgrenstoestand)
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Figuur 4.2 Voorbeelden van levensduurverdelingen uitgaande van een referentieperiode van
50 jaar en van 100 jaar, een lognormale verdeling met een variatiecoëfficiënt van
0,30 en een betrouwbaarheidsindex 13 = 3,6 (uiterste grenstoestand)

Tegenover het in tabel 4.1 gegeven effect staat, dat het voor een aantal vormen van aantasting geen
evenredig grote inspanning kost om de hogere gemiddelde levensduur te bereiken doordat het
aantastingsproces bijvoorbeeld een ~t of een log t- verloop heeft.

Tabel 4.1 Gemiddelde levensduren uitgaande van een lognormale levensduur en een
variatiecoëfficiënt van 30 %

referentieperiode 50 jaar referentieperiode 100 jaar

13= 1,8 88,5 177

13= 3,6 150 300

4.2.5 Scheurwijdte

In de VBC zijn in art. 4.3 eisen opgenomen ten aanzien van de toelaatbare scheurwijdte. Deze
eisen komen voor milieuklasse 3 - 5 neer op:
- maximale scheurwijdte ter hoogte van de uiterste vezel 0,2 mm,



TNO·rapport

97 ·BT·R 1488 22 van 68

Duurzaamheid Tweede Heinenoordlunnel

- de toetsingscriteria voor het ontwerp staan omschreven in VBe art. 8.7; in dit geval wordt er
van uit gegaan dat de scheuren door de normale krachtwerking ontstaan,

- invloeden van krimp en temperatuur alleen in rekening brengen als de vervormingen worden
belemmerd,

- indien de temperatuurverandering van een lineair over de hoogte verlopende temperatuur
beperkt blijft tot 20 oe en maatregelen worden getroffen dat de wapening bij te wijde scheuren
tegen corrosie is beschermd, dan hoeven de krimp en tempertuurverandering niet in rekening te
worden gebracht.

4.2.6 CUR Aanbeveling 38

CUR Aanbeveling 38 geeft maatregelen om schade aan beton door de alkali-silicareactie (ASR) te
voorkomen. In hoofdstuk 6 staat de procedure die moet worden doorlopen. Voor milieuklasse 5
moet de procedure volgens figuur 3 worden doorlopen om na te gaan met welke maatregelen of
aanvullende eisen het optreden van ASR kan worden voorkomen. Deze komt er op neer, dat moet
worden vastgesteld dat het milieu alkaliën bevat. Indien dit niet het geval is, dan moet de
procedure volgens milieuk1asse 2 worden doorlopen. Indien het wel het geval is, dan moet de
procedure volgens de klassen 3 en 4 worden doorlopen.

Bekend is dat er een cementmengsel is toegepast, bestaande uit 75 % CEM lIl/A 52,5 (met een
slakgehalte van 57 % ) en 25 % CEM I 52,5 R. Het slakgehalte van het mengsel bedraagt dus
0,75 . 57 = 43 %. In het beton is ongeveer 340 kg cementmengsel toegepast.
Milieuk1asse 2:

alkali gehalte is 0,75 .0,6 + 0,25.0,7 = 0,625 % van het cementgewicht
340 kg cement. 0,625 . 10-2= 2,125 kg alkaliën per m' beton
toelaatbaar is 3 kg alkaliën per m' beton, er is dus geen risico

Milieuk1assen 3 en 4:
er wordt geen cement toegepast volgens art. 4.3 (i.c. hoogovencement met een slakgehalte
van 50 % en alkaligehalte < 1,1 %)
de cementkeuze is ook niet meer aan te passen
het risico ten aanzien van ASR wordt dus bepaald door de ASR-gevoeligheid van de toeslag;
uit document 19 volgt dat het toeslagmateriaal niet gevoelig is voor ASR (N.B. de wijze
waarop de conclusie op basis van het stroomschema in CUR Aanbeveling 38 wordt
getrokken, is onjuist; bij juiste toepassing van de procedure komt men echter ook tot de
conclusie dat het toeslagmateriaal niet gevoelig is; het criterium voor het bepalen dat er geen
risico voor ASR is, komt namelijk niet voort uit de constatering dat het Si02-gehalte lager is
dan 2 % (m/m), maar uit de constatering dat het gehalte aan reactieve bestanddelen niet
kritisch is).

Conclusie: alleen bij de aanwezigheid van dooizouten of van zout uit zeewater (milieuk1assen 3 of
4) kan er risico bestaan ten aanzien van het optreden van ASR. De omvang van de schade zal naar
verwachting beperkt zijn, omdat het uit het dooizout afkomstige chloride in de loop van de tijd
slechts in de buitenste laag van het beton kan indringen. Uit de notitie over de chloridebelasting
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(document 16) volgt dat er daadwerkelijk chloride gebruikt zal worden bij het bestrijden van
gladheid.

Gezien de samenstelling van het grondwater hoeft geen rekening gehouden te worden met de
aanwezigheid van chloride in het grondwater, milieuklasse 4 is dus niet relevant. In de tunnel zal
wel gebruik gemaakt worden van dooizouten, in dat opzicht is milieuklasse 3 wel relevant (maar
niet geëist).

4.3 Conclusies ten aanzien van de in het bestek geëiste duurzaamheid aan de be-
tonnen segmenten

Op grond van de voorgaande informatie kan worden geconcludeerd:
1. Ten aanzien van de expositie van het beton van de tunnelwand is de eis gesteld dat het beton

moet voldoen aan milieuk1asse Sb. De eisen betreffen:
- maximaal toelaatbare water/cementfactor voor gewapend beton 0,50; er is gebruikt < 0,45
(voor zover bekend 0,43),

- minimaal vereiste cementgehalte 300 kg/m'; er is uitgegaan van 320 - 350 kg/m' (voor
zover bekend ongeveer 340 kg/m'),

- geen eisen aan het luchtgehalte; er is geen lucht toegevoegd,
- bij blootstelling aan sulfaat moet cement met een hoge bestandheid tegen sulfaten worden
gebruikt; er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er sulfaatbelasting plaatsvindt.

2. Aanvullende eisen die zijn gesteld aan de betonsamenstelling betreffen:
ten aanzien van het risico dat ASR op zal treden, moet de samenstelling van het beton
voldoen aan CUR Aanbeveling 38; als er geen externe toevoer van alkaliën is dan wordt
hier aan voldaan; mogelijke bronnen van alkaliën zijn dooizouten en zeewater; uit
document 16 volgt dat er sprake is van de toepassing van dooizouten die chloride bevatten
(als die een serieuze rol spelen dan had tevens de eis gesteld moeten worden dat aan
milieuklasse 3 moet worden voldaan); bij het opstellen van CUR Aanbeveling 38 is dan
ook ten aanzien van bronnen van alkaliën gedacht aan brak water, kunstmest e.d.
Dergelijke bronnen zijn niet genoemd en ook niet teruggevonden in de nadere studie.

3. Nadere eisen ten aanzien van de gerede constructie:
in de RAW 1990 wordt gesteld, dat pas na het bereiken van een druksterkte van
14 Nzmm' werkzaamheden mogen worden verricht, die het verhardingsproces kunnen
verstoren; aan deze eis wordt voldaan,

- de nabehandeling moet worden doorgezet totdat een druksterkte is bereikt van 60 % van
B 45, dit is 27 Nzrnm'; gezien de betonsamenstelling wordt hierbij op het ogenblik van
ontkisten aan voldaan; de verhardingskubussen laten zien dat slechts in enkele gevallen
marginaal wordt afgeweken van deze eis,
een tweede eis is, dat twee dagen langer moet worden nabehandeld dan in tabel Ivan
CUR Aanbeveling 31 is aangegeven; ten aanzien van de invoerparameters van die tabel
geldt: snelle sterkte-ontwikkeling (wcf < 0,50), temperatuur gedurende de nabehandeling
is ofwel 10 - 15°C of> 15 °C, omgevingscondities I (binnenopslag onverwarmd); dit leidt
tot 2 + 2 = 4 dagen respectievelijk 1 + 2 = 3 dagen nabehandelen: aan deze eis wordt niet
voldaan.
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een derde eis uit de RAW is dat tenminste 14 dagen moet worden nabehandeld, is in
document I buiten werking gesteld; aan deze eis hoeft dus niet te worden voldaan.
de betondekking op het binnen- en buitenvlak moet nominaal 35 mm zijn, met een
tolerantie van ± 5 mm; het ontwerp voldoet hier aan,
de betondekking op de zijkanten moet nominaal 20 mrn bedragen, met een tolerantie van
±. 5 mrn; het ontwerp voldoet hier aan,
de scheurwijdte dient kleiner te zijn dan 0,2 mrn als er geen verhinderde tempe-
ratuursvervomingen optreden groter dan behorende bij een gradiënt van 20 oe over de
dikte van de segmenten; hier wordt aan voldaan.

4. Ten aanzien van de vereiste levensduur van tenminste 100 jaar kan worden gesteld, dat op
geen enkele wijze een expliciete relatie is gelegd tussen deze levensduur en de
duurzaamheidseisen in de constructie. Overigens moet hierbij worden opgemerkt, dat het
stellen van een eis van 100 jaar aan de levensduur uiterst onduidelijk is. Het is niet duidelijk
welke prestaties gedurende 100 jaar moeten worden geleverd en met welk betrouwbaarheid
dat moet gebeuren.
De meest voor de hand liggende benadering zou zijn, dat alle in beschouwing genomen
grenstoestanden (zowel uiterste als gebruiksgrenstoestanden) gedurende een referentieperiode
van 100 jaar met een voldoende mate van betrouwbaarheid niet worden overschreden. Een
voldoende mate van betrouwbaarheid zou naar onze mening inhouden dat moet worden
uitgegaan van de waarden uit het Bouwbesluit voor veiligheidsklasse 3. Dit betekent 13 = 3,6
voor de uiterste grenstoestand en 13 = 1,8 voor bruikbaarheidsgrenstoestanden.

Voorgaande conclusies impliceren dat de kopse zijden van de betonnen segmenten kritisch kunnen
zijn ten aanzien van de te bereiken levensduur:
de toelaatbare aanwezige betondekking mag 20 - 5 = 15 mm bedragen,
door de korte nabehandelingstijd kan een deel van de betondekking niet meer effectief
bijdragen aan het beschermen van de wapening tegen corrosie aangezien een slecht
nabehandeld beton een te lage bescherming biedt tegen carbonatatie.

In bijlage A zijn ter informatie gegevens vermeld van carbonatatiemetingen die recent bij mo
Bouw zijn uitgevoerd aan beton vervaardigd met portlandcement en met hoogovencement. Het
beton is optimaal nabehandeld (4 weken in de vochtkamer). De water/cementfactor varieerde
tussen 0,45 en 0,65. Het beton is geëxposeerd aan relatieve vochtigheden tussen 50 % en 90 % en
onder water. De metingen zijn gedurende 6,5 jaar uitgevoerd. Op basis van de metingen is de
waarde A berekend uit de betrekking:

carbonatatiediepte [mm] = A ...Jt[jaar].

Voor de Heinenoordtunnel is, zoals reeds is vermeld, gebruik gemaakt van een mengsel van
hoogovencement (75 %) en portlandcement (25 %). Dit mengsel heeft een slakgehalte van 43 %.
Dit is globaal 2/3 van het normale slakgehalte van het hoogovencement dat in het TNO Bouw
onderzoek is gebruikt. Om de resultaten van het onderzoek te kunnen gebruiken voor de
Heinenoordtunnel moeten de meetresultaten lineair geïnterpoleerd worden naar 2/3 van het
verschil tussen de A-waarden van het hoogovencementbeton en het portlandcementbeton. In tabel
4.2 zijn de carbonatatiecoëfficiënten gegeven voor een mengsel van hoogoven- en portlandcement
voor verschillende relatieve vochtigheden en water/cementfactoren.
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Tabel 4.2 Carbonatatiecoëfficiënten A voor een mengsel van 75 % hoogovencement en 25 %
portlandcement, afgeleid uit experimenteel onderzoek van TNO Bouw

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

RV=50% 6,3 9,1 10,1

RV=65 % 3,5 7,3 8,8

RV=80% 1,1 6,4 7,7

Uitgaande van een betondekking van 15 mm respectievelijk 20 mm kunnen hierbij de volgende
gemiddelde levensduren worden berekend, waarbij het einde van de levensduur is gedefinieerd als
het ogenblik dat het carbonatatiefront de wapening bereikt. Deze levensduren zijn weergegeven in
tabel 4.3.

Tabel 4.3 Gemiddelde levensduren berekend met de carbonatatiecoëfficiënten A uit tabel 4.2
voor betondekkingen van 15 mm respectievelijk 20 mm

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

RV=50% 6/10 3/5 2/4

RV=65% 18/33 4/8 3/5

RV=80% 186/330 5/10 4/7

Indien de resultaten uit tabel worden vergeleken met de gemiddelde levensduren die volgens tabel
4.1 aanwezig zouden moeten zijn, dan zou een water/cementfactor 0,45 en een relatieve vochtig-
heid van 80 % in combinatie met een betondekking van 15 mm juist voldoende zijn als het
ontstaan van schade wordt opgevat als het overschrijden van een bruikbaarheidsgrenstoestand. De
betondekking van 20 mm is juist voldoende als de schade wordt opgevat als het overschrijden van
de uiterste grenstoestand. Voor de goede orde wordt nog opgemerkt, dat de gewenste betrouw-
baarheid in dit geval op basis van een economische optimalisatie zou kunnen worden bepaald.

De resultaten laten zien dat een lage water/cementfactor en een hoge relatieve vochtigheid leiden
tot een lange gemiddelde levensduur. De omstandigheden in de tunnelbuis liggen dicht in de buurt
van de meetomstandigheden wcf = 0,45 en relatieve vochtigheid = 0,80. De water/cementfactor
van de tunnel segmenten is nog wat gunstiger dan hier aangenomen. De relatieve vochtigheid in de
tunnel ligt gemiddeld over het jaar gezien nog enigszins hoger dan 80 %, wat aanleiding zou geven
om te veronderstellen dat de gemiddelde levensduur ook nog enigszins hoger kan liggen.

Het resultaat van tabel 4.3 laat evenwel ook zien dat de levensduur uiterst gevoelig is voor de
waarde van de relatieve vochtigheid (de levensduur is een factor 10 lager als de relatieve
vochtigheid 65 % is in plaats van 80 %) en van de water/cementfactor (de levensduur is een factor
35 lager als de water/cementfactor 0,55 is in plaats van 0,45). Het is niet erg waarschijnlijk dat de
water/cementfactor van de tunnelsegmenten veel ongunstiger zal zijn dan de waarde 0,45 (maar
gezien het belang van deze parameter voor de duurzaamheid zou een controle van die waarde in
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het werk zeer raadzaam zijn). De relatieve vochtigheid is voor een deel van de gebruiksperiode
lager dan 80 %. Als het beton de gelegenheid krijgt om zich in te stellen op deze lagere relatieve
vochtigheid dan wordt daarbij een behoorlijk deel van de potentiële levensduur opgesoupeerd. Het
beton verkeert daarbij min of meer in de zelfde omstandigheden als een beschut buitenklimaat. Er
is geen gunstig effect van regenwater op het beton, dat onder de Nederlandse klimatologische
omstandigheden leidt tot een limietwaarde voor de carbonatatiediepte.

Er zijn in het kader van deze studie geen bruikbare gegevens teruggevonden waarmee het
dynamische effect van de relatieve vochtigheid kan worden gekwantificeerd. Globaal kan echter
worden gesteld, dat een relatieve vochtigheid van 65 % leidt tot 50 % grotere carbonatatiediepten
(Wierig, 1984) dan bij een beschut buitenklimaat. De carbonatatiecoëfficiënt A = 3,5 uit tabel 4.2
voor een water/cementfactor 0,45 en een relatieve vochtigheid van 65 % zou voor een beschut
buitenklimaat op A = 3,511,5 = 2,3 uitkomen. Voor een betondekking van 15 mm is de gemiddelde
levensduur dan 40 jaar en bij een betondekking van 20 mm is de gemiddelde levensduur 74 jaar.

Naast het ongunstige effect van de dynamische relatieve vochtigheid dient ook nog rekening
gehouden te worden met een mogelijk ongunstige nabehandeling. De betonnen segmenten zijn
immers na het ontkisten niet specifiek nabehandeld. Zeker bij segmenten die direct na het
ontkisten aan sterk drogende omstandigheden zijn blootgesteld kan dit een zeer ongunstig effect
hebben op de te verwachten levensduur. Het effect is bij betonsamenstellingen zoals toegepast bij
de Heinenoordtunnel groot, omdat feitelijk gebruik wordt gemaakt van beton met een veel hogere
sterkteklasse dan de geëiste sterkteklasse. In het document 3 wordt als specificatie van de
sterkteklasse B45 vermeld. In document 11 staat evenwel vermeld, dat de bereikte sterkteklasse
ongeveer B65 bedraagt. De meeste nabehandelingseisen, die voor het beton van de Tweede
Heinenoordtunnel zijn gesteld, gaan uit van een korte periode of van een, in verhouding tot B65,
lage momentane druksterkte, wat in principe ook neerkomt op een korte periode. In paragraaf 4.2
is ten aanzien van nabehandelen gesteld dat de zwaarste eis die is gesteld, voortkomt uit de RAW
artikel 42.02.05 die een nabehandelingseis stelt van tenminste 14 dagen. Voor een beton dat nog
een flinke periode moet doorverharden, is dit een heel adequate eis. Worden dergelijke eisen niet
gesteld, dan is slechts sprake van een passieve nabehandeling die wordt bepaald door de toevallig
optredende weersomstandigheden (relatieve vochtigheid, temperatuur en windsnelheid). Het effect
van het mogelijk onvoldoende nabehandelen is in het aanvullende onderzoek nagegaan door in de
constructie de carbonatatiediepte te meten (zie Bijlage B).

In het voorgaande gedeelte is het aspect spreiding nog niet aan de orde gesteld, waardoor de
gedane uitspraken in principe gelden voor gemiddelde waarden. De parameters die van invloed
zijn op de duurzaamheid zijn echter alle stochasten (vertonen spreiding). Ook bij een goede
kwaliteitsborging is een deel van de spreiding niet te vermijden. Er moet daarom op gerekend
worden dat er in de praktijk een voor de duurzaamheid ongunstige combinatie kan optreden, die
leidt tot een te lage levensduur. Als de ongunstige combinatie optreedt bij een van de segmenten is
de kans relatief groot dat deze ook bij andere segmenten aanwezig is als gevolg van correlatie.

Op grond van de lage betondekking die is geëist voor de zijkanten van de segmenten en op grond
van de mogelijk onvoldoende nabehandeling is aanvullend onderzoek gedaan naar het
carbonatatieverschijnsel. Dit meten van de aanwezige carbonatatiediepten is in Bijlage B
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gerapporteerd, waarbij ook de conclusies zijn weergegeven. Bij dit onderzoek is geen invloed
geconstateerd van de onvoldoende actief uitgevoerde nabehandeling op de mate van carbonatatie.
Dit betekent niet dat in soortgelijke gevallen de actieve nabehandeling achterwege kan worden
gelaten. Dat zou dan namelijk betekenen dat de nabehandeling passief wordt en afhankelijk is van
de ongewisse weersomstandigheden. Bovendien moet worden bedacht dat er slechts een beperkt
onderzoek is uitgevoerd bij relatief jong beton.

In het bestek en in de andere ter beschikking gestelde documenten zijn geen eisen geformuleerd
met betrekking tot de vorstdooizoutbestandheid. De tunnel ligt weliswaar beschut en is omringd
door grond en water dat in principe niet bevroren zal zijn. Via de atmosfeer kan echter kou
binnendringen waarbij ervan moet worden uitgegaan dat het betonoppervlak bevroren kan zijn. Bij
gebruik van dooizouten op het eveneens bevroren wegdek of doordat dooizouten met voertuigen
worden meegevoerd, zou sealing kunnen optreden. De vorst/dooizoutbelasting in de tunnel is naar
verwachting minder dan bij een betonconstructie die in een onbeschut buitenklimaat is geplaatst.
De mindere belasting komt voort uit het minder grote aantal vorst/dooiwisselingen en uit de
minder lage temperatuur tijdens het vriezen.

Doordat om andere redenen dan de eisen uit milieuklasse 3 gekozen is voor een
betonsamenstelling met een water/cementfactor lager dan 0,45 is het toegepaste beton potentieel
vorst/dooi zout-bestand. De mogelijk onvoldoende nabehandeling van de betonsegmenten vormt in
dit geval ook weer een bedreiging. Gecarbonateerd hoogovencementbeton is namelijk betrekkelijk
poreus en is daardoor gevoelig voor vorst/dooizouteffecten. De praktische betekenis van deze
schade is voornamelijk gelegen in het esthetische effect. Het verminderen van de grootte van de
betondekking speelt echter ook een rol als het sealing effect op relatief jonge leeftijd optreedt (het
gecarbonateerde beton vormt dan geen barrière meer voor het binnendringen van kooldioxyde).

De aanwezigheid van dooizouten in de tunnel betekent ook dat er rekening had moeten worden
gehouden met de aanwezigheid van chloride in de tunnel. Deze chloride kan met dooiwater of
regenwater in het zandlichaam onder het wegdek indringen en tenslotte in de voegen tussen de
segmenten terechtkomen. Er kan eveneens chloride rechtstreeks in de voegen spoelen. Het
chloride-houdende water kan in het onderste gedeelte van de tunnel blijven staan, omdat de
drainagepijpen op enige hoogte boven de onderkant (binnenzijde) van de tunnelwand gelegen zijn.
Tijdens het toestromen van chloride-houdend water kan in het beton, dat met dit zoute water in
aanraking komt, ook chloride indringen.

4.4 Praktische betekenis van de eisen uit het bestek en de consequenties ten aan-
zien van de onderdelen die niet van beton zijn vervaardigd

4.4.1 Grout

Het grout dient om de krachtoverdracht tussen de tunnelbuis en de omliggende grond te regelen.
Hiervoor moet het grout een (geringe) sterkte hebben die zich niet al te snel na het aanbrengen van
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het grout ontwikkelt. De grond krijgt zo de gelegenheid om zich te zetten, waarna het grout in staat
is om kracht over te brengen.
De samenstelling van het grout is, voor zover valt op te maken uit de ter beschikking gesteld
stukken, gekozen op basis van verwerkbaarheid en langzame sterkte-ontwikkeling. Er is uitgegaan
van ENCI portlandvliegascement klasse A (236 kg) waar nog eens 101 kg vliegas wordt
toegevoegd en 371 liter water. Verder is er 8,4 kg bentoniet aanwezig. Ook bij deze verhoudingen
moet er nog van worden uitgegaan dat de extra toegevoegde vliegas dienst doet als vulstof en als
bindmiddel. De verharding van het materiaal, waaraan ook de bentoniet deelneemt, zal heel traag
verlopen, hetgeen waarschijnlijk ook de bedoeling is. De samenstelling van het vliegas is niet
gespecificeerd, maar de meest optimale keuze is een fijne vliegas met een hoog glasgehalte.
De permeabiliteit van het grout zal naar verwachting laag zijn, omdat de meeste holle ruimten
gesloten zullen zijn er weinig doorgaande kanalen aanwezig zullen zijn. Er zijn geen eisen gesteld
aan de waterdichtheid van het grout.
De wijze waarop het grout wordt verwerkt geeft geen garantie dat er een betrouwbaar waterdicht
of waterremmend schild rondom de tunnelbuis wordt gevormd. Bij de gekozen uitvoeringswijze is
de laagdikte onzeker, plaatselijk zou het grout zelfs kunnen ontbreken.

4.4.2 Rubberprofielen tussen de segmenten en de ringen

In het document 4 'Materiaalspecificatie afdichtingsprofielen tunnelsegmenten' zijn eisen vermeld
waaraan de rubberen profielen moeten voldoen. Er is geen specifieke informatie gevonden waaruit
blijkt, dat de gekozen profielen daadwerkelijk aan de gestelde eisen voldoen. Er was echter wel
algemene informatie dienaangaande beschikbaar.

In document 2 is gesteld, dat de betonnen segmenten rondom moeten worden voorzien van een
neopreen dichtingsprofiel en dat bij lekkage een tweede profiel moet kunnen worden aangebracht
in de voeg voor het gecontroleerd afvoeren van lekkage. Het uiteindelijk gekozen profiel is niet
van neopreen maar van EPDM. De mogelijkheid om bij lekkage een tweede dichtingsprofiel aan te
brengen, is in de beschikbare documentatie niet teruggevonden.

EPDM als materiaalkeuze heeft zeker voordelen boven bijvoorbeeld natuurrubber of neopreen.
Het is relatief goed bestand tegen ozon, uitlaatgassen en water. Het is makkelijk te verwerken maar
is matig bestand tegen olie. Het lassen van het materiaal kan problemen geven.

Voor wat betreft de relaxatie van het materiaal is gesteld dat de profielen na 100 jaar nog aan de
gestelde eisen ten aanzien van waterdichtheid moeten kunnen voldoen. Gegevens die aantonen dat
dit daadwerkelijk kan, zijn, zoals reeds werd opgemerkt, niet gevonden. Wel is een
relaxatiediagram aangetroffen in document 4, dat duidelijk maakt dat de opgelegde spanning aan
het materiaal in honderd jaar tijd relax eert tot 60 % van de oorspronkelijke waarde. Omdat het
lekken van de profielen leidt tot een situatie die vergelijkbaar is met het overschrijden van een
uiterste grenstoestand zou uitgegaan moeten worden van een langere gemiddelde levensduur.
Indien wordt uitgegaan van dezelfde uitgangspunten als bij tabel 4.1 zou dit een levensduur
betekenen van gemiddeld 300 jaar. Dit komt dan neer op een enigszins grotere relaxatie.
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Het gegeven relaxatiediagram geeft meetwaarden die zich uitstrekken over een periode van 30
jaar. De eerste metingen moeten dan gedaan zijn kort nadat EPDM op de markt is gekomen. Het is
daarom aan te bevelen om na te gaan of de meetgegevens op dezelfde compound van EPDM
betrekking hebben, waarbij met name ook de vulcanisatiegraad van belang is, omdat deze een
belangrijke invloed heeft op de relaxatie.

Er zijn geen eisen of gegevens over de blijvende vormverandering van het EPDM.

4.4.3 Triplex platen

Als gevolg van de axiaalkracht die door de tunnelboormachine wordt uitgeoefend op de
tunnelwand worden de triplexplaten in de ringvoegen samengeperst. Deze axiaalkracht kan ertoe
bijdragen dat de tunnel liggerwerking vertoont. Oorspronkelijk was geen triplex voorzien maar
Kaubit. Gezien de samendrukbaarheid van dit materiaal is naar een alternatief gezocht. De
uiteindelijke keuze is gevallen op triplex (Fins berkenhout).

Ten aanzien van de duurzaamheid van de triplexplaten moet worden gesteld, dat als de platen te
veel relaxeren de axiaalkracht weg zal vallen en de tunnel de liggerwerking, die daar aan zou
kunnen worden ontleend, niet meer kan vertonen. Bij ongelijkmatige vervormingen van de grond
bestaat de mogelijkheid dat de tunnel aan dit mechanisme draagkracht moet ontlenen. Indien er
geen andere draagweg is, wordt een uiterste grenstoestand overschreden. De betonnen nokken die
in de voeg aanwezig zijn zouden (een deel) van de draagwerking moeten realiseren.
Als de triplexplaten noodzakelijk zijn voor het instandhouden van de liggerwerking, dan moeten
zij in een periode van 100 jaar met een betrouwbaarheid van J3= 3,6 de gewenste axiaalkracht
kunnen blijven leveren. Bij de uitgangspunten van tabel 4.1 betekent dit dat de gewenste kracht
gemiddeld gedurende een periode van 300 jaar geleverd moet kunnen worden. Bij het ontwerp van
de tunnel is Rijkswaterstaat er evenwel van uitgegaan dat deze liggerwerking niet noodzakelijk is.

Hout dat gedurende lange tijd onder spanning staat, kan door hydrolyse en door afbraak van de
lignine relaxeren. In de literatuur over houtresearch zijn daar wel publicaties over terug te vinden.
Ten aanzien van de grootte van dit effect zal het moeilijker zijn om gegevens te vinden. Een
andere mogelijkheid dat de axiaalkracht verloren gaat, is gelegen in aërobe rot. In document 15 is
bij de onderbouwing van de keuze voor triplex geen melding gemaakt van de genoemde
bedreigingen.

In bijlage 2 bij document 15 is het onderzoek beschreven dat heeft geleid tot de keuze van dit
triplex. In dat onderzoek is het vervormingsgedrag bij constante druk gemeten. Bij de grootste
druk is de kracht gedurende 1 minuut constant gehouden. Bij de uitvoering van het onderzoek is
vastgesteld, dat praktisch geen verdere vervorming is waargenomen. Uit de meetgegevens blijkt
dat er bij een constante belasting van 1200 kN gedurende één minuut nog een extra vervorming
optreedt van 0,02 mmo Hierbij dient evenwel bedacht te worden dat een periode van 1 minuut
overeenkomt met 2.10-8

- deel van de beoogde gebruiksperiode van 100 jaar. Ook al zou bij de
meting gedurende die ene minuut in het geheel geen verdere vervormingen zijn vastgesteld, dan
zou nog sprake zijn van een extreme extrapolatie van het meetresultaat.
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5. INVLOED VAN DE AANWEZIGE SCHADE OP DE BEOOGDE
DUURZAAMHEID

Ten aanzien van de 10 geconstateerde bijzonderheden, zoals aangegeven in hoofdstuk 3, kunnen
de volgende opmerkingen worden gemaakt (de nummering is conform de lijst met bijzonderheden
in hoofdstuk 3):
1. De grotere ringrandverschillen kunnen alleen optreden als er schade optreedt aan de nokken

c.q. inkassingen in de ringvoegzijden van de segmenten die een ring vormen. De tolerantie in
radiale richting tussen nok en inkassing bedraagt ± 2 mmo Dergelijke schade kan in principe
ofwel aan de buiten- ofwel aan de binnenzijde van de segmenten optreden. In die gevallen dat
de schade aan de buitenzijde optreedt, kan de waterdichtheid van de tunnel in het geding
komen. De schade bestaat dan uit een losgescheurde schol die onder het voegprofiel
doorloopt. Het was tijdens de inspectie niet mogelijk om vast te stellen of de scheur doorloopt
tot aan de achterzijde van het betreffende segment. In dat geval loopt er een doorgaande
scheur vanaf de buitenzijde van de tunnel onder het voegprofiel door naar de binnenzijde van
de tunnel. Het zou echter ook mogelijk kunnen zijn dat de schol niet is doorgescheurd maar
alleen ingescheurd, waarbij zelfs meer dan één scheur aanwezig kan zijn.
Indien een schol wordt losgescheurd of ingescheurd zal dit op een zodanige wijze gebeuren
dat de wapening in de rand van het desbetreffende segment bloot of nagenoeg bloot komt te
liggen. Aan de binnenzijde van de tunnel kan de blootliggende wapening gaan corroderen
aangezien het in een klimaat ligt met een relatieve vochtigheid die overeenstemt met het
buitenklimaat. De schol aan de buitenzijde van de tunnel bevindt zich onder water, de
wapening bevindt zich daardoor voor een deel (buitenzijde van de tunnelwand) onder water
en voor een deel (binnenzijde van de tunnelwand) in een vochtig binnenmilieu. Echter als
gevolg van de vorming van een macro-cel zal de wapening ook in het onder water gedeelte
toch wegroesten. Dat zal niet beperkt blijven tot de wapening die in het scheurvlak ligt, ook
direct in de nabijheid gelegen wapening kan gaan corroderen. Het gevolg van dergelijke
corrosie kan zijn, dat er verdere lekkages zullen optreden.

2. Zie het voorgaande.
3. Kennelijk reiken de schroefhulzen tot in het thans natte deel van de betonelementen.
4. Door krimp van de grout en de mortel die gebruikt is om de groutgaten te dichten, ontstaan er

scheuren, c.q. onthechtingen waar water door kan stromen. Hierbij dient bedacht te worden,
dat aan de groutlaag geen waterdichtende werking kan worden toegeschreven.

5. Het gaat hierbij om een incidentele waarneming. De houten proppen zullen, volgens
mededeling van de opdrachtgever in de bouwfase worden verwijderd.

6. Ten aanzien van deze scheuren is door RWS waargenomen, dat zij tijdens het boren van de
tunnel ontstaan. Dit kan door krachten uit de boormachine of door zetting van de grond
rondom de tunnelbuis. Over het algemeen geldt dat scheuren met wijdten van 0,05 tot 0,1 mm
geen invloed hebben op de duurzaamheid. In dit geval is echter geconstateerd, dat de
scheuren watervoerend zijn, waardoor er wel een kans aanwezig is dat er corrosie optreedt. Er
is echter ook geconstateerd dat dergelijke scheuren na verloop van tijd dicht kunnen gaan
zitten.
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7. De donkere verkleuring van de segmenten ontstaat tijdens de opslag van de segmenten. Er
kan zich namelijk regenwater met verontreinigingen verzamelen in de hol-gestapelde
elementen. Deze verkleuringen hebben geen nadelige invloed op de duurzaamheid. Er is zelfs
sprake van een mogelijk positief effect omdat de betreffende delen door het staan van het
water een betere nabehandeling hebben gekregen dan de rest van het betreffende segment.

8. Het afdrukken van de hoeken hangt samen met het inbouwen van de ring. Door onvlakheid
van de ringvoeg kan krachtsoverdracht tussen de reeds ingebouwde ring en de in te bouwen
ring via de hoeken van de segmenten optreden. Tijdens de inspectie is uiteraard alleen schade
aan de binnenzijde van de tunnel waargenomen. Het moet echter niet worden uitgesloten dat
ook aan de buitenzijde van segmenten soortgelijke schade is ontstaan. Deze geeft dan een
scheur die onder het voegprofiel doorloopt en leidt tot lekkage. Voor de wapening in de
scheurvlakken aan de binnen- en de buitenzijde gelden dezelfde opmerkingen ten aanzien van
de duurzaamheid als bij punt 1.

9. Zie punt 1 en 8.
10. Zie punt 8.
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6. ADVIES VOOR HERSTEL VAN-DE TUNNELWAND EN BE-
OORDELING VAN DE DUURZAAMHEID

Scheurvorming door maatafwijkingen tussen nokken en sparingen

Gezien de macrocel-corrosie die kan optreden, is het gewenst om alle scheuren, die water kunnen
voeren vanuit de grond die de tunnel omringt naar de binnenzijde van de tunnel (dus scheuren die
achter het rubber afsluitprofiellopen), te injecteren. Om vast te stellen welke scheuren dit zijn, zou
het voor de hand liggen om de grootte van de aanwezige ring- en voegrandverschillen als
uitgangspunt te nemen, waarbij de maximale toleranties als criterium kunnen dienen. Zoals reeds
is opgemerkt, mag er niet van worden uitgegaan dat alle scheuren ook daadwerkelijk zijn
doorgescheurd. Het is daarnaast ook heel goed mogelijk dat een deel van de bij de montage
ontstane scheuren zijn gedicht door de groutlaag die aan de buitenzijde is aangebracht.

Het grootste probleem dat zich voordoet rondom deze mogelijke scheuren, is dat zij niet visueel
waarneembaar zijn en er ook niet kan worden gecontroleerd of een reparatie effectief is
uitgevoerd. Aan de andere kant is het niet zinvol om alle mogelijke plaatsen waar scheurvorming
zou kunnen zitten te injecteren. Een mogelijke oplossing om meer grip te krijgen op het probleem
zou de volgende procedure kunnen zijn:
1. bepaal de ring- en voegrandverschillen,
2. begin bij de grootste ring- en voegrandverschillen met het boren van een klein gat ter plaatse

van de nok c.q. sparing en boor dit gat naast het rubberprofiel; het gat moet radiaal worden
geboord tot een diepte gelijk aan de segmentdikte min (ongeveer) 50 mm,

3. controleer of het gat water doorlaat, indien dit het geval is kan via het geboorde gat de
aanwezige scheur worden geïnjecteerd,

4. indien de scheur geen water doorlaat kan het gat met injectiemortel gedicht worden,
5. de procedure moet worden doorgezet tot ring- en voegrandverschillen waar met een hoge mate

van betrouwbaarheid geen lekkages optreden.
Het verdient aanbeveling deze procedure in een proefproject uit te testen. In dat proefproject moet
tevens worden nagegaan of er betrouwbaar kan worden geïnjecteerd, zonder dat het
injectiemateriaal via de scheur aan de binnenzijde van de tunnel uittreedt en daarbij de scheur
onvoldoende vult.

Carbonatatie
Door onvoldoende dekking op de kopse vlakken van de segmenten en mogelijk te weinig aandacht
voor het nabehandelen tijdens de productie van de betonnen segmenten kan (zie paragraaf 4.3)
corrosie optreden. Uit de beschouwing in paragraaf 4.3 blijkt, dat alleen onder de meest optimale
omstandigheden de beoogde levensduur aanwezig zal zijn. Bij (geringe) afwijkingen ten opzichte
van die ideale situatie kan de verwachte levensduur wezenlijk lager zijn. Dit houdt in, dat zonder
uitvoerig oriderzoek aan de constructie, het niet mogelijk is om de omvang van de te verwachten
schade te kwantificeren.
Om een indruk te verkrijgen van de invloed van het achterwege blijven van een actieve
nabehandeling, is een nader onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is gerapporteerd in Bijlage B.
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Het onderzoek heeft bestaan uit het meten van de carbonatatiediepte aan een drietal geselecteerde
groepen van betonnen segmenten. De eerste groep bevatte segmenten die zijn geproduceerd in
perioden me een lage relatieve vochtigheid, de tweede groep is geproduceerd in perioden met een
hoge relatieve vochtigheid en de derde groep is in willekeurige perioden geproduceerd.
Het effect van het ontbreken van een actieve nabehandeling is onder meer af te meten aan de
carbonatatie-snelheid, die bij de eerste groep het hoogst zou moeten zijn, bij de tweede groep het
laagst en bij de derde groep zou deze er tussenin moeten liggen. Bij het onderzoek is geen verschil
gevonden tussen de drie groepen. Dit duidt er op, dat de passieve nabehandeling (als gevolg van de
toevallige klimatologische omstandigheden) geen negatieve gevolgen heeft gehad. Deze gevolg-
trekking past ook bij de constatering dat er geen segmenten zijn geproduceerd gedurende erg
ongunstige klimatologische omstandigheden. De geringe aanwezige carbonatatiediepte wordt
overigens ook door onderzoek van Intron bevestigd (document 17). Bij versnelde carbonatatie-
proeven zijn echter wel carbonatatiediepten tot 8 mm gemeten.
Gezien de jonge leeftijd van de onderzochte segmenten is het goed mogelijk dat verschillen in
carbonatatiesnelheid pas over een aantal jaren duidelijk worden.

Er wordt op gewezen, dat uit het resultaat van het aanvullende carbonatatie-onderzoek beslist niet
de conclusie mag worden getrokken, dat een actieve nabehandeling niet nodig is. Gezien de
kritische situatie ten aanzien van de duurzaamheid van de Tweede Heinenoordtunnel, zoals die uit
dit gehele rapport blijkt, dient de grootst mogelijke aandacht te worden besteed aan het maximeren
van de duurzaamheid.

In Bijlage D is een beschouwing gegeven ten aanzien van het indringen van grondwater in de
betonnen segmenten. Ook daarbij bleek, dat de snelheid van het indringingsproces heel sterk wordt
bepaald door geringe verschillen in de structuur van het beton. Als water relatief snel kan
indringen, dan houdt dat in dat op die plaats niet hoeft te worden gevreesd voor corrosie. Met de
huidige informatie valt dus niet te voorspellen in welke mate het indringen van water kan
bijdragen aan het beperken van de schade.

Deze door carbonatatie geïnitieerde corrosie zal plaatsvinden aan de binnenzijde van de tunnelbuis
en ter plaatse van de kopse kanten van de voegen, voor zover dit het deel betreft tussen de
binnenzijde en het rubberprofiel. Hoe groot het bedreigde deel is, kan niet zonder nadere
berekeningen worden aangegeven. Er zal namelijk grondwater in de betonnen segmenten
indringen. Als dit zover indringt dat de wapening in waterverzadigd beton komt te liggen, dan kan
daar geen carbonatatie optreden. Er bestaat dus mogelijk een beperking van de schade.

Voor zover door carbonatatie veroorzaakte corrosie optreedt, zal dit aan de binnenkant van de
tunnel zichtbaar zijn en kan traditioneel met bijvoorbeeld een pee-mortel worden gerepareerd.

Preventieve maatregelen op voorhand zijn misschien overbodig. Het carbonatatie-onderzoek zou
over bijvoorbeeld 5 jaar herhaald moeten worden, om vast te stellen of er daadwerkelijk een
probleem aanwezig is. Dat betekent wel, dat het beton onder het weglichaam niet meer bereikbaar
IS.
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Chloride

In Bijlage C is aanvullend onderzoek naar de mogelijkheid van door chloride geïnitieerde corrosie
weergegeven. Op grond van het in document 16 weergegeven dooizoutregime en de hoeveelheid
neerslag die mogelijkerwijs in de tunnelbuis terecht zou kunnen komen, kan worden geschat dat de
zoutconcentratie in het in de tunnel aanwezige water hoger zal zijn dan de chlorideconcentratie in
zeewater. Alleen door verdunning met lekwater zou de verwachte concentratie lager kunnen zijn.
De hoeveelheid lekwater en de plaats van de lekkages zijn evenwel onzekere factoren.
In de praktijk kan de concentratie ook aanzienlijk hoger zijn doordat de hoeveelheid neerslag die
in de tunnelbuis terecht komt gering zou kunnen zijn, dat hangt bijvoorbeeld af van de effectiviteit
van de aangebrachte waterkelders.

Op grond van de beschouwingen in Bijlage C wordt geconcludeerd dat het zeer aannemelijk is, dat
binnen een aantal jaren corrosie zal optreden onder invloed van de aanwezige dooizouten. De
aanwezigheid van zuurstof zal ook voor het gedeelte onder het weglichaam geen beperkende factor
ZIJn.

Uit Bijlage C blijkt, dat er een grote kans is dat er corrosieschade optreedt als gevolg van het
toepassen van dooizouten. De schade zal overwegend optreden in het deel van de tunnelbuis dat
aansluit tegen het weglichaam. Inspectie of er daadwerkelijk corrosie optreedt, wordt daardoor
bemoeilijkt. Herstel van de schade wordt hierdoor eveneens sterk bemoeilijkt. Om die reden is in
Bijlage C voorgesteld om preventieve maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld het hydrofoberen
van de betonnen segmenten.

Duurzaamheid

De voorgestelde maatregelen, met name ten aanzien van de scheurvorming aan de buitenzijde van
de segmenten, dragen ertoe bij dat de negatieve gevolgen van de aanwezige scheurvorming zoveel
mogelijk worden beperkt. Het is economisch niet goed mogelijk om het betrouwbaarheidsniveau
te halen dat overeenkomt met ongescheurde segmenten.
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7. CONCLUSIES

7.1 Eisen van Rijkswaterstaat

De eisen die door Rijkswaterstaat aan de duurzaamheid van de tunnelbekleding zijn gesteld,
komen in beginsel neer op het voldoen aan milieuklasse 5b, betondekkingen aan de voor- en
achterzijde 35 ± 5 mm en aan de zijkanten 20 ± 5 mm, nabehandeltijd op basis van 'sterkte' en
'tijd' en uitsluiten van ASR.

Het is niet duidelijk waarom de tunnel moet voldoen aan de eisen voor milieuklasse 5b (matig
agressief). De agressiviteit van de grond en het grondwater geven geen aanleiding om te kiezen
voor 5b. De maximale water/cementfactor van 0,5 die een eis is voor milieuklasse 5b zou in dit
geval volstrekt onvoldoende zijn geweest om de noodzakelijke duurzaamheid te realiseren.

In de tunnelbuis kunnen vorst/dooiomstandigheden optreden. Het zou daarom juist zijn geweest
om (additioneel) de eisen voor milieuklasse 3 ten grondslag aan het ontwerp te leggen.

De dooizouten die in de tunnel gebruikt zullen gaan worden,betekenen dat er sprake kan zijn van
chloride-indringing in het beton. Er zijn echter geen eisen gesteld om de gevolgen van deze
indringing te beperken. De combinatie chloride en carbonatatie vormt daarbij een bijzonder zware
belasting.

De eisen die zijn gesteld aan de nabehandeling van het beton zijn in verschillende documenten
terug te vinden, zoals Bijlage 1 bij overeenkomst BDD-2439 (die alle Nederlandse normen van
toepassing verklaart en die een expliciete sterkte-eis voor het nabehandelen stelt van 60 % van de
karakteristieke ontwerp-druksterkte), de RA W (die eveneens alle Nederlandse normen van
toepassing verklaart) en die expliciet twee weken nabehandelen voorschrijft (dit artikel is echter in
het bestek expliciet uitgesloten), VBV (algemene eisen t.a.v. nabehandelen), CUR Aanbeveling 31
(specificatie van de eisen uit de VBV). Het is niet zonder meer duidelijk of voor deze
nabehandelingseisen een 'en-en' dan wel een 'of-of situatie geldt.

Door de Rijkswaterstaat is een levensduur geëist van 100 jaar. Er is op geen enkele wijze
aangegeven op welke wijze die levensduur moet worden aangetoond, voor welke prestaties/
functies die levensduur geldt en van welke betrouwbaarheidlbetrouwbaarheden moet worden
uitgegaan.

De eis van 20 ± 5 mm voor de betondekking aan de zijkanten van de segmenten is uitgaande van
een water/cementfactor van 0,5 en het gebruik van hoogovencement te licht om een voldoende
duurzame tunnelwand te verkrijgen.
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7.2 Invulling van de eisen door de aannemer

De vervaardiging en de plaatsing van de betonnen segmenten door de aannemer voldoen in
principe aan de eisen die door Rijkswaterstaat zijn gesteld, met uitzondering van de
nabehandeling.

De aannemer gaat uit van een betonmengsel met een water/cementfactor k1einer dan 0,45 en een
cementgehalte van 320 tot 350 kg/m'. Daarmee wordt voldaan aan de basiseisen ten aanzien van
milieuk1asse 5b. Er wordt -ongevraagd- ook voldaan aan de eisen voor milieuk1asse 3.

Bij het gekozen mengsel van 75 % hoogovencement CEM lIl/A 52,5 en 25 % portland CEM I
52,5 R wordt voldaan aan de eisen uit CDR Aanbeveling 38 voor wat betreft het voorkomen van
ASR, mits van buitenaf geen alkaliën worden toegevoerd. Via dooizouten zouden echter alkaliën
kunnen worden toegevoerd.

Bij het nabehandelen van de betonnen segmenten is alleen rekening gehouden met de sterkte-eis
van 60 % (i.c. 27 Nzmrrr') van de karakteristieke ontwerp-betondruksterkte. Er is geen rekening
gehouden met de verlenging van de nabehandelingstijd zoals die volgens CDR Aanbeveling 31
geldt voor beton in milieuklasse 5b.

Doordat er geen nabehandeling 'op tijd' heeft plaatsgevonden, is de feitelijke nabehandeling van
de segmenten afhankelijk van de klimatologische omstandigheden na het tijdstip van ontkisten
(passieve nabehandeling). De niet beïnvloedbare weersomstandigheden gedurende de eerste weken
na ontkisten bepalen dus of het beton goed is nabehandeld of niet. De zijkanten van de
tunnel segmenten zijn wat dit betreft uiterst kritisch omdat daar een betondekking van 20 ± 5 mm is
geaccepteerd door Rijkswaterstaat. Dat geldt overigens ook voor de voegen tussen de segmenten
in het gedeelte dat aansluit tegen het weglichaam. Dit deel wordt bedreigd door chloridehoudend
water, afkomstig van dooizouten, neerslag en lekwater.

Een mengsel van hoogoven- en portlandcement dient pas na een zorgvuldige afweging gebruikt te
worden. Daarbij moet gekeken worden naar de (duurzaamheids )eigenschappen die voor de
betreffende eigenschap gelden. In [Bijen, 1996] blijkt bijvoorbeeld dat er voor het al dan niet
aanwezig zijn van bepaalde duurzaamheidseigenschappen slechts een gering overgangsgebied ten
aanzien van het slakgehalte van het mengsel aanwezig is. Het is zeer raadzaam om bij een mengsel
te controleren waar dit overgangsgebied precies ligt.

Er is geen duurzaamheidsbeschouwing overlegd waaruit blijkt dat de tunnelwand de vereiste
levensduur van tenminste 100 jaar heeft.

7.3 Aanwezige schade

Tijdens en na het plaatsen van de segmenten die de ringen vormen, is schade ontstaan aan de
randen van een deel van de segmenten. Deze schade uit zich in de vorm van scheuren en lekkages.
Op grond van ringrandverschillen en segmentrandverschillen moet worden aangenomen dat het
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zeer waarschijnlijk is dat ook aan de buitenzijde van de tunnelwand schade in de betonnen
segmenten is opgetreden. Het is niet duidelijk of daarbij sprake is van inscheuren (de scheur stopt
dan voordat de buitenzijde van het betonnen segment is bereikt) of van doorscheuren (de scheur
loopt door tot aan de buitenzijde van het betreffende segment. In het mo Bouw rapport 97 -CON-
Rl33?: 'Experimenteel onderzoek naar het afschuif gedrag van ringvoegen', dat in opdracht van
CUR/COB is gemaakt, wordt deze aard van de schade ook beschreven. In het uitgevoerde
onderzoek, was steeds sprake van het bezwijken van de wand van de inkassing. De nokken bleven
heel. Na het bezwijken van de wand van de inkassing was scholvorming zichtbaar ter plaatse van
de inkassing.

De scheuren in de randen en aan de buitenzijde van de segmenten kunnen onder het
afdichtingsprofiel doorlopen en op die manier bijdragen aan de lekkage van de tunnel.

In de scheuren aan de buitenzijde en aan de binnenzijde van de segmenten zal wapening aanwezig
zijn in de scheurflanken. Deze wapening kan corroderen. Aan de binnenzijde doordat water en
zuurstof toegang hebben tot de wapening en aan de buitenzijde, waar mag worden aangenomen dat
het beton in het water ligt, door macro-celvorming. Niet alleen de blootliggende wapening maar
ook op enige afstand in het beton zal deze wapening corroderen. Door het corroderen zullen de
scheuren verder open gaan staan, waardoor de scheuren aan de buitenzijde van de tunnelwand
kunnen gaan lekken of meer gaan lekken.

In een deel van de segmenten zijn ook scheuren zichtbaar in de gekromde vlakken van de
segmenten. Een deel van deze scheuren waren tijdens de inspectie watervoerend en andere waren
dat geweest, maar zijn weer dicht gegaan. Als de gronddrukken veranderen of er verplaatsingen
optreden in de grond, kunnen deze scheuren (weer) watervoerend worden.

De mate van lekkage die aanwezig was tijdens de inspectie is veel kleiner dan past bij de hiervoor
beschreven schaden. Aangezien de tunnelbuis grotendeels in het zand en het grondwater ligt
[RDC-96-002], duidt dit er op, dat de groutlaag een gunstige rol speelt bij het afdichten van de
tunnel. De afdichtende werking van het grout kan door bewegingen in de grond op den duur
verloren gaan.

7.4 Herstelmaatregelen

Het herstel van de tunnelsegmenten aan de binnenzijde kan op een conventionele manier worden
uitgevoerd, waarbij in principe kan worden teruggevallen op de betreffende CUR-Aanbevelingen.

Herstel van de tunnel segmenten aan de buitenkant van de tunnelwand levert het probleem op, dat
niet kan worden geïnspecteerd in welke vorm de schade aanwezig is. Bovendien kan niet worden
nagegaan of de reparatie op een afdoende en duurzame wijze is uitgevoerd. Er is daarom
aanbevolen om eerst de ringrandverschillen en de segmentverschillen te kwantificeren en
vervolgens een aantal proefreparaties uit te voeren bij verschillende grootten van de
randverschillen. Op basis van deze ervaring kan dan worden beoordeeld of verdere reparaties
zinvol zijn.
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Ten aanzien van de kopse kanten van de betonnen segmenten dreigt een duurzaamheidsprobleem
te ontstaan. Dit probleem ontstaat door voor de duurzaamheid ongelukkige keuzen ten aanzien van
een lage toelaatbare betondekking in combinatie met het gebruik van (deels) hoogovencement en
het niet actief nabehandelen van het beton. Het niet in beschouwing nemen van het mechanisme
chloride-indringing heeft het probleem vergroot.

7.5 Niet betonnen onderdelen in de tunnelwand

Ten aanzien van het ontwerp van een aantal niet betonnen onderdelen in de tunnelwand, blijven
nog vragen open ten aanzien van de duurzaamheid. Dit betreft enerzijds de afdichtingsvoegen en
anderzijds het gebruik van triplex-platen voor het instandhouden van voorspanning in de
tunnelbuis teneinde uit te kunnen gaan van liggerwerking. Hoe groot dit laatste bezwaar in feite is,
hangt af van de noodzaak om deze liggerwerking in stand te houden.
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8. ADVIES VOOR HET OPZETTEN VAN EEN LEVENSDUUR-
ONTWERP

8.1 Introductie

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

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

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

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

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

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

8.2 Algemeen advies

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

2. Controleer dit ontwerp vervolgens op levensduur op basis van de volgende aandachtspunten.
3. Maak een functionele analyse van de constructie (dit moet in principe voor het gehele ont-
werp gebeuren en is niet beperkt tot de duurzaamheidsaspecten).

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

Tbl81 V b ld b 'kb heid bd definitia e oor ee en van rul aar el VOlgens een re ere e nutte

Aspect Voorbeeld

Comfort voor de gebruiker statische doorbuiging

trillingen

beperking van plaatselijke schade

niet-acceptabele schade in niet-constructieve onderdelen

zettingen van funderingen

Functioneren onvlakheid van vloeren

lekkage van daken

slaan van deuren en ramen

uit het lood staan

functioneren van leidingen e.d.
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vervolg ta e

Aspect Voorbeeld

Esthetica uit het lood staan

grote vervormingen

scheuren

kieren tussen twee onderdelen

grindnesten

vervuilen

graffiti

b 18 1

6. Stel vast met welke betrouwbaarheid de prestaties vervuld moeten worden. Hiervoor kan bij-
voorbeeld worden teruggegrepen op wettelijke regelingen zoals het Bouwbesluit. Er kunnen
echter ook specifieke regelingen zijn die bepalend kunnen zijn voor de betrouwbaarheid zo-
als bijvoorbeeld de Deltawet'. De gewenste betrouwbaarheid kan ook op economische gron-
den worden vastgesteld als afweging tussen de extra kosten voor het verhogen van de be-
trouwbaarheid en het verlagen van het risico (= kans op schade vermenigvuldigd met de om-
vang van die schade).

7. Maak een overzicht van alle mogelijke bedreigingen van de duurzaamheid. Een hulp hierbij
is bijvoorbeeld een FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Hierin wordt in tabelvorm
een overzicht gegeven van de meest voorkomende bedreigingen van de duurzaamheid. In ta-
bel 8.2 is een voorbeeld gegeven van een FMEA voor betonconstructies.
Naast de feitelijke bedreiging is in de FMEA ook het aantastingsproces c.q. het aantastings-
mechanisme vermeld en verder de aard van de schade die wordt veroorzaakt door de aantas-
ting. Om het overzicht te verbeteren, zijn de bedreigingen danwel de processen opgesplitst
naar hun aard: mechanisch, biologische, chemisch of fysisch.
Om de FMEA met succes te kunnen toepassen, moet er al een redelijk beeld beschikbaar zijn
over de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de constructie zal gaan functioneren.
In eerste instantie zal dit geen erg betrouwbaar beeld zijn. Dat kan betekenen dat deze stap in
een later stadium, als er een betrouwbaarder beeld aanwezig is, moet worden herhaald.
De belangrijkste bedreigingen worden geselecteerd op basis van de mate waarin mensenle-
vens in gevaar zijn en op basis van het economisch risico (kans dat aantasting optreedt *
economische omvang van de schade). In eerste instantie zal hiervan geen goed kwantitatief
beeld gevormd kunnen worden. Toch mag worden verwacht dat deskundigen een redelijk
schot voor de boeg kunnen geven. In twijfelgevallen zal nadere informatie aangedragen
moeten worden om een betere onderbouwing van de selectie te krijgen.

N.B. Tabel 8.2 is alleen als indicatie bedoeld. De grootte van de tabel suggereert volledig-
heid, maar heeft alleen ten doel om de complexiteit duidelijk te maken.

I In dit verband kan worden vermeld dat er op dit ogenblik bij de Bouwdienst een actie loopt om te komen tot een in-

tegraal raamwerk voor de beoordeling van de veiligheid van bouwwerken.
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Tabel 8.2 FMEA voor betonconstructies

code bedreiging proces/mechanisme type schade

a. mechanisch

a.I belasting/deformatie spanning/rek scheurvorming

vervormmg

bezwijken, breuk, instabiliteit

a.2 langeduur belasting micro-defecten scheurvorming

bezwijken, breuk, instabiliteit

a.3 langeduur belasting kruip doorbuiging

scheurvorming

aA wisselende belasting vermoellng vervorming

scheurvorming

bezwijken, breuk, instabiliteit

b. biologisch

b.l micro-organismse zuurvorming uitlogen/oplossen

b.2 organismen/planten vervuilen 'verminderen uiterlijk'

c. chemisch

c.l zuren neutraliseren depassiveren wapening

c.2 zuren uitlogen/oplossen desintegratie beton

c.3 zuurvormende gassen neutraliseren globale depassivering wapening

c.3a kooldioxyde carbonatatie globale depassivering wapening

c.3b zwaveldioxyde sulfateren globale depassivering wapening

c.3c stikstofoxyde nitrateren globale depassivering wapening

cA micro-organismen vorming zuur oplossen, desintegratie beton

c.S zacht water uitlogen/oplossen desintegratie beton

c.6 zure regen uitlogen desintegratie beton

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

ijzer+water+zuurstof doorsnede en verlies van hechting

c.8 chloride indringen chloride bij de wapening
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code bedreiging proces/mechanisme type schade

c.9a sulfaat ettringiet zwelling, desintegratie

c.9b sulfaat vorming van gips zwelling, desintegratie

c.IO verontreinigde toeslag kristallisatie pop-outs

c.ll alkali + silica ASR zwelling, desintegratie

c.12 alkali + carbonaat ACR zwelling, desintegratie

c.13 chloride inmengen chloride bij de wapening

c.14 chloride bij de wapening lokale depassivering putcorrosie

d. fysisch

d.l lage temperatuur vorst desintegratie

d.2 temperatuurverandering expansie lengteverandering

opgelegde vervorming

d.3 relatieve vochtigheid krimpen of zwellen lengteverandering

opgelegde vervorming
d.4 temperatuur gradiënt kromming

d.S relatieve vochtigheid gradiënt kromming

opgelegde vervorming

8. Ten aanzien van de geselecteerde bedreigingen moet vervolgens vastgesteld worden welke
'verdedigingsstrategie' gekozen zal worden om het risico aanvaardbaar klein te maken. Eni-
ge mogelijke strategieën zijn:
- verminderen van de invloed van de bedreiging (afschermen, omleiden e.d.),
- uitschakelen van de bedreiging (uiterste vorm van het voorgaande),
- vergroten van capaciteit om weerstand te bieden aan de bedreiging (verdikken, versterken),
- kiezen van een materiaal dat ongevoelig is voor de bedreiging (roestvast staal),
- aanbrengen van een tweede 'draagweg' (actieve of passieve kathodische bescherming).
Uiteraard kan voor meerdere strategieën worden gekozen. Dit kan zijn om in een later stadi-
um de meest optimale te kunnen kiezen. Het kan ook zijn om in het ontwerp van de con-
structie meerdere strategieën te kunnen hanteren (parallelwerking). In het laatste geval dient
aandacht te worden besteed aan correlatie en afhankelijkheid.

9. De geselecteerde bedreigingen dienen nader kwantitatief onderzocht te worden. Dit houdt in,
dat:
- de betreffende grenstoestanden geformuleerd moeten worden,
- de invloed van de aantasting opgenomen moeten worden in de grenstoestanden,
- de statistische grootheden van alle parameters in de grenstoestanden, inclusief de aantas-
ting, moeten worden vastgesteld (aard van de verdeling, gemiddelde, spreiding, correlatie).
Hierbij is het van wezenlijk belang dat goed wordt vastgelegd onder welke omstandigheden
de statistische parameters gelden.
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De betrouwbaarheid binnen de beoogde referentieperiode (gebruiksduur) moet met behulp
van probabilistische berekeningen worden vastgesteld, tenzij deze informatie op een andere
manier al ter beschikking staat (bijvoorbeeld op grond van statistische informatie).

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

11. Controleer of het levensduurontwerp leidt tot een 'zwaarder' ontwerp dan het in punt 1 ge-
noemde deterministische ontwerp. Beredeneer hoe het levensduurontwerp zich verhoudt tot
het deterministische ontwerp.

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

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

8.3 Advies ten aanzien van de Tweede Heinenoordtunnel

De procedure die in paragraaf 8.2 in algemene bewoordingen is vastgelegd, wordt hierna in een
meer op het ontwerp van de Tweede Heinenoordtunnel toegespitst. Een en ander is bedoeld om
te laten zien langs welke weg een levensduurontwerp van de tunnel gemaakt zou kunnen wor-
den. Het is uiteraard niet de bedoeling om het levensduurontwerp uit te werken.

I. Een deterministisch duurzaamheidsontwerp van de constructie leidt ertoe, dat de tunnel voor
wat betreft de buitenzijde geplaatst moet worden in milieuklasse 2 'vochtig milieu'
(beschikbare gegevens over de grond en het grondwater tonen aan dat er geen agressiviteit of
chloride verwacht hoeft te worden) en voor de binnenkant milieuklasse 3 (vorst/dooizout)

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

national du Precontrait) on de nieuwe naamfib. Het gaat hierbij om een internationale betonvereniging.

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

CEB Laussane CH, Mei 1·997, pp.138
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voor zover het beton in aanraking komt met dooizouten en vorst, het gedeelte van het beton
waar zouten kunnen indringen, valt additioneel ook onder milieuklasse 4, het overige ge-
deelte van de binnenzijde valt in principe ook onder milieuklasse 2.

2. Controleer dit ontwerp vervolgens op levensduur, waarbij de volgende punten dienen als lei-
draad.

3. De functionele analyse van de constructie levert (verkort weergegeven) onder meer op dat de
tunnel de bouwbelastingen moet kunnen weerstaan evenals de blijvende vervormingen en
belastingen die daaruit voortkomen; grond- en grondwaterbelastingen moet kunnen dragen,
inclusief de veranderingen die daar in de loop van de tijd kunnen optreden; de tunnel moet
waterdicht zijn en blijven; verkeersbelastingen en belastingen uit het weglichaam moeten
kunnen worden gedragen; de tunnel moet temperatuurs- en vochtveranderingen in de bin-
nenzijde van de tunnel kunnen opnemen; emissies van het verkeer moeten worden opgeno-
men; de invloed van dooizouten moet gedragen kunnen worden enz.

4. De prestaties die uit de functionele analyse voortkomen, moeten worden uitgedrukt in ter-
men van draagcapaciteit, vervormingscapaciteit, waterdichtheidsvermogen voor beton en
voegen, dooizoutbestandheid; bestandheid tegen vervuiling, het indringen van chloride,
kooldioxyde, zwaveldioxyde enz.

5. De uiterste grenstoestanden zijn van toepassingen op de prestaties waarvan het falen leidt tot
bezwijken of tot grote economische schade; de gebruiksgrenstoestanden zijn van toepassing
op prestaties waarvan het falen leidt tot beperkingen in het gebruik en tot beperkte economi-
sche schade. De beperking van de schade kan voortkomen uit het feit dat bij inspecties aan
zichtzijde van de tunnel beginnende schade zichtbaar is en kan worden gerepareerd. Een
zelfde soort schade aan de buitenzijde van de tunnelwand kan niet door gangbare inspecties
worden ontdekt en bovendien zullen de kosten van herstel hoger liggen dan aan de binnen-
zijde van de tunnelwand.

6. De gewenste betrouwbaarheid kan in eerste instantie worden ontleend aan het Bouwbesluit.
Het verdient echter aanbeveling om na te gaan in hoeverre op grond van economische over-
wegingen gekozen zou moeten worden voor een hogere mate van betrouwbaarheid. Het
Bouwbesluit geeft overigens aan dat bij belangrijke constructies gekozen zou kunnen worden
voor een hogere mate van betrouwbaarheid.

7. In tabel 8.3 is een mogelijke FMEA weergegeven voor. Hierin wordt in tabelvorm een over-
zicht gegeven van de meest voorkomende bedreigingen van de duurzaamheid. Deze tabel is
dus een ingekorte versie van tabel 8.2.
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Tabel 8.3 FMEA voor betonconstructies

code bedreiging proces/mechanisme type schade

a. mechanisch

a.l belasting/deformatie spanning/rek scheurvorming

vervormmg

bezwijken, breuk, instabiliteit

a.2 langeduur belasting micro-defecten scheurvorming

bezwijken, breuk, instabiliteit

a.3 langeduur belasting kruip doorbuiging

scheurvorming

c. chemisch

c.3a kooldioxyde carbonatatie globale depassivering wapening

c.3b zwaveldioxyde sulfateren globale depassivering wapening

c.3c stikstof oxyde nitrateren globale depassivering wapening

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

ijzer+water+zuurstof doorsnede en verlies van hechting

c.8 chloride indringen chloride bij de wapening

c.lü verontreinigde toeslag kristallisatie pop-outs

c.ll alkali + silica ASR zwelling, desintegratie

c.13 chloride Inmengen chloride bij de wapening

c.14 chloride bij de wapening lokale depassivering putcorrosie

c.15 spanning + chloride
. .

breuk voorspanstaalspannmgscorrosie

d. fysisch

d.l lage temperatuur vorst desintegratie

d.3 relatieve vochtigheid krimpen of zwellen lengteverandering

opgelegde vervorming

d.4 temperatuur gradiënt kromming

d.5 relatieve vochtigheid gradiënt kromming

opgelegde vervorming

8. De primaire 'verdedigingsstrategie' die bij deze bedreigingen hoort, is in wezen bij punt 1
van de procedure al impliciet naar voren gekomen. Toch kan het verstandig zijn om de ver-
dedigingsstrategie voor ieder van de bedreigingen expliciet te noemen, aangezien deze stra-
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tegie bij de controleberekening van de levensduur expliciet naar voren moet komen. Enige
mogelijke strategieën zijn:
Voor bijvoorbeeld carbonatatie en de daardoor veroorzaakte corrosie zou de strategie kunnen
bestaan uit een of meer van de volgende maatregelen. Tussen haakjes zijn mogelijke nega-
tieve consequenties genoemd, waarmee benadrukt wordt dat de keuze ten aanzien van de toe
te passen strategie meer een kwestie is van optimaliseren (= de meest verstandige waarde
kiezen bij een keuze die zowel positieve als negatieve gevolgen heeft) dan van maximeren (=
een zo groot mogelijke waarde kiezen) en cumuleren (= zoveel mogelijk maatregelen ne-
men):
- vergroten van de betondekking (scheurvorming in de dekking),
- verlagen van de water/cementfactor (slechtere verwerkbaarheid),
- gebruik van portlandcement (kans op ASR, chloride-indringing),
- optimale nabehandeling,
- aanbrengen van een coating (hoge investerings- en onderhoudskosten),
- gebruik van corrosiebestendige wapening (hoge kosten, symptoombestrijding),
- aanbrengen kathodische bescherming (hoge kosten, symptoombestrijding).
Voor ieder van de grenstoestanden en bedreigingen zou een dergelijke lijst opgesteld kunnen
worden. Een deel van de mogelijke maatregelen zal efficiënt zijn voor meerdere gevallen,
waardoor die maatregelen potentieel economisch zijn.

9. De geselecteerde bedreigingen dienen nader kwantitatief onderzocht te worden. Dit houdt in,
dat:
- de betreffende grenstoestanden geformuleerd moeten worden,
- de invloed van de aantasting opgenomen moeten worden in de grenstoestanden (in de Bij-

lagen B, C en D is hiermee een begin gemaakt),
- de statistische grootheden van alle parameters in de grenstoestanden, inclusief de aantas-

ting, moeten worden vastgesteld (aard van de verdeling, gemiddelde, spreiding, correlatie);
hierbij is het van wezenlijk belang dat goed wordt vastgelegd onder welke omstandigheden
de statistische parameters gelden,

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

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

l1.Controleer of het levensduurontwerp leidt tot een 'zwaarder' ontwerp dan het in punt 1 ge-
noemde deterministische ontwerp. Beredeneer hoe het levensduurontwerp zich verhoudt tot
het deterministische ontwerp.
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BIJLAGE A: BESCHOUWING ROND CARBONATATIE-ONDERZOEK DAT BIJ TNO
BOUW IS UITGEVOERD

Al Doel

Het doel van deze bijlage is resultaten van metingen van carbonatatiediepten aan beton dat onder
gecontroleerde omstandigheden is geëxposeerd, toegankelijk te maken voor gebruik, bijvoorbeeld
voor de levensduurvoorspelling van betonnen elementen, zoals toegepast in de Tweede Heinen-
oordtunnel. Het is daarbij niet de bedoeling om een feitelijke voorspelling te doen. Daarvoor zou
aanvullend (materiaal)onderzoek verricht moeten worden. Het is wel de bedoeling van deze bijla-
ge om een betrouwbare indicatie te geven ten aanzien van de te gemiddelde levensduur.

Al Informatie uit experimenten

Begin 1989 zijn bij TNO Bouw proefstukken gemaakt voor onderzoek naar de elektrische weer-
stand van beton. Hierbij werd de betonsamenstelling als volgt gevarieerd:
- portlandcement (CEM I) en hoogovencement (CEM IIIIB),
- watercementfactor 0,45; 0,55 en 0,65.
Alle mengsels hadden een cementgehalte van 320 kg/m'.

Als nabehandeling werden de proefstukken 28 dagen in de vochtkamer opgeslagen. Alle boven-
vlakken (= afwerkvlakken) en ondervlakken werden op 28 dagen ouderdom gecoat met een dichte
epoxy-coating. De proefstukken werden daarna in expositieruimten blootgesteld aan een exposi-
tieklimaat van 20 °C en 50 % RV (relatieve vochtigheid) respectievelijk 65 % RV, 80 % RV of
90 % RV (later in de vochtkamer) en onder water. Alle klimaten zijn constant gehouden binnen ±
5 % RV en binnen enkele graden Celsius.

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

Tabel Al: Carbonatatiediepten na 6,5 jaar expositie

cementsoort, wcf

klimaat (% RV) pc 0,45 pc 0,55 pc 0,65 he 0,45 he 0,55 he 0,65

50 12 22 25 18 24 26

65 5 14 17 11 21 25

80 0 7 13 4 21 23

pc - portlandcement
he - hoogovencement
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A3 Verdere interpretatie

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

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

In tabel A2 zijn de berekende waarden van de coëfficiënt A weergegeven.

Tabel A2: Berekende carbonatatiecoëfficiënt A (mrnJ-.J jaar)

cementsoort, wcf pc 0,45 pc 0,55 pc 0,65 he 0,45 he 0,55 he 0,65
klimaat (%RV)

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

Met deze coëfficiënten kan de carbonatatiediepte van beton worden berekend als functie van de
watercementfactor en de relatieve vochtigheid, onder aanname dat deze laatste constant is. Bij ge-
bruik van CEM I of CEM IIIIB gelden de weergegeven coëfficiënten. Bij gebruik van een cement
met een afwijkend slakgehalte dient lineair geëxtrapoleerd te worden tussen CEM I en CEM IIIIB
op grond van het werkelijke slakgehalte.

A4 Opmerking

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

A5 Aanvullende informatie

Een andere groep proefstukken werd in 1991 gestort. De nabehandeling was 1 week in de vocht-
kamer, daarna in 20 °C en 80 % R.Y. De betonsamenstellingen waren: pc/he, water/cementfactor
0,45/0,65. Dmax = 8 mm (bovenstaand onderzoek: Dm•x = 16 mm). Na 791 dagen (2,2 jaar) werd de
carbonatatiediepte gemeten. Carbonatatiecoëfficiënten zijn berekend. De resultaten waren, zoals in
tabel A3 staat aangegeven.
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Tabel A3: Carbonatatiediepten (CD) en -coëfficiënten (A) na 2,2 jaar met nabehandeling 1 week
in vochtkamer, dan 20 °C en 80 % R.V.

wcf pc 0,45 pc 0,65 he 0,45 he 0,65
CD (mm) 0 8 4 10

tijd (jaar) 2,2
...Jtijd 1,5

A (rnrn jaar!") 0,0 5,4 2,7 6,8

waann:
CD - carbonatatiediepte in mm
t - expositietijd in jaar
A - materiaalconstante in mm jaar"?
CD = A...Jt

Uit de resultaten blijkt dat de carbonatatie bij hoogovencement en 0,45 met deze minder lang-
durige nabehandeling sneller gaat. Portlandcement 0,45 blijft een onmeetbaar kleine carbonatatie-
diepte vertonen. Beide cementsoorten geven met 0,65 een flinke carbonatatie te zien. Bij hoog-
ovencement is deze minder sterk dan in het andere onderzoek. Hiervoor is geen goede verklaring
aanwezig. Bij portlandcement 0,65 is het verschil klein.
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BIJLAGE B: ONDERZOEK NAAR DE CARBONATATIEDIEPTE ALS INDICATIE VAN
HET EFFECT VAN HET ONTBREKEN VANEEN ACTIEVE NABEHAN-
DELING

B10nderzoeksp1an

Aanvullend aan de studie naar de duurzaamheid van de Tweede Heinenoordtunnel is door de
Bouwdienst van Rijkswaterstaat ook opdracht aan TNO Bouw gegeven om een nader onderzoek te
doen naar de aanwezige carbonatatiediepte. Uit de in dit rapport weergegeven studie is naar voren
gekomen, dat de betonnen elementen van de tunnelwand geen specifieke nabehandeling hebben
ondergaan. Er is na het ontkisten geen specifieke nabehandeling uitgevoerd Na het ontkisten zijn
de elementen gedurende ongeveer een dag opgeslagen in deel van de productieloods. Daarna zijn
zij buiten opgeslagen op het tasveld. Dat betekent dat de toevallige weersomstandigheden hebben
bepaald in welke mate het beton is nabehandeld. Er is hierbij dus sprake van een passieve nabe-
handeling.

Het effect van de nabehandeling is ondermeer af te meten aan de carbonatatiesnelheid van het be-
ton. Daarom is voorgesteld aan geselecteerde elementen in het tunnelbuis 1 de carbonatatie te me-
ten. Het carbonatatie-onderzoek is door twee medewerkers van TNO Bouw op 17 december 1997
uitgevoerd.

Ten behoeve van het uit te voeren onderzoek zijn drie selecties gemaakt:

1. 30 ringen die in een periode van lage relatieve vochtigheid zijn gemaakt (zie tabel B2),

2. 15 ringen die in een periode van hoge relatieve vochtigheid zijn gemaakt (zie tabel B3),

3. 15 ringen die willekeurig zijn gekozen (zie tabel B4).

De weersomstandigheden gedurende de productiedagen en de daaropvolgende periode van drie
dagen zijn echter eerst weergegeven in tabel BI. De gegevens zijn uitgedrukt in de gemiddelde
relatieve vochtigheid en temperatuur van de betreffende dag. De windsnelheid, die ook invloed
heeft op het uitdrogingsproces is niet gebruikt als selectiecriterium. Het aantal dagen met een lage
relatieve vochtigheid en een hoge windsnelheid was daarvoor te gering.

B2 Onderzoeksresultaten

Per gemeten ring zijn drie segmenten gemeten. Per segment zijn metingen verricht op vier plaat-
sen. De metingen zijn gedaan door in het zichtvlak van de elementen een gat te boren van 30 mm
in doorsnee. Na het verwijderen van het boorstof is door middel van fenolftaleïne het carbonatatie-
vlak zichtbaar gemaakt en vervolgens gemeten. In de tabellen B2 tot en met B4 zijn steeds de
hoogste gemeten waarden van de carbonatatiediepte vermeld. Opgemerkt moet worden dat de
meetwaarde 1 mm betekent dat de werkelijke carbonatatiediepte tussen 0 en 1 mm ligt.



TNO-rapport

97·BT·R1488 53 van 68

Duurzaamheid Tweede Heinenoordlunnel

In de tabellen B2 tot en met B4 zijn per productiedatum ook de gemiddelde carbonatatiediepten
weergegeven. Deze blijken te variëren tussen 1,0 en 1,4 mmo In de tabellen zijn tenslotte de ge-
middelde waarden berekend voor alle waarnemingen per tabel. Hieruit blijken de volgende gemid-

delde waarden:
- Tabel B2; periode van lage relatieve vochtigheid 1,1 mm,

- Tabel B3; periode van hoge relatieve vochtigheid 1,2 mm,

- Tabel B4; willekeurige periode 1,1 mmo
Hieruit kan direct worden geconcludeerd dat er geen significant verschil is tussen de drie groepen
van waarnemingen.

Tabel BI: Klimaatgegevens over de productiedagen

Productie- Gemiddelde RV (%) Gemiddelde temperatuur COC)

datum dag 0 dag 1 dag 2 dag 3 gem. dag 0 dag 1 dag 2 dag 3 gem.

Productie tijdens lage relatieve vochtigheid

17-sep-96 71 76 79 78 76 11,6 11,4 10,7 11,3 11,3

18-sep-96 76 79 78 75 77 11,4 10,7 11,3 10,2 10,9

21-dec-96 65 45 55 77 61 -3,5 -2,2 -2,6 -4,5 -3,2

14-jan-97 73 78 78 74 76 1,4 -0,5 0,2 2,9 1,0

28-feb-97 68 82 81 70 75 9,7 9,5 10,3 7,2 9,2

Productie tijdens hoge relatieve vochtigheid

7-dec-96 97 100 94 94 96 5,3 1,9 -0,3 -0,4 1,6

16-dec-96 99 98 99 99 99 5,2 3,0 5,5 6,0 4,9

23-jan-97 95 99 94 100 97 4,5 2,3 1,3 -0,1 2,0

29-jan-97 100 96 88 77 90 2,6 2,8 2,9 1,4 2,4

Productie tijdens willekeurig gekozen data

27-sep-96 71 76 79 78 76 11,6 11,4 10,7 11,3 11,3

18-dec-96 99 99 83 65 87 5,5 6,0 0,0 -3,5 2,0

17-jan-97 74 99 100 98 93 2,9 4,6 3,2 2,4 3,3

22-jan-97 87 95 99 94 94 5,3 4,5 2,3 1,3 3,4

20-feb-97 72 88 91 81 83 8,3 9,2 9,2 9,8 9,1
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Tabel B2: Carbonatatiedieptemetingen Tweede Heinenoordtunnel; buis 1;productie tijdens
lage relatieve vochtigheid

Ringnummer Productie- Segment Maximale carbonatatiediepte (mm) Gemiddelde

datum meting 1 meting 2 meting 3 meting 4 carbonatatie-
diepte

35 21-dec-96 L2C 3 1 1 1

L3C 1 1 1 1 1,3

L4C 2 1 2 1

46 21-dec-96 R2A 1 1 1 1

R3A 2 1 2 I 1,2

R5A 1 1 1 1

54 14-jan-97 LIC 1 1 1 1

L3C 1 1 1 1 1,0

L4C 1 1 1 I

77 21-dec-96 RIB 1 1 1 1

R2B 1 I I 3 1,2

R3B 1 1 1 1

91 14-jan-97 R3A 1 1 1 1

R4A 1 1 1 1 1,0

R5A 1 1 1 1

95 17-sep-96 R2B 1 1 1 1

R4B 1 1 1 1 1,0

R5B I 1 1 1

238 18-sep-96 L2C 1 1 2 2

L3C 1 1 1 1 1,2

L4C 1 1 1 1

248 18-sep-96 LID 1 2 1 1

L3D 1 1 1 1 1,1

L4D I 1 1 1

517 17-sep-96 RIA 1 1 1 2

R4A 1 1 1 1 1,2

R5A 1 2 1 1
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V b I B2ervoiz ta e

Ringnummer Productie- Segment Maximale carbonatatiediepte (mm) Gemiddelde

datum meting 1 meting 2 meting 3 meting 4 carbonatatie-
diepte

539 28-feb-97 L2C 1 1 1 1

L3C 1 1 3 1 1,2

L5C 1 1 1 1

Totaal gemiddelde 1,1

Tabel B3: Carbonatatiedieptemetingen Tweede Heinenoordtunnel; buis 1;productie tijdens
hoge relatieve vochtigheid

Ringnummer Productie- Segment Maximale carbonatatiediepte (mm) Gemiddelde

datum meting 1 meting 2 meting 3 meting 4 carbonatatie-
diepte

30 29-jan-97 L2C 1 1 1 1

L3C 1 1 1 1 1,2

L4C 1 1 1 1

39 23-jan-97 L3D 2 1 1 1

L5D 2 1 1 1 1,2

L6D 1 1 1 1

48 16-dec-96 R2A 2 2 I 1

R3A 1 1 1 1 1,2

R4A 1 1 1 1

196 7-dec-96 L2C 1 1 1 1

L3C 1 1 1 1 1,1

L4C 1 1 2 1

198 16-dec-96 L2D 2 2 2 3

L3C I 1 1 1 1,4

L5C 1 1 1 1

Totaal gemiddelde 1,2
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Tabel B4: Carbonatatiedieptemetingen Tweede Heinenoordtunnel; buis 1; productie tijdens
willekeurige data

Ringnummer Productie- Segment Maximale carbonatatiediepte (mm) Gemiddelde

datum meting 1 meting 2 meting 3 meting 4 carbonatatie-
diepte

38 22-jan-97 L4C 1 1 1 1

L6C 1 1 1 1 1,0

L7C 1 1 1 1

47 17-jan-97 L2D 2 1 I 1

L4D I 1 1 1 1,1

LSD 1 1 1 1

93 18-dec-96 R2A 1 1 1 1

R3A 1 I 1 1 1,1

R4A I 2 1 1

174 27-sep-96 LSC 1 1 1 1

L6C 1 1 1 1 1,0

L7C 1 1 1 1

197 20-feb-97 RIA 1 1 1 1

R3A I 1 2 2 1,3

R4A 1 2 1 2

Totaal gemiddelde 1,1
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BIJLAGE C: INDRINGING VAN CHLORIDE

Cl Inleiding

Dit memo is een uitwerking van het "Nader onderzoek Duurzaamheid Tweede Heinenoord Tun-
nel", onderdeel "Indringen van chloride".

Informatie is gebruikt uit:
TNO Bouw conceptrapportage 97-BT-R1488-00 van 26 november 1997,

- Intronrapport van 20 november 1997,
Onderzoek chloridebelasting Tweede Heinenoordtunnel, 1933-T-970427 van 19 juni 1997 door
E.H. Negen van RWS,

- en literatuurbronnen (zie verder).

De opbouw is als volgt. De blootstelling binnen de constructie wordt schematisch weergegeven.
De eigenschappen van het beton en de maatgevende eigenschappen van de constructie worden be-
schreven. De transportprocessen worden beschreven. De tijd tot initiatie van corrosie wordt ge-
schat. Conclusies worden getrokken en maatregelen c.q. verder onderzoek worden aanbevolen.

Opgemerkt wordt dat alle berekeningen gemiddelde waarden betreffen. Hoe met gemiddelden in
relatie tot een betrouwbare levensduur moet worden omgegaan, wordt in het hoofdrapport behan-
deld in paragraaf 4.2.4.

C2 Blootstelling aan chloride

In de tunnel kunnen twee delen worden blootgesteld aan chloride uit dooizouten:
- de binnenwand boven het rijdek door opspattend water met dooizout ("spatzone"),
- de binnenwand onder het rijdek door doorgesijpeld lekwater met dooizout; hierbinnen zijn in

principe twee zones te onderscheiden:
• de zone onder het onderste niveau van de afvoerbuizen, die permanent nat is ("onderwater

zone"),
• de zone boven de afvoerbuizen, die alleen is blootgesteld aan langsstromend lekwater met

dooizout ("getijdezone").

Over het strooiregime resp. de dooizoutbelasting in de tunnel is enige informatie beschikbaar (zie
verder). De belasting met "schoon" water (tempo van lekkage) en daarmee de verdunning van de
dooizoutoplossing zijn onbekend.

Aangezien een 'worst case' scenario zal worden gevolgd, wordt uitgegaan van het volgende:
- er komt chloride in het lekwater onder het wegdek; vooralsnog wordt uitgegaan van een con-

centratie van 20 gil (overeenkomstig zeewater),
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er komt chloride tegen de binnenwand boven het wegdek door spatten van dooizoutoplossing;
verondersteld wordt dat de belasting gelijk is aan die in proeven langs een snelweg in UK
(Bamforth 1997).

C3 Relevante eigenschappen van het beton en de constructie

De betonsamenstelling is beschreven in het hoofdrapport. Samengevat gaat het ongeveer om beton
met een water/cementfactor van 0,40, cement met 43 % hoogovenslak en een cementgehalte van
350 kg/m'.

Uit het Intronrapport volgen enkele relevante details (hierna cursief weergegeven):
- de capillaire absorptie in 24 uur is 1 tot 2 g/dm',

de carbonatatiediepte is vrijwel nul bij ontvangst, en neemt toe tot 6 tot 9 mm na 68 dagen in
een atmosfeer van 100 % COJ,

de indringing van chloride na 35 dagen in 165 g NaCl/1 is van de orde: 1,7 tot 2,9 % (op ce-
mentmassa) in de eerste 2 mm, en 0,3 tot 1,1% op een diepte van 4 tot 6 mm,

- uit PFM is gevonden dat één monster veel microscheuren bevatte en een schijnbare wa-
terlcementfactor had van 0,40 en dat twee andere monsters minder microscheuren bevatten en
een waterlcementfactor vertoonden van 0,50.

Intron concludeert dat de drie toegepaste middelen voor oppervlaktebehandeling geen of nauwe-
lijks effect hebben gehad op de eigenschappen.

De capillaire-absorptie komt goed overeen met eerder onderzoek in het kader van hydrofoberen
van beton [BSW 1996].

Op basis van de proeven van Intron met de CTH-methode kan uit de verhouding van spanning en
stroom worden afgeleid dat de specifieke elektrische weerstand van het beton in verzadigde toe-
stand van de orde van 320 tot 425 Q.m is. Verder kan hieruit een effectieve diffusiecoëfficiënt
voor chloride worden berekend volgens [Polder 1995].'De hiermee berekende waarden liggen rond
1,5 tot 2,0 * 10-12 m2/s. Bij een ouderdom van ca. een halfjaar en het gegeven slakgehalte zijn dat
redelijke waarden [Bamforth1997].

Uit onderzoek in het laboratorium en bij expositie in de Noordzee [CUR 96-3, CUR 96-4] zijn de
volgende diffusiecoëfficiënten gevonden:
- hoogovencement (70% slak), w/c 0,4 na 1,5 jaar in vochtig milieu

na 16 jaar in de Noordzee
portlandcement (0% slak) w/c ca. 0,4 na 1,5 jaar in vochtig milieu

na 16 jaar in de Noordzee

Del 0,8 * 10-12 m2/s
Del 0,3 * 10-12 m2/s
Del 2,5 * 10-12 m2/s
Del 2,5 * 10-12 rrr'/s.

De dekking op de wapening is 35 mm in het binnenoppervlak van de elementen en 20 mm (na
maximale tolerantie 15 mm) in de voegen.
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C4 Transportprocessen

Transport van chloride in beton in zeemilieu wordt gebruikelijk gemodelleerd als diffusie. Capil-
laire absorptie (relevant bij dooizoutindringing) kan nog nauwelijks gemodelleerd worden. In
zeemilieu, ook in de spatzone, zijn er voldoende aanwijzingen dat modelleren als diffusie nauw-
keurig genoeg is (CUR 96-3]. Dit is mogelijk niet het geval in de "spatzone" in de Tweede Hei-
nenoordtunnel, omdat het beton vrijwel volledig beschut is en gedeeltelijk kan uitdrogen. Bevoch-
tiging vindt hier vrijwel uitsluitend plaats met dooizoutoplossing, niet met regenwater. Er zal water
indringen van buitenaf; de invloed hiervan is vooralsnog onbekend. Een ander deelonderzoek gaat
hier nader op in (Bijlage D).

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

Cx = Cs (l-erf(x/2-VDel*t))

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

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

ti = V / (A * Del)

met:
ti - tijd tot initiatie
L - betondekking
A - constante die afhangt van Cs en Ccr; met Ccr = 1 % en Cs = 4 % wordt A = 2,65; met Cs =

3 % wordt A = 1,8.
Cs - chlorideconcentratie in het oppervlak
Ccr - kritisch chloridegehalte.

** als het beton in de tunnel binnen de levensduur carbonateert tot op de wapening, is Ccr = 1 %
een te optimistische aanname; overigens zal carbonatatie ook invloed hebben op de indringing
van chloride; met name in gecarbonateerd hoogovencementbeton zal de diffusie sneller gaan
dan in niet-gecarbonateerd beton.
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C5 Tijd tot corrosie

Op grond van transport door diffusie kan met bovenstaande gegevens de tijd tot corrosie worden
berekend. Bij de berekeningen zijn gevarieerd:
- de diffusiecoëfficiënt Del op vier niveaus,
- de constante A op twee niveaus,
- de dekking L op drie niveaus.
De resultaten zijn weergegeven in tabel CL

Uit de resultaten blijkt dat bij een betondekking van 20 mm en met een realistische diffusiecoëffi-
ciënt (1,5 * 10-12, vetgedrukt) op een termijn van maximaal 5 jaar corrosie wordt geïnitieerd. Ook
als Del kleiner wordt (bijvoorbeeld twee keer zo klein), zal corrosie beginnen op een termijn bin-
nen 100 jaar.

Deze uitkomsten gelden zeker voor de onderwaterzone (beneden het niveau van de afvoerbuizen).
Bij gebrek aan betere gegevens geldt dit ook voor de getijdezone (onder het wegdek en boven de
afvoerbuizen). In de spatzone (boven het wegdek) moeten mogelijk andere getallen als input wor-
den gebruikt.

Tabel Cl: Tijd tot corrosie in de "onderwaterzone" " (beneden het niveau van de afvoerbuizen);
deze waarden gelden waarschijnlijk ook voor de "getijdezone" (onder het wegdek en
boven de afvoerbuizen); mogelijk ook voor de "spatzone" (boven het wegdek)
NB vetgedrukte tekst betreft de meest realistische diffusiecoëfficiënt voor dit beton

Del (rrr'/s) A L (mm)
3,00E-12 2,65 35
1,50E-12 1,8 20
7,50E-13 15
3,00E-13

Resultaten
Del (m2/s) A L (mm) ti (jaar)
3,00E-12 2,65 35 4,9
3,00E-12 2,65 20 1,6
3,00E-12 2,65 15 0,9
3,00E-12 1,8 35 7,2
3,00E-12 1,8 20 2,3
3,00E-12 1,8 15 1,3

1,50E-12 2,65 35 9,8
1,50E-12 2,65 20 3,2
1,50E-12 2,65 15 1,8
1,50E-12 1,8 35 14,4
1,50E-12 1,8 20 4,7
1,50E-12 1,8 15 2,6
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VIt b 1Clervoig a e
Del (m2/s) A L (mm) ti (iaar)

7,5ûE-13 2,65 35 19,5
7,50E-13 2,65 20 6,4

7,50E-13 2,65 15 3,6
7,50E-13 1,8 35 28,8
7,50E-13 1,8 20 9,4

7,50E-13 1,8 15 5,3

3,00E-13 2,65 35 49,0
3,00E-13 2,65 20 16,0
3,00E-13 2,65 15 9,0
3,00E-13 1,8 35 72,0
3,00E-13 1,8 20 23,5
3,00E-13 1,8 15 13,2

C6 Aanvullende informatie

C6.1 Notitie RWS/Negen

Opmerkingen bij notitie door E.H. Negen, 19 juni 1997 "Onderzoek chloridebelasting Tweede
Heinenoordtunnel". De inhoud wordt hieronder kort samengevat (cursief).
- Dooizoutbelasting ca. 42 + 10 keer per jaar met 20 g dooimiddel per m', (bevat 14 gNaCl).

Strooien gebeurt tot 100 m in de tunnel, daarna transport van chloride door rijden en verwaai-
en.

- Berekening (vermoedelijk spatzone) Cs is 2,4 % Cl in Oostersehelde, hier lager, zeg 1,0 tot
1,2 %. Del 5 mmi/] (dat is 1,6 * 10-13 m2/s) ondermeer vanwege hoge sterkte. Berekening geeft
aan dat (voor Cs = 1,2 %) op termijn van 62 jaar (20 mm dekking) tot 189 jaar (35 mm dek-
king) corrosie op zal treden. De corrosiesnelheid wordt mogelijk beperkt door de elektrische
weerstand. Deze is niet bekend, maar zou kunnen worden gemeten.
Opgemerkt wordt dat de binnenkant mogelijk zal worden gereinigd (met water). Waswater zou
moeten worden opgevangen om te voorkomen dat zout in het grondbed terecht komt.

De schatting van de diffusiecoëfficiënt is veel te optimistisch; deze heeft volgens onderzoek nau-
welijks een relatie tot de sterkte, maar vooral met het slakgehalte [CUR 96-3, 96-4]. Realistische
waarden liggen ca. 10 keer hoger dan hier is aangenomen.

De schatting van de Cs is te optimistisch. De buitenste laag van het beton neemt chloride op tot
een zekere (bindings)capaciteit is bereikt, die rond 3 % zal liggen (zie ook gehalten in de buitenste
laag in het Intronrapport). Hierdoor is de drijvende kracht voor transport flink groter. De Ccr is
ietwat conservatief genomen; echter na carbonatatie zal deze waarde meer realistisch zijn.
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Corrosiepropagatie is in deze bijlage niet meegenomen. Als dat wel moet, is de corrosiesnelheid
niet verwaarloosbaar klein vanwege een specifieke weerstand van ca. 300 tot 450 O.m (in natte
toestand). Pas bij een specifieke weerstand van 1000 tot 2000 O.m wordt de corrosiesnelheid ver-

waarloosbaar klein.

C6.2 Spatzone aan een snelweg

Verdere informatie uit rapport over proeven aan snelweg [Bamforth 1997] wordt hier kort weerge-
geven (cursief):
- Het oppervlaktegehalte Cs na 9 jaar is voor hoogovencementbeton (70 % slak) ca. 3 % op ce-

mentmassa, voor portlandcementbeton ca. 2 %. De diffusiecoëfficiënt is voor hoogovencement-
beton ],7*]([IJ en voor portlandcement-beton 3 tot 5 * ]([IJ. Verder is de carbonatatiediepte
voor hoogovencement-beton 8mm na 9jaar(f), voor portlandcement-beton ],5 mm (met plasti-
ficeerder) tot 5 mm (zonder plastificeerder), beide met een hoge waterlcementfactor van 0,66
resp. 0,62.

Gezien het gevonden oppervlaktegehalte chloride is de expositie vergelijkbaar met de spatzone in
zeemilieu. Omdat informatie over de dooizoutbelasting in de beschreven proeven ontbreekt, kan
niet worden geverifieerd of dit ook overeenkomt met de binnenkant van de tunnel. Het vergroot
wel de waarschijnlijkheid dat de uitkomsten berekend met diffusie (tabel 1) ook gelden voor de
spatzone in de tunnel.

Voor de duidelijkheid: in deze proeven heeft initiatie van corrosie plaatsgevonden na ca. 3 jaar bij
een dekking van 20 mm, zowel met hoogovencement- als met portlandcement-beton; met 10 mm
dekking in portlandcement-beton al na 1 jaar. Duidelijk zal zijn dat dit onacceptabel korte levens-
duren zijn.

C7 Conclusies en aanbevelingen

C7.l Conclusies

In de tunnel vindt belasting met dooizout plaats. Drie zones kunnen worden onderscheiden die
overeenkomen met de zones in een constructie aan zee:
- onderwaterzone,
- getijdezone,
- spatzone.

Volgens een 'worst case' benadering kan uit beperkt onderzoek aan beton van de tunnel en infor-
matie uit de literatuur worden geconcludeerd dat initiatie van corrosie plaats vindt in de
"onderwaterzone" (onder het wegdek, onder de afvoerbuizen) op termijn van 10 tot 15 jaar
(binnenkant elementen, dekking 35 mm), resp. binnen 5 jaar (in de voegen, dekking 15 tot 20
mm). Dit zijn duidelijk onacceptabel korte levensduren. Overigens gelden dezelfde waarden waar-
schijnlijk voor alle beton onder het wegdek. Voor het gedeelte boven het wegdek kan geen nauw-
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keurige voorspelling worden gemaakt; op grond van proeven aan een snelweg is het aannemelijk
dat ongeveer dezelfde termijnen gelden.

Op de gevolgen van wapeningscorrosie kan in dit korte bestek niet diep worden ingegaan. Voor-
alsnog moet worden aangenomen dat bij corrosie in de voegen de waterdichtheid van de tunnel
wordt bedreigd.

Een strategie waarbij initiatie van corrosie aanzienlijk wordt uitgesteld, wordt aanbevolen. Tevens
is het zinvol een aantal aspecten te verifiëren.

C7.2 Aanbevelingen

Eén strategie om corrosie uit te stellen zou zijn, het chloridegehalte in het water onder het wegdek
laag te houden. Hoe dit in de praktijk moet worden uitgevoerd, moet nader worden bestudeerd.

Een andere strategie zou zijn om de opname van dooizoutwater sterk te verminderen. Hydrofobe-
ren van het beton is hiervoor in principe een goede methode. Hiermee kan een vermindering van
de indringing van globaal een factor 10 worden bereikt.

Verificatie van de elektrische weerstand van het beton is zinvol ter onderbouwing van de bereke-
ningen van chloride-indringing en corrosie-propagatie.
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BIJLAGE D: VOCHTIRANSPORT

Dl Uitgangspunten

Wat betreft het vochttransport in het beton van de tweede Heinenoordtunnel is in eerste benade-
ring uit te gaan van een ééndimensionale situatie, waarbij:
• mm als door het water af te leggen weg in de doorsnede van het element wordt veronder-

steld. De wapening ligt ca. 30 mm onder het binnenoppervlak,
• mm als door het water af te leggen weg ter plaatse van de afdichting tussen de elementen

wordt verondersteld.

Het ééndimensionale vochttransport in poreuze, inerte materialen kan onder isotherme condities
beschreven worden met behulp van de volgende niet-lineaire differentiaalvergelijking:

waann:
El - het vochtgehalte (m'cm")
x - een plaatscoördinaat (m)
t - de tijd (s)
D - de diffusiecoëfficiënt (rn'.s") is, een macroscopische grootheid bepaald door (de interactie

van) diverse transportmechanismen. Deze diffusiecoëfficiënt is afhankelijk van het vocht-
gehalte El.

D2 Randvoorwaarden

Wat betreft het klimaat in de tunnel wordt uitgegaan van een gemiddelde relatieve vochtigheid
van 80 % bij een gemiddelde temperatuur van 9 °C, zijnde de jaargemiddelde waarden voor de
Nederlandse situatie. De invloed van de druk van maximaal 20 m waterkolom aan de buitenzij-
de van de tunnel wordt buiten beschouwing gelaten.
Wat betreft de initiële condities in het materiaal worden twee varianten vergeleken: initieel
droog en initieel nat, met een vochtgehalte van 0,12 (rn.m").

De initieel droge situatie

Onder deze condities is sprake van ééndimensionale waterabsorptie. Voor tal van poreuze mate-
rialen is aangetoond dat de plaats X van het zogeheten vochtfront in dat geval evenredig is met
de wortel uit de tijd. Dit betekent dat:
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x ==..[jj./i

Deze relatie is ook wel bekend door:

x = gft

waarbij B de waterpenetratiecoëfficiënt is.

Voor het onderhavige beton is geen informatie bekend met betrekking tot deze transportcoëffi-
ciënten, zodat op grond van informatie uit de literatuur een indicatie van de te verwachten tijds-
duur voor vochtpenetratie van de gehele constructie is verkregen. Dit leidt tot de volgende re-

sultaten:

Tabel Dl: Geschatte tijden voor vochtpentratie van de betonconstructie

Bron D (rrr'.s') B (m.s?") Vochtpenetratie-tijd
voor
350mm

Anoniem, 1991 2 ... 60*10.11 6,5 ... 194 jaar
(in hygroscopische traject tot
8= 0.06)

2*10.8

(bij 8= 0.12, verzadigd) 0,2 jaar

Hazrati, 1998 0,05*10.3 1,6 jaar
Volkwein, 1991 1...300* 10-12 13..3884 jaar

Voor de situatie ter plaatse van de voegen kunnen de bovengenoemde tijdsduren door een factor
100 worden gedeeld.

Hierbij wordt het volgende opgemerkt:
- De diffusiecoëfficiënt D bij een nagenoeg verzadigd materiaal geeft een indicatie over de te

verwachten transportsnelheid van water door het natte beton en is niet van toepassing voor
een initieel droog materiaal. De getalwaarden van Hazrati hebben betrekking op
'academische' mortels en beton.

- Op de korte termijn blijkt de '-.Jtijd'- relatie ook voor beton van toepassing te zijn (Hall en
Yau, 1987). Er bestaat echter nog geen inzicht in het gedrag op de langere termijn. Door het
zeer trage transport zou de verdamping aan het front mogelijk een dermate grote rol kunnen
gaan spelen dat er van het '-.Jtijd' verband wordt afgeweken.
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De initieel natte situatie

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het betreffende betonelement voor plaatsing aan de opper-
vlakken al enigszins gedroogd is, en dat de kern van het element nog steeds een nagenoeg ver-
zadigd vochtgehalte heeft van ca. 0,12 (rrr'im"). Bij plaatsing van de tunnelbuis zal dan eenzij-
dige droging plaats vinden aan de binnenzijde, en herverdeling en waterpenetratie aan de andere
zijde (=buitenzijde). Dezelfde diffusievergelijking kan worden gehanteerd voor deze processen.
Echter, in dit geval zal er sprake zijn van andere diffusiecoëfficiënten, die specifiek betrekking
hebben op deze processen onder hoge aanvangsvochtgehalten. Informatie omtrent deze proces-
sen en daaruit volgende coëfficiënten is echter tot dusver niet voorhanden.

In het algemeen zal droging trager verlopen dan bevochtiging. Om enige indicatie van de orde-
grootte van de te verwachten droogtijd van een laag van 30 mm aan het binnenoppervlak te
krijgen, is het volgende model aangenomen:

droging vindt plaats door dampdiffussie van het vochtfront op een gemiddelde diepte van
30 mm naar de binnenlucht,
in een materiaallaag van 30 mm wordt het vochtgehalte verlaagd van 0,12 (m.m"), het ver-
zadigde vochtgehalte naar 0,06 (rrr'.m"), het evenwichtsvochtgehalte dat behoort bij de ge-
middelde relatieve vochtigheid (90 %) in die laag,

- wateraanvoer vanaf de buitenkant wordt buiten beschouwing gelaten.

Voor de damp stroom door het beton is de schatting ontleend aan data {Polder en Van Mechelen,
1993} voor betonnen proefstukken, waarbij dampdiffusie plaatsvond van een vochtfront in het
materiaal door een droge materiaallaag met vergelijkbare dikte. Een gemiddelde damp stroom
van 6 (g.m') werd daarbij gevonden, echter onder omgevingscondities van 20°C en 65 % rela-
tieve vochtigheid. Omgerekend naar de tunnelcondities van 9 °C en 80 % relatieve vochtigheid
zou dit een damp stroom van 1,5 (g.m") betekenen.

Bij een te verdampen hoeveelheid van:
(0,12 - 0,06) (m'im") * 1000 (kg.rn') * 0,03 (m) = 1,8 (kg.m")

wordt dan een drogingsperiode van 3 - 4 jaar gevonden. Hierbij is geen rekening gehouden met
verandering in de dampstroom als gevolg van een terugtrekkend front, aanvoer en herverdeling
van vocht aan de andere zijde etc.

D4 Conclusies

Wat betreft de waterpenetratietijd van vocht door het initieel droge beton wordt op grond van de
literatuur een zeer grote spreiding gevonden, in orde van grootte variërend van ten minste één
decade tot enige honderdtallen jaren. Voor de situatie ter plaatse van de voegen ligt dit globaal
een factor 100 lager.
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Wat betreft de droging van initieel nat beton zal voor een oppervlaktelaag van 30 mm (tot aan
de wapening) aan de tunnel (binnen- )wand vermoedelijk aan perioden van ten minste enige jaren
moeten worden gedacht. Aanvoer van water aan de buitenzijde zou dit wellicht sterk kunnen
verlengen. Ter plaatse van de naden zal dit nadrukkelijker het geval zijn.

Benadrukt wordt dat beide conclusies gebaseerd zijn op de voornoemde uitgangspunten en
slechts een indicatief karakter hebben. Op dit moment is de kennis van de transportprocessen
van water in beton echter onvoldoende om dit beter te kunnen doen.

Toepassing van nieuwe niet-destructieve meettechnieken, zoals NMR, bieden inmiddels goede
perspectieven om een noodzakelijke stap vooruit te zetten. Dergelijke technieken hebben de
mogelijkheid om het transportproces niet-destructief in beeld te brengen en daaruit de functio-
nele relaties tussen transportcoëfficiënten en vochtgehalten af te leiden. Ook lange-termijn mo-
nitoring van in-situ situaties behoort tot de mogelijkheden. Zulke informatie is essentieel voor
modelstudies en (daaruit voortvloeiende) innovaties.
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Sluitelement
Element naast sluitelement
Nokken
Sparingen
Ring 3; afgedrukte hoek
Ring 16; afgedrukte rand; lekkages
Ring 27/28; lekkage en reeds gestopte lekkage
Ring 29; afgedrukte rand
Ring 35; afgedrukte rand
Ring 35; afgedrukte rand; ringrandverschil
Ring 45; lekkage bij schroefbuIs
Ring 103; verkleuring oppervlak
Ring 108; niet meer watervoerende scheur
Ring 110; niet meer watervoerende scheur
Ring 118; niet meer watervoerende scheur
Ring 128; afgedrukte rand bij sluitelement
Ring 133; afgedrukte rand bij sluitelement
Ring 133/134
Ring 134; afgedrukte rand
Ring 139; lekkage t.p.v. afgedrukte rand
Ring 152; afgedrukte hoek; ca. 0,5 m xO,25 m
Ring 163; lekkage bij schroefhuls
Ring 195/196; meerdere afgedrukte randen
Ring 197; afgedrukte hoek bij sluitelement
Ring 209; afgedrukte rand bij sluitelement .
Ring 225; afgedrukte hoek bij sluitelement
Ring 243; afgedrukte rand bij sluitelement
Ring 264; afgedrukte rand bij sluitelement; wapening en nok zichtbaar
Ring 277/278; lekkage via voegen
Ring 290; afgedrukte rand; geroeste wapening als gevolg van lekkage
Ring 319; afgedrukte rand
Ring 353; lekkage via injectie-opening
Ring 355; lekkage via injectie-openingen
Ring 368; lekkage via scheur
Ring 385; lekkage via scheur
Overzicht in de richting van de huidige uitgang
Overzicht in de boorrichting
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