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Samenvatting

Doel en opbouw rapport

In dit rapport wordt verslag gedaan van de totstandkoming van het
instandhoudingsplan 2de generatie van de Oosterscheldestormvloedkering
(OSK) ten behoeve van de Rijkswaterstaat Directie Zeeland (RDZ). Dit project is
uitgevoerd in de periode 1998 - 2000 door de Bouwdienst Rijkswaterstaat (BD)
te Tilburg in samenwerking met diverse afdelingen vanuit Utrecht en
Zoetermeer en medewerkers van RDZ. Het doel van dit rapport is inzicht te
geven in de aanleiding, achtergrond, systematiek, uitvoering, resultaten en
conclusies van dit project.
Het project is multidisciplinair uitgevoerd. Per discipline is een aan dit rapport
onderliggende document opgesteld, waarin de uitwerking van het project
binnen de betreffende discipline tot op detailniveau wordt behandeld.
De volgende disciplines zijn tijdens dit project onderscheiden:
• beton (paragraaf 3.4 en document 2, "Betonconstructies");
• conserveringen (paragraaf 3.5 en documents, "Conserveringen");
• elektrotechniek (paragraaf 3.6 en document 4, "Elektrotechniek");
• staal (paragraaf 3.7 en document 5, "Staalconstructies");
• werktuigbouw (paragraaf 3.8 en document 6, “Werktuigbouwkunde").
Achter de benaming van de discipline is het betreffende onderliggende
document weergegeven. Gezamenlijk met dit rapport (document 1,
“Algemeen") vormen zij de totale eindrapportage.
De eindrapportage wordt - in verband met het dynamisch karakter van het
instandhoudingsplan - geleverd in twee ringbanden:
Band 1 : Het "Algemene gedeelte" met de “Uitgangspunten" per discipline,
Band 2 : Het "Instandhoudingsplan 2e generatie OSK" bevattend het totaal
overzicht en het overzicht per discipline.
Aanleiding en achtergrond project

In 1986 is de stormvloedkering in de Oosterschelde gereedgekomen. Om het
functioneren van de OSK te kunnen garanderen, moet blijvend onderhoud
(inclusief inspectiewerkzaamheden en vervanging) worden gepleegd. Het
beheer en onderhoud is gedelegeerd aan de Dienstkring Deltakust, als
onderdeel van RDZ.
In 1996 is getracht het benodigde onderhoudsbudget door middel van een
zogenaamd instandhoudingsplan inzichtelijk te maken. Dit instandhoudingsplan
(1' generatie) stormvloedkering Oosterschelde (PBOK.OSK-4-96213), was tot
stand gekomen in het kader van het project "Beheer Op Peil” (BOP).
Dit instandhoudingsplan (IHP) is ter beoordeling overlegd aan een viertal bij de
aanleg van de stormvloedkering betrokken personen, te weten de heren ir. R.
van Otterloo, prof. dr. ir. H.A.J. de Ridder, prof. ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder
en prof. drs. ir. J.A. Vrijling. Dit resulteerde in het gereedkomen van een
auditrapport (PBOK.OSK-3-96217) op 13 februari 1997 over het 1e generatie
instandhoudingsplan.
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Hieruit kwam naar voren dat het plan voor de korte termijn voldeed, maar voor
de langere termijn diende het plan fundamenteler te worden opgezet en
onderbouwd. Het advies van de commissie was om hierbij gebruik te maken
van gegevens van de faalkansanalyse, zoals deze ten tijde van het ontwerp van
de Oosterscheldekering is opgezet. Dit zou moeten resulteren in een IHP met
als basis een LCC-Model.
Naar aanleiding van het advies van de auditcommissie is RDZ in 1998
overgegaan tot het verlenen van de opdracht tot het vervaardigen van het
instandhoudingsplan 2de generatie (IHP) voor de Oosterscheldekering (OSK)
aan de BD. Dit instandhoudingsplan (IHP) zou moeten voldoen aan de
aanbevelingen uit het auditrapport.
In aanvulling hierop is in overleg met Rijkswaterstaat Directie Zeeland (RDZ)
door de Bouwdienst Rijkswaterstaat (BD) verder bepaald dat:
• de oorsprong van de benodigde basisinformatie traceerbaar moet zijn;
• de toegepaste systematiek moet leiden tot een "werkbaar" en realistisch
instandhoudingsplan, wat inhoudt, dat er ruimte moet zijn voor een
bepaalde flexibiliteit ten behoeve van nieuwe inzichten en ervaringen;
• de kennis betreffende de toegepaste systematiek en de hierbij benodigde
software zich snel door de opdrachtgever eigen kan worden gemaakt;
• de planperiode van twintig jaar naar vijftig jaar moet worden gebracht, om
een meer realistische overzicht te verkrijgen van de te verwachten kosten,
gegeven de geplande levensduur van de OSK van tweehonderd jaar.
Methode
De gehanteerde methode bij het totstandkomen van het IHP is afkomstig van
het kennisinstituut NRG uit Arnhem.
De methode omvat een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de bestaande
onderhoudsactiviteiten en eventueel toekomstig aan te passen activiteiten.
Hierbij worden zes stappen onderscheiden, waarbij in het kwalitatieve deel het
onderhoud (inclusief inspecties) wordt gestructureerd en geoptimaliseerd en in
kwantitatieve deel de getalsmatige onderbouwing (kosten, faalkansen en
risico's) plaats vindt. Hierbij komen aspecten aan de orde, zoals risicomatrices,
failure modes, effects en criticality analysis (FMECA), onderhoudsbladen,
onderhoudsoptimalisatiemodellen, gevoeligheidsanalyses en tenslotte de
inspectie- en onderhoudsplanningen. Hierbij is, zover dit mogelijk was,
aansluiting gezocht bij de faalkansanalyse die tijdens het ontwerp van de OSK is
vervaardigd.
De resulterende planningen zijn opgenomen in een speciaal vervaardigde versie
van het Bouwdienst Rijkswaterstaat software programma Maatplan (versie
4.5b), een LCC-Model op basis van Microsoft Excel (versie 7.0).
Dit heeft geleid tot het opstellen van de 2de generatie instandhoudingsplannen
(IHP), waarbij de meest belangrijke kritieke onderdelen, ten aanzien van
functievervulling en de z.g. "kostenolifanten", zijn geoptimaliseerd qua
onderhoud en kosten. Daarnaast zijn de minder belangrijke onderdelen
rechtstreeks vanuit het eerste IHP overgenomen. Hierbij is geen indexatie
(10%) toegepast, in verband met de toen (1996) gehanteerde grote
bandbreedte qua kosten. Bij de verdere implementatie kunnen ook deze
onderdelen nog worden geoptimaliseerd.
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Tijdens de uitvoering van dit project is gebleken dat de gehanteerde methode
van NRG, in eerste instantie, bij veel projectmedewerkers moeilijk werd
geaccepteerd. Er is daarom veel aandacht besteed aan maatregelen om het
draagvlak binnen het projectteam, maarook daarbuiten, te vergroten.
Resultaat

Het totaalresultaat van dit project kan als voIgt worden samengevat:
• Een deels onderbouwd, aan het einde van deze samenvatting opgenomen
kostenoverzicht van onderhoud, vervanging en inspectie van de onderdelen
van de OSK. Dit kostenoverzicht bestaat uit een overzicht van de sluitgaten,
een overzicht van de Roompotsluis en een totaaloverzicht, waarbij de
voorgaande kostenoverzichten zijn getotaliseerd.
Hierbij moet de volgende kanttekening worden geplaatst: de kosten
genoemd bij de discipline beton zijn gebaseerd op correctief onderhoud,
waarbij de toepassing van conventionele herstelmethoden zijn voorzien. In
de toekomst kan er sprake zijn van voortschrijdend inzicht, waardoor
goedkopere methoden beschikbaar komen.
• De grootste kostenposten zijn te verwachten voor de conservering en de
betonconstructies; de conservering is bij handhaving van de huidige stalen
schuiven een bekend repeterend gegeven, maar ook aan de
betonconstructies zijn met name in 2005 en 2026 grote kosten te
verwachten. Het is zeer belangrijk de voor 2005 verwachte onderhoudspiek
voor beton zo spoedig mogelijk door nader onderzoek te verifieren, zodat
vroegtijdig een onderhoudsplan met eventuele alternatieve maatregelen kan
worden opgesteld.
• Door de grotere "scope" van het nieuwe instandhoudingsplan - van 20 naar
50 jaar - is ook duidelijk geworden dat er voor de langere termijn meer
onderhoudsinspanningen verwacht kunnen worden, dan - door de beperkte
tijdsduur - in het 1ste instandhoudingsplan is weergegeven.
• Daarnaast zijn er grote hoeveelheden gegevens gegenereerd met betrekking
tot het beheer en onderhoud in het algemeen en de OSK in het bijzonder.
Deze gegevens kunnen in de toekomst gebruikt worden om voor andere
waterkeringen een verder onderbouwd IHP op te stellen, maar ook als
basisinformatie voor een IHP 3de generatie voor de OSK.
• Tijdens het project is er getracht een inschatting te maken naar de invloed
van onderhoud op het faalgedrag van onderdelen. Hierbij zijn inschattingen
van faalkansen gedaan in combinatie met de bijbehorende gevolgen. Het is
voor het eerst binnen Rijkswaterstaat dat op deze wijze getracht is een
invulling te geven ten aanzien van de noodzaak tot onderhoud.
• De toegepaste methode van NRG is door het projectteam als een zinnig en
belangrijke instrument ervaren om soortgelijke projecten in de toekomst uit
te kunnen voeren.
Conclusies en aanbevelingen

Op 25 oktober 2000 heeft de reeds genoemde auditcommissie het resultaat
beoordeeld. Hieruit zijn de volgende conclusies en aanbevelingen uit voort
gekomen:
• Het instandhoudingsplan stemt overeen met de verwachtingen die de
commissie destijds had.
• Dat deze aanpak niet alleen technisch inhoudelijke problemen met zich
meebracht, maar dat ook acceptatie en inleving bij de gebruikers aan de
orde zijn.
• Er een implementatieleider bij de directie Zeeland dient te worden
aangesteld om de nu aanwezige concepten om te zetten in instructies.
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De commissie benadrukte tevens dat er op niet te lange termijn een nieuwe
faalkansanalyse van de Oosterschelde Stormvloedkering dient te worden
opgesteld, waarna het huidige instandhoudingsplan qua kansen en risico's
aangepast kan worden aan deze analyse. Eerst dan dienen de faalkansen op
componentniveau bekend te zijn en kan de faalskansruimte bij een bepaald
onderhoudsregime worden vastgesteld.
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1 Inleiding

1.1

D

Voor u ligt een rapport waarin verslag wordt gedaan van de totstandkoming
van het instandhoudingsplan 2dc generatie van de Oosterscheldekering ten
behoeve van Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Dit project is uitgevoerd in de
periode 1998 - 2000 door de Bouwdienst Rijkswaterstaat te Tilburg in
samenwerking met diverse afdelingen vanuit Utrecht en Zoetermeer. Het doel
van dit rapport is u inzicht te geven in de aanleiding, achtergrond, systematiek,
uitvoering, resultaten en conclusies van dit project, om als reference te kunnen
dienen voor soortgelijke projecten in de toekomst.
1.2
Projectnaam
Projectnummer
Documentnummer
Principaal
Bevoegd gezag
Projectleider

P
Instandhoudingsplan Stormvloedkering
Oosterschelde 2e generatie
5804A (prospectfase), 5897 (uitvoeringsfase)
E5897A152.0SK
A. Hoekstra, Rijkswaterstaat Directie Zeeland
P.J.W. Schuller, Bouwdienst Rijkswaterstaat
A.A. den Engelsman, Bouwdienst Rijkswaterstaat

Tijdens de uitvoering het project is de projectnaam veranderd van
"Instandhoudingsplan Stormvloedkering Oosterschelde 2de generatie" in het
meer correctere "Instandhoudingsplannen 2de generatie Oosterscheldekering".
1.3

A

In 1986 is de stormvloedkering in de Oosterschelde gereedgekomen. Deze
kering zorgt ervoor dat het deel van Zeeland, gelegen rondom de
Oosterschelde, voldoende beschermd wordt tegen een optredend waterniveau
van de Noordzee van N.A.P. + 3m (alarmpeil II).
Om het functioneren van de Oosterscheldekering te kunnen garanderen, dient
in voldoende mate onderhoud (inclusief inspectiewerkzaamheden) te worden
gepleegd. Hiermee is tot op heden een jaarlijks bedrag gemoeid van circa 30
miljoen gulden. Het beheer en onderhoud is gedelegeerd aan de Dienstkring
Deltakust, als onderdeel van Rijkswaterstaat Directie Zeeland.
In 1996 is getracht het benodigde onderhoudsbudget door middel van een
zogenaamd instandhoudingsplan inzichtelijk te maken. Dit instandhoudingsplan
(1e generatie) stormvloedkering Oosterschelde (PBOK.OSK-4-96213), is tot
stand gekomen in het kader van het project "Beheer Op Peil" (BOP). Hierbij
werd uitgegaan van het functioneel onderhouden van de stormvloedkering,
met als randvoorwaarde dat de veiligheid rondom en achter de kering
gewaarborgd diende te zijn. Het gehele onderhoudsbudget werd gerelateerd
aan werkzaamheden die op een of andere wijze een bepaalde functie van de
stormvloedkering in stand hielden.
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Het
in 1996 vervaardigde instandhoudingsplan (IHP) is ter beoordeling
overlegd aan een viertal bij de aanleg van de stormvloedkering betrokken
personen, te weten de heren ir. R. van Otterloo, prof. dr. ir. H.A.J. de Ridder,
prof. ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder en prof. drs. ir. J.A. Vrijling. Dit resulteerde in
het
gereedkomen
van
een
auditrapport
(PBOK.OSK-3-96217
of
mdOl 71 /96/har/ihe/951329) op 13 februari 1997 inzake het 1e generatie
Instandhoudingsplan.
De conclusie uit bovengenoemd auditrapport luidde:
Het huidige instandhoudingsplan (ISP) is voor do korte termijn goed
bruikbaar voor het alloceren van onderhoudsinspanningen en de middelen.
Dit geldt zowel voor het totaal als voor de afzonderlijke onderdelen. Het
ISP is opgezet volgens the state of the art en lijkt geen grote omissies te
bevatten.
Hieruit kwamen de volgende aanbevelingen naar voren:
Hoewel de huidige plannen voor de korte termijn zeker voldoen wordt het
aanbevolen om parallel een fundamentelere aanpak op te starten, omdat
zo'n plan beter kan garanderen dat de oorspronkeliike doelstellingen van de
kering integraal worden bewaakt.
Zo'n integrate aanpak is alleen mogelijk met een Life Cycle Cost Model
(LCCM) van de stormvloedkering. Met een dergelijk model kunnen de
voor- en nadelen van toekomstige systeemveranderingen volgens kosten en
baten tegen elkaar worden afgewogen. Het gaat daarbij dan om de
rentabiliteit van de investering gezien in het licht van de resterende
levensduur.
Gezien de grote mogeli/kheden tot optimalisatie beveelt de auditgroep aan
een wetenschappelijk verantwoord inspectie- en onderhoudsplan op te
stellen, dat uitgaat van de Oosterschelde als watersysteem met de kering als
onderdeel. De (eventueel aangepaste) ontwerpfilosofie van de kering,
inclusief risico-analytische gedachten, dient vervolgens de basis te vormen
voor de detaillering van het inspectie- en onderhoudsplan. Zo'n plan dient
gericht te z/'/'n op het optimaliseren van de instandhoudingskosten, gegeven
de functie keren met de daarbij behorende randvoorwaarden over de
gehele levensduur van de kering.
Hierbij werd echter ook de volgende kanttekening geplaatst, wat het unieke
karakter van dit project dan ook weergeeft.
Het is noodzakelijk dat de gehele instandhouding op een probabilistische
manier dient te worden opgezet. Daarbij dienen het toestandsafhankelijk
en gebruiksafhankelijk onderhoud in tijd en geld te worden uitgedrukt. Dit
is een moeilijke opgave en op deze schaal nog niet eerder vertoond.
Gevolg gevend aan de bovenstaande aanbevelingen uit het auditrapport, heeft
mw. A. Jorritsma-Lebbink, de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat,
aan Rijkswaterstaat Directie Zeeland opgedragen, ten behoeve van de lange
termijn onderhoudsstrategie, de nieuwe methode, het Life Cycle Cost Model
nCCM). voorzien van een adequate onderbouwingt uit te werken in een 2e
generatie instandhoudingsplan.
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1.4 Centrale vraagstelling
In 1998 is door Rijkswaterstaat Directie Zeeland besloten tot het verlenen van
de opdracht tot het opstellen van een instandhoudingsplan (2e generatie) voor
de stormvloedkering Oosterschelde aan de Bouwdienst Rijkswaterstaat.
Het gehele project is vastgelegd in dit rapport, met de bedoeling een antwoord
te geven op de volgende vraag:
Is het mogelijk om aan de aanbevelingen uit het auditrapport te voldoen
door op basis van het LCC-Model een onderbouwd instandhoudingsplan te
maken?
1.5 Doelstelling
Het opstarten van een fundamentelere aanpak waardoor het
instandhoudingsplan beter kan garanderen dat de oorspronkelijke
doelstellingen van de kering integraal worden bewaakt. Deze integrale
aanpak moet mogelijk worden gemaakt door toepassing van het Life Cycle
Cost Model CLCCM) met als basis de opgestelde risico-analyse vanuit het
ontwerp en de functie-eisen vanuit het vigerende BeheerPlan Nat van
Rijkswaterstaat Directie Zeeland.
Het instandhoudingsplan dient hiermee te voldoen aan de eisen in het
auditrapport.
In overleg met Rijkswaterstaat Directie Zeeland is er door Bouwdienst
Rijkswaterstaat verder bepaald dat:
• de oorsprong van de benodigde basisinformatie traceerbaar moet zijn;
• de toegepaste systematiek moet leiden tot een "werkbaar" en realistisch
instandhoudingsplan, wat inhoudt, dat er ruimte moet zijn voor een
bepaalde flexibiliteit ten behoeve van nieuwe inzichten en ervaringen;
• de kennis betreffende de toegepaste systematiek en de hierbij benodigde
software zich snel door de opdrachtgever eigen kan worden gemaakt;
• de planperiode van twintig jaar naar vijftig jaar moet worden gebracht, om
een meer realistische overzicht te verkrijgen van de te verwachten kosten,
gegeven de geplande levensduur van de Oosterscheldekering van
tweehonderd jaar.
1.6 Pilot-studie
1.6.1 Aanleiding
Cezien de onbekendheid van de medewerkers van de Bouwdienst
Rijkswaterstaat (BD) en Rijkswaterstaat Directie Zeeland (RDZ) met de
systematiek betreffende het toepassen van het LCCM, werd gekozen voor het
uitvoeren van een pilot-studie, voorafgaand aan het daadwerkelijke project. De
doelstelling van deze studie was de medewerkers vertrouwd te maken met de
systematiek op basis van een door NRG (afdeling Risk Management & Decision
Analysis), opgestelde methode van onderhouds-optimalisatie. Daarnaast werd
tijdens de studie, door Rijkswaterstaat (RWS), beoordeeld of de methode
toepasbaar zou zijn.
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1.6.2 Uitvoering
In samenwerking met TNO is NRG in december 1998 begonnen met het
uitwerken van twee, door RWS gekozen, onderdelen met de voorgestelde
NRG-methodiek. Dit betrof de onderdelen:
• hydraulische cilinder en
• betonnen bovenbalk.
Hiervoor was bewust gekozen, gezien de totaal verschillende onderhoudsbehoefte van de twee onderdelen en omdat hier twee onderdelen betrof die
essentieel zijn voor de functie "keren" (veiligheid).
Het resultaat van deze uitwerking is vastgelegd in het
document
D5897A004.0SK, d.d. 1999. In de pilot-studie werd tevens aansluiting gezocht
met de werkwijze zoals deze door de Bouwdienst was vastgesteld in het
projectplan E5897010.0SK, d.d. 1998. Het hierin voorgestelde stappenplan
moest blijken uitvoerbaar te zijn, met een duidelijke beschrijving van de in- en
uitvoer per stap. Dit werd als zeer belangrijk ervaren, om het project, volgend
op de pilot-studie, goed te kunnen beheren en beheersen, conform de
vigerende versie van het Bouwdienst kwaliteitssysteem “Elementair".
1.6.3 Conclusies
Uit het resultaat van de pilot-studie zijn de volgende conclusies getrokken:
• de NRG-methodiek betreffende onderhoudsoptimalisatie op basis van een
LCC-model, is toepasbaar voor alle onderdelen van de Oosterscheldekering;
• het opgestelde stappenplan van de Bouwdienst RWS sluit hier goed op aan;
• de basisinformatie, als invoer van de methodiek, is zeer belangrijk om tot
goede resultaten te komen;
• NRG niet in staat geacht wordt alleen het onderzoek uit te voeren, maar dat
dit in nauwe samenwerking met de BD en RDZ dient plaats te vinden.
Vooral de laatstgenoemde conclusie heeft grote gevolgen gehad voor de
uitvoering van het project. Er werd namelijk geconstateerd, dat er te weinig
specifieke materiedeskundigheid ten aanzien van de Oosterscheldekering bij
NRG (dit gold ook voor TNO) aanwezig was, voor wat betreft het opstellen van
dit instandhoudingsplan. Dit is op zich niet verwonderlijk, omdat de
Oosterscheldekering een vrij unieke constructie is, met het daarbijbehorend
onderhoud. Was voorheen voor de BD een toetsende rol voorzien (NRG zou
aanvankelijk, in samenwerking met TNO, de inhoudelijke werkzaamheden
uitvoeren), besloten werd deze te veranderen in een uitvoerende rol, waarbij
voor NRG alleen nog een functie was weggelegd als begeleider ten aanzien van
de methodiek. Tevens werd de deelname van TNO betreffende dit project,
hiermee volledig afgerond.
Naar aanleiding van het resultaat van de pilot-studie is er een nieuw projectplan
opgesteld, op basis waarvan het uiteindelijke project is uitgevoerd. Dit
projectplan is benoemd als document E5897A051 .OSK, d.d.1999.
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1.7 (Door-)start project

Na afloop van de pilot-studie, is begin 1999 (door-)gestart met het opstellen
van het IHP 2de generatie. Door NRG zijn vanaf deze periode een aantal sessies
gegeven, waarbij de betrokken projectmedewerkers van RWS uitleg werd
gegeven omtrent de NRG-methodiek. Het resultaat voldeed echter niet aan de
verwachtingen, omdat het abstractieniveau voor sommigen als te hoog werd
ervaren, waardoor men ging twijfelen aan het nut en de toegevoegde waarde
van het opstellen van het IHP op de voorgestelde wijze.
Dit probleem heeft een geruime tijd geduurd en is pas voor een groot deel
ondervangen door het uitbrengen van een handleiding door NRG in oktober
1999, van de door haar opgestelde methodiek (document E5897A087.OSK,
d.d.1999).
1.8

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 "Methodiek" is gebaseerd op de inhoud van het voornoemde
document E5897A(99)087.OSK. Hoofdstuk 3 "Uitvoering", gaat in op het
uitwerken van de systematiek, de uitvoering van het project en de hieruit
voortvloeiende resultaten. Hoofdstuk 4 "Evaluatie" geeft een evaluatie van het
project en de uit te voeren evaluaties in de toekomst. Hoofdstuk 5 "Resultaten
en conclusies" in gaat op te nemen vervolgstappen om geconstateerde omissies
in de informatiebehoefte tijdens dit project, in de toekomst te gaan
onderzoeken en trachten op te lessen. Vervolgens zijn in hoofdstuk 6 de
"Aanbevelingen vervolgtraject" verwoord en is in hoofdstuk 7 een "Lijst van
definities en afkortingen" opgenomen.
Hoofdstuk 3 "Uitvoering" kent, naast een algemeen deel, per discipline een
beschrijving van de uitgevoerde activiteiten en de bijbehorende resultaten.
Hierin wordt regelmatig verwezen naar een aantal onderliggende documenten,
zoals deze per discipline zijn opgesteld. In deze documenten wordt een
overzicht gegeven van de achtergronden van bepaalde gegevens, (tussen-)
resultaten van berekeningen, specifieke problemen en dergelijke.
Daarbij worden de volgende disciplines onderscheiden:
a) beton (document 2, "Betonconstructies");
b) conserveringen (documents, “Conserveringen");
c) elektrotechniek (document 4, "Elektrotechniek");
d) staal (documents, "Staalconstructies") en
e) werktuigbouw (document 6, "Werktuigbouwkunde").
De eindrapportage wordt - in verband met het dynamisch karakter van het
instandhoudingsplan - geleverd in twee ringbanden:
Band 1 : Het "Algemene gedeelte" met de "Onderbouwing "per discipline,
Band 2 : Het "Instandhoudingsplan 2e generatie OSK" bevattend het totaal
overzicht en het overzicht per discipline.
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2 Methodiek

2.1

Structureren en optimaliseren van onderhoud

2.1.1

Doel

Het structureren en optimaliseren van onderhoud is een proces waarmee:
• het functioned falen van technische systemen wordt geanalyseerd;
• wordt aangegeven met welke activiteiten het falen of het gevolg van het
falen kan worden voorkomen of worden gereduceerd;
• de omvang en frequence van deze activiteiten worden beoordeeld op
effectiviteit en efficientie.
2.1.2

Vormen van onderhoud

Onderhoud kan worden gedefinieerd als het geheel van activiteiten, waarmee
de functionele kwaliteit van het object kan worden terug gebracht (of
gehouden) op het gewenste kwaliteitsniveau.
Onderhoud kent de volgende vormen:
• correctief onderhoud (= storingsafhankelijk onderhoud, SAO), dit vindt
plaats na falen;
• preventief onderhoud, dit vindt plaats om falen te voorkomen.
Preventief onderhoud kan verder worden onderverdeeld in:
• gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO);
• toestandsafhankelijk onderhoud (TAO)
GAO vindt plaats wanneer het tijdstip van falen redelijk nauwkeurig kan
worden voorspeld en TAO wordt toegepast wanneer de conditie redelijk
nauwkeurig kan worden vastgesteld en ereen interventieniveau bekend is.
2.1.3

Functioned falen

Een systeem faalt functioneel wanneer het systeem niet werkt volgens de
gewenste eisen in de gegeven gebruiksomstandigheden. Dit kan zowel fysiek
zijn (daadwerkelijk kapot gaan), of op basis van een afkeurcriterium of -criteria,
opgenomen in een normering.
2.1.4 Structureermethoden onderhoud

Binnen het structureren van onderhoud zijn twee methoden te onderscheiden:
• kwalitatief;
• kwantitatief.
Het resultaat van de kwalitatieve analyse is een lijst van aanbevolen effectieve
maatregelen. Het resultaat van de kwantitatieve analyse is een lijst van
effectieve maatregelen, die bovendien ook nog eens economisch verantwoord
zijn (economisch optimum).
Doel is het minimaliseren van onderhoudskosten, terwijl de functionele kwaliteit
gehandhaafd blijft. Dit moet er toe leiden dat er als resultaat een onderhoudsconcept ontstaat.
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2.2

O

Het onderhoudsconcept is een concrete vaststelling van de onderhoudsactiviteiten en de daaruit voortvloeiende benodigde middelen.
2.2.1

•
•
•

2.2.2

•

•
•

Doel onderhoudsconcept

Beheer- en stuurinstrument voor het instandhouden van systemen.
Vastlegging van de aanwezige kennis met betrekking tot het instandhouden
van systemen.
Geven van inzicht in de te verwachten onderhoudskosten en de daarbij te
verwachten beschikbaarheid en betrouwbaarheid.
Opbouw onderhoudsconcept

Beschrijving van de onderhoudsactiviteiten (wat, wanneer,
waarom), waarbij de onderhoudstaken zijn uitgesplitst in
(gebruiksafhankelijk- of toestandsafhankelijk-) en correctief
(sto ri n gsaf h an kel ij k).
Inschatting benodigde onderhoudskosten.
Inschatting
(resterende)
storingsfrequentie
ondanks
onderhoudsmaatregelen.

2.2.3

door wie,
preventiefonderhoud

preventieve

Methode totstandkoming onderhoudsconcept

Ondanks het hebben van een goede methodiek blijven ervaring en kennis de
sleutelwoorden voor het maken van goede onderhoudsconcepten.
Drie aanbevelingen bij het proces van het vervaardigen van een onderhoudsconcept:
• splits de analyse op in een kwalitatief en een kwantitatief deel;
• splits de doelstelling van de kwalititatieve analyse op in twee soorten
activiteiten, namelijk activiteiten gericht op het bemvloeden van:
• de frequence van functioned falen;
• de ernst van de gevolgen van functioneel falen;
• verricht aan het einde van de analyse een herevaluatie van het
storingsafhankelijk onderhoud aan de hand van een checklist, de z.g. "sanity
check".
Kwalititatieve analyse
Bij de kwalitatieve analyse wordt, indien het geheel daardoor overzichtelijker
wordt, het systeem opgedeeld in deelsystemen. Aan de deelsystemen worden,
vanuit het hoofdsysteem, een of meerdere functies toebedeeld.
Per te beschouwen deelsysteem moeten achtereenvolgens de volgende punten
worden behandeld:
• welke afwijkingen van de functie(s) zijn mogelijk (de faalwijzen);
• wat zijn de onderliggende faaloorzaken;
• wat zijn de effecten;
• wat zijn de gevolgen;
• wat zijn de huidige inspanningen om het falen te voorkomen en/of de
gevolgen te beperken;
• wat zijn mogelijke alternatieve inspanningen om het falen te voorkomen
en/of de gevolgen te beperken.
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Kwantitatieve analyse
Het doel van de kwantitatieve analyse is vast te stellen met weike effectieve
maatregelen er voor gezorgd kan worden, dat het beschouwde systeem op een
efficiente manier voldoet aan de gestelde functionele eisen.
Een globale kosten-batenanaiyse op basis van inschattingen kan hierbij worden
toegepast, maar bij een gedetailleerde kwantitatieve analyse is modelmatige
onderbouwing noodzakelijk.
2.3 Kwalitatieve onderhoudsanalyse
De
•
•
•

•
•
•

kwalitatieve onderhoudsanalyse bestaat uit de volgende onderdelen:
onderdeel 1, opstellen van de risicomatrix;
onderdeel 2, vaststellen van de volgorde van de te analyseren systemen
onderdeel 3, FMECA:
• storingsanalyse;
• vaststellen van de mogelijk effectieve maatregelen;
onderdeel 4, vaststellen van de (alternatieve) inspanningen;
onderdeel 5, vastlegging nieuw onderhoudsconcept (middels
onderhoudsbladen);
onderdeel 6, evaluatie.

2.3.1 Onderdeel 1, opstellen van de zogenaamde "risicomatrix"
Met de risicomatrix wordt aangegeven weike functionele eisen aan systemen en
daardoor ook aan de bijbehorende componenten worden gesteld. Eisen kunnen
worden gesteld op verschillende gebieden die over het algemeen samen te
vatten zijn in eisen op het gebied van functies vanuit BOP (Beheer op Peil,
onderhoudsmethodiek ontwikkeld door Rijkswaterstaat) maar ook andere
gebieden zijn mogelijk.
De risicomatrix wordt een relatie gelegd tussen de frequence van optreden van
een storing en de ernst van de bijbehorende gevolgen. De risiscomatrix wordt
normaal gesproken opgesteld op systeemniveau. Om dit te kunnen doen wordt
en de frequentie van optreden en de ernst van de gevolgen onderverdeeld in
verschillende klassen.
De
•
•
•
•

risicomatrix maakt het mogelijk om:
het belang van functies van (deel-)systemen aan te geven;
belangrijke (deel-)systemen te scheiden van de minder belangrijke;
de volgorde van de te analyseren systemen te bepalen;
de invloed van verbeteringsvoorstellen aan te geven.

Activiteiten onderdeel 1
• Het creeren van lege risicomatrices, per functie, voor de relevante gebieden
van de functies.
• Het vaststellen van het acceptabele en onacceptabele gebied in de
individuele risicomatrices.
• Het samenvoegen van de individuele risicomatrices per functie, tot de
uiteindelijke risicomatrix.
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Voorbeeld
Risicomatrix met 6 klassen voor frequentie en 6 klassen voor de ernst van de
gevolgen.
Componenten met een score van 7 of hoger zijn acceptabel
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Figuur2.1, voorbeeld rangschikkingsclassificering in risicomatrix (6,6)

2.3.2

Onderdeel 2, vaststellen (en volgorde) van de te analyseren systemen

De systemen worden nu gerangschikt op basis van en een eerste inschatting
van de belangrijkheid van de functie(s) van het systeem (plaats in de
risicomatrix) en de huidige onderhoudsinspanning aan het systeem. De
volgende groepen zijn mogelijk:
A) De eerste categorie betreft de systemen waarbij nauwelijks problemen
optreden (acceptabel) en waarbij de onderhoudsinspanning gering tot nihil
is. Deze systemen zijn vaak niet interessant voor verdere analyse. Het
verdient echter aanbeveling om ter controle een "sanity check" (zie tabel
2.2) uit te voeren.
B) Systemen waarbij de jaarlijkse onderhoudsinspanning gering tot nihil is,
terwijl er problemen worden onderkend die onacceptabel zijn. Is meer
onderhoud een oplossing?
C) Systemen waarbij de jaarlijkse onderhoudsinspanning aanzienlijk is, terwijl er
geen problemen worden onderkend die onacceptabel zijn. Is het onderhoud
hiervan de oorzaak of blijft het resultaat hetzelfde met minder onderhoud?
D) Systemen waarbij de jaarlijkse onderhoudsinspanning aanzienlijk is, terwijl er
problemen worden onderkend die onacceptabel zijn. Biedt meer of ander
onderhoud hier een oplossing?
De vier categorieen zijn samengevat in een z.g. prioriteitenmatrix (zie tabel 2.1),
waarbij de probleemstelling van de vier categorieen op visuele wijze is
weergegeven.
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onderhoudsinspanning:
laag, categorie 1

Onderhoudsinspanning:
hoog, categorie 2

niet-acceprisicomatrix: acceptabel, risicomatrix:
tabel, categorie 2
categoric 1
B.
A.
meer onderhoud?
niet interessant ?
modificeren?
organ isatie?
D.
C.
ander of meer onderminder onderhoud?
houd?
modificeren?
modificeren?
organisatie?
organisatie?

Tabel 2.1, prioriteitenmatrix

Men moet een keuze maken uit te analyseren systemen. De meest logische
volgorde lijkt te zijn: D, C en in een later stadium B.
Activiteiten onderdeel 2
• Selecteren van het te analyseren deel van het gehele systeem.
• Het opdelen van het te beschouwen deel in deelsystemen.
• Het vastleggen van de systeemgrenzen van de deelsystemen.
• Het definieren van de functie(s) van de verschillende deelsystemen.
• Het inschatten van de significantie van de functies aan de hand van de
opgestelde Risicomatrix (initiele inschatting).
• Bepalen van de huidige preventieve onderhoudsinspanning per deelsysteem.
• Rangschikking van de deelsystemen op basis van de significantie van de
functie(s) en onderhoudsinspanning.
• Keuze van de nader te beschouwen deelsystemen.
2.3.3 Onderdeel 3a, storingsanalyse
Per te beschouwen systeem, wordt de relatie gelegd tussen het functioneel
falen van het beschouwde systeem en het falen van de onderliggende
componenten.
Activiteiten onderdeel 3a. per te analyseren deelsysteem en per functi.e vanji.et
deelsysteem
• Bepalen van de onderliggende oorzaken op component niveau waarbij het
uitvoeren van een fysieke decompositie hulp kan bieden.
• Bepalen van de (neven)effecten van het optreden van de storingen.
• Hernieuwde inschatting van de plaats in de risicomatrix (wat is (de ernst
van) het gevolg?).
• Bepalen van de huidige inspanningen om het optreden van de storing te
voorkomen.
• Bepalen van de huidige inspanningen om de gevolgen van het optreden van
de storing te beperken.
• Vastleggen huidige inspanningen in onderhoudsbladen.
2.3.4 Onderdeel 3b, vaststellen mogelijke effectieve maatregelen
Bij deze stap wordt bepaald of, en zo ja, welke, (alternatieve) inspanningen te
bedenken zijn om de storing te voorkomen of om de gevolgen van de storing te
beperken. (Alternatieve) inspanningen kunnen liggen in de sfeer van:
• modificatie (van het ontwerp, maar ook van proces);
• onderhoud (inspectie, preservering, revisie/vervanging en testen);
• organisatie (instructie personeel, opleiding, logistieke middelen).
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Activiteiten onderdeel 3b:
• Beoordelen huidige maatregelen op effectiviteit.
• Vaststellen alternatieve maatregelen.
• Aanvullen onderhoudsbladen.
Normaal gesproken zullen de onderdelen 3a en 3b gelijktijdig worden
uitgevoerd.
2.3.5 Onderdeel 4, onderbouwen (alternatieve) onderhoudsinspanningen

De nieuwe lijst met effectieve onderhoudsacties wordt beoordeeld op
efficientie. Deze beoordeling kan globaal (semi-kwantitatief) of gedetailleerd
zijn. Aangegeven wordt wat de invloed van nieuwe of gewijzigde
onderhoudsacties is op de plaats in de risicomatrix en op de kosten. Kortom, in
welke mate de bestaande situatie wordt verbeterd.
De beoordeling op efficientie vindt in principe plaats per component per
faalmechanisme. Effecten van clustering van onderhoud, veiligheidseisen en
logistieke randvoorwaarden worden in de beoordeling betrokken. Deze
resultaten vormen tevens de basis voor het nieuwe onderhoudsconcept.
Activiteiten onderdeel 4
• Per component vaststellen of een gedetailleerde analyse nodig en mogelijk
is.
• Zo nee: globale schatting maken van de invloed op de kosten en plaats in de
risicomatrix.
• Zo ja:
• vaststellen levensduurmodel(len);
• vaststellen optimalisatiemodel(len);
• invoer verzamelen;
• rekenen;
• vergelijken met randvoorwaarden;
• uitvoeren gevoeligheidsanalyse;
• effecten van clusteren nagaan;
• LCC-model opstellen
2.3.6 Onderdeel 5, vastlegging nieuw onderhoudsconcept

De lijst met ongewijzigde, aangepaste en nieuwe onderhoudsacties vormt de
basis voor (de vastlegging van) het nieuwe onderhoudsconcept.
Activiteiten onderdeel 5. per (deel)systeem:
• Uitsplitsen van onderhoudstaken naar Periodieke, Toestandsafhankelijke en
Correctieve onderhoudstaken.
• Bepalen en vastleggen van Periodieke onderhoudstaken met bijbehorende
frequenties en onderhoudskosten.
• Bepalen en vastleggen van Toestandsafhankelijke onderhoudstaken met een
inschatting van bijbehorende frequenties en onderhoudskosten.
• Bepalen en vastleggen van Correctieve onderhoudstaken met een
inschatting
van
bijbehorende
frequenties
en
onderhoudskosten,
gevolgschade en derving.
• Nadere
analyse
niet
geanalyseerde
onderhoudstaken
huidige
onderhoudsconcept ("sanity check", zie tabel 2.2).
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2.3.7 Onderdeel 6, evaluatie
Het (proces om te komen tot een) onderhoudsconcept dient te worden
getoetst. Een onderhoudsconcept is immers een "levend" document. Concreet
betekent dit dat een aantal kengetallen gedefinieerd moet worden waarmee de
invloed van het nieuwe onderhoudsconcept vastgesteld kan worden. Daarnaast
dienen ook de bij de analyse gehanteerde uitgangspunten periodiek te worden
nagegaan. Het verbeteren van het onderhoudsconcept is een continu proces.
Dit onderdeel komt als laatste aan de orde omdat evaluatie iets is wat altijd
achteraf pas kan worden uitgevoerd. Echter het is belangrijk, dat hierover reeds
in een vroeg stadium na wordt nagedacht.
Activiteiten onderdeel 6
• Evaluatie van het proces om te komen tot een (optimaal)
onderhoudsconcept.
• Evaluatie van de invloed van de verbeteringsvoorstellen.
• Evaluatie van de uitgangspunten.
• Evaluatie van de invloed het nieuwe onderhoudsconcept door het opstellen
en bijhouden van kengetallen.
Sanity check
1. Marginal effectiveness: Het is niet volledig duidelijk dat de kosten van
storingsafhankelijk onderhoud beduidend lager zijn dan de preventieve
onderhoudskosten.
2. High-cost failure: Hoewel het falen niet leidt tot het verlies van een
belangrijke functie, wordt verwacht dat de schade aan de component ten
gevolge van deze faalwijze dermate hoog is dat dit falen moet worden
voorkomen.
3. Secondary damage: Zie 2, met dit verschil dat er een belangrijke kans
aanwezig is dat de faalwijze leidt tot schade bij andere componenten,
waarbij mogelijk alsnog verlies van belangrijke functies optreedt (dominoeffect).
4. OEM (original equipment manufacturer) conflict: De door de fabrikant
aanbevolen preventieve onderhoudstaak wordt niet ondersteund door de
analyse. Dit is van belang bij eventuele garantiebepalingen.
5. Internal conflict: Onderhoudspersoneel of gebruikers zien de voordelen van
een preventieve onderhoudstaak (meer emotioned dan technisch). De
onderhoudstaak wordt niet ondersteund door de analyse.
6. Regulatory conflict: De door de overheid opgedragen onderhoudstaak
wordt niet door de analyse ondersteund. Is het de moeite waard de discussie
met de overheid aan te gaan?
7. Insurance conflict: Zie 4 en 6. Het opvolgen van de resultaten van de
analyse
heeft
tot
gevolg
dat
de
overeenkomst
met
de
verzekeringsmaatschappij moet worden gewijzigd.
label 2.2, "sanity check"

2.4 Kwantitatieve onderhoudsanalyse
2.4.1 De minimalisatie van de onderhoudskosten
De functionele kwaliteit dient te worden gewaarborgd en wel tegen zo laag
mogelijke kosten met inachtneming van de voorwaarden:
• logistiek;
• maximaal toelaatbare faalkans (veiligheid);
• milieuschade (ecologie en waterkwaliteit);
• bereikbaarheid.
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"Op welke manier kan onderhoud worden uitgevoerd opdat de functionele
kwaliteit behouden blijft en de verwachte onderhoudskosten minimaal zijn
Bekend dienen te zijn:
a. de kosten van preventief (GAO en TAO) onderhoud,
b. de kosten van correctief (SAO) onderhoud,
c. de levensduurverdeling van het onderdeel, of te wel tussen welke grenzen
zal de levensduur liggen?
Het tijdstip van falen van een onderdeel is vrij onzeker. Een nieuw geplaatste
component heeft geen levensduur, maar een levensduurverwachting met een
bepaalde spreiding. Er bestaat altijd een kans dat een component faalt, voordat
er onderhoud of vervanging wordt gepleegd. Het plegen van onderhoud komt
er op neer om tegen zo laag mogelijke kosten een optimale balans te vinden
tussen preventieve kosten aan de enen kant en faalkosten aan de andere kant.
Het moment waarop falen optreedt zal in het algemeen onzeker zijn en het
moment waarop preventief onderhoud wordt gepleegd, heeft invloed op het
risico.
Bij een klein onderhoudsinterval neemt de faalkans van een component af. In
de uiterste situatie wordt alleen preventief onderhoud gepleegd en treedt falen
(nagenoeg nooit) op. De preventieve kosten zijn hoog en de verwachte
faalkosten zijn laag.
Stel, de verwachte kans op falen tussen twee preventieve acties is 0,01. Het
faalrisico ( de verwachte faalkosten) is dan gelijk aan 0,01 * de faalkosten
(zowel directe als indirecte kosten). Is het onderhoudsinterval groot, dan is de
kans groot dat de component tussentijds faalt.
In extrema wordt alleen correctief onderhoud gepleegd. De preventieve kosten
zijn laag en de correctieve kosten zijn hoog.
Wanneer over de minimalisatie van kosten wordt gesproken betreft het altijd
de kosten per tijdseenheid of de kosten over een bepaalde periode.
De optimale strategic is het uitvoeren van preventief onderhoud met een
bepaalde frequence en storingsafhankelijk onderhoud.
2.4.2

De

Levensduurverwachting en levensduurverdeling

levensduur

kan

op

verschillende

manieren

worden

beschreven.

1. Badkuipkromme
Deze wordt gebruikt wanneer er nauwelijks gegevens voorhanden zijn. Er
wordt
door
experts
een
schatting
gemaakt.
Gegevens:
• de gemiddelde te verwachten levensduur Tgf;
• een periode waarin veroudering nog geen rol speelt; TO is
het moment waarop met een hogere kans op falen per tijdseenheid
rekening moet worden gehouden;
• de frequentie van “random" optredende fouten; dit is de
faalfrequentie die constant blijft tot To.
2. De levensduurverwachting wordt verkregen op basis van praktijkgegevens.
Wanneer de faaldata van een aantal gelijksoortige onderdelen bekend is,
kunnen deze op een z.g. normale of Weibull verdeling geplaatst worden en
kan een gemiddelde levensduurverwachting worden bepaald.
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3. De meeste informatie levert het levensduurmodel op dat gebaseerd is op
basis van een verouderingsmodel. Met andere woorden, een model dat de
conditie of de schadegraad als functie van de tijd beschrijft. De tijdsafhankelijke conditie van het onderdeel wordt dan meestal gebaseerd op
zowel de "sterkte" van het onderdeel als de "belasting" op het onderdeel.
2.4.3 Onderhoudsmodellen
GAO-modellen,
Merkbaar en niet-merkbaar falen
Merkbaar falende onderdelen zijn onderdelen die of doorlopend gebruikt
worden of continu bewaakt worden op him functioneren; falen meldt zich
onmiddellijk. Niet-merkbaar falende onderdelen zijn veelal z.g. stand-by
systemen; ze gaan de gewenste functie pas vervullen na een vraag.
Het bedrijfsmodel en het stand-by model
"Merkbaar" falen of het bedrijfsmodel bepaalt het optimale vervangings- of
revisietijdstip voor GAO.
De invoerbenodigdheden zijn:
• de kosten van preventief onderhoud;
• de kosten van correctief onderhoud;
• de levensduurverdeling.
"Stand-by-model" bepaalt het optimale vervangingstijdstip en het optimale
testinterval, waarbij gecontroleerd wordt of de component nog functioneert.
De invoerbenodigdheden zijn:
• de kosten van preventief onderhoud;
• de kosten van correctief onderhoud;
• de levensduurverdeling;
• de kosten van testen;
• de frequence van de vraag;
• de kosten gegeven de vraag en falen van het systeem.
TAQ-modellen
Deze modellen bepalen de optimale inspectiestrategie op basis van een
minimalisatie van de totale verwachte netto contante kosten (Ktot):
Kti = de totale verwachte inspectiekosten over de levensduur, netto contant, in

kf,
Ktv = de totale verwachte kosten van vervanging naar aanleiding van een
inspectie, over de levensduur, netto contant, in k/;
Ktb = de totale verwachte kosten van vervanging naar aanleiding van
bezwijken, over de levensduur, netto contant, in kf.
Voor de kosten Kti, Ktv en Ktb geldt dat deze het product zijn van de kans op
de gebeurtenis en de kosten van deze gebeurtenis. Dit product wordt
gesommeerd over de mogelijke inspectiemomenten en vervolgens netto
contant gemaakt.Twee modellen zijn beschikbaar:
a. een model om de inspectiestrategie te optimaliseren als degradatie (=
veroudering) reeds is geconstateerd en het verdere verloop gevolgd dient te
worden;
b. een model dat optimalisatie mogelijk maakt van inspecties ter vaststelling
van het begin van degradatie. Er is een verouderingsproces mogelijk, maar
er moet eerst iets gebeuren, voordat het verouderingsproces begint.
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Model 1: het volgen van de degradatie
Er is een bepaalde mate van degradatie vastgesteld, maar het interventieniveau
is nog niet overschreden. De tijdshorizon is Tp jaar. De inspectiefrequentie
wordt bepaald door het degradatiegedrag van het onderdeel en de kosten. Het
model geeft aan of tussentijds inspecteren zinvol is; zo ja, dan geeft het model
aan hoe vaak en wanneer deze inspectie uitgevoerd dient te worden.
Model 2: het vaststellen van initiatie
Initiatie is nog niet opgetreden of nog niet vastgesteld. In principe is het
onderdeel nog "nieuw". De initiatie zal “willekeurig” in de tijd plaats vinden en
wordt pas vastgesteld na het uitvoeren van een inspectie. De
inspectiefrequentie en de inspectietechniek wordt bepaald door het "random
initieren, het degradatiegedrag van de component en de kosten.
Er wordt antwoord gegeven op de vraag wat de optimale inspectiefrequentie
(het optimale inspectieinterval) is.
Verschillen GAO en TAP
In het GAO-model wordt tijdens testen het functioneel falen geconstateerd. In
het TAO-model wordt met inspectie het begin van veroudering geconstateerd;
functioneel falen duurt nog een zekere tijd.
Randvoorwaarden TAO-modellen,
De beide modellen (zowel initiatie als degradatie) zijn gelimiteerd wat betreft
hun geldigheid.
Model 7 geeft aan dat het model na elke inspectie bijstelling behoeft, want de
verwachting van het verloop van de degradatie (en de onzekerheid) zal
aangepast moeten worden aan de werkelijke degradatie die tijdens de inspectie
blijkt. Na verwerking van de inspectieresultaten kan het model opnieuw
gebruikt worden voor optimalisatie; met andere woorden, het model is geldig
tot de eerstvolgende inspectie. Model 2 levert de optimale inspectiefrequentie
onder de voorwaarde dat de degradatie nog niet is vastgesteld. Dit model
verliest zijn geldigheid nadat degradatie is opgetreden; vanaf dat moment dient
model 1 weer te worden gebruikt om de nieuwe inspectiestrategie vast te
stellen.
Invoerparameters model 1
Kit
:
kosten van inspectie in k/;
Kat
:
kosten afkeuren tijdens inspectie in k/;
Kb
:
kosten bezwijken in k/;
Tp
:
tijdshorizon, de tijdsduur kan in elke willekeurige tijdseenheid
ingevoerd worden (jaren, dagen, maanden, uren enz.). Het
degradatiegedrag dient wel in dezelfde tijdseenheid uitgedrukt
te worden. Ook de reele rente dient aangepast te worden aan
de tijdseenheid.
m
:
het maximum aantal inspecties in de tijd Tp. Het maximaal
aantal inspecties dat reeel mogelijk is in het tijdsinterval nu nu + Tp dient hier aangegeven te worden. Het model gaat er
vanuit dat de tussenliggende inspectie een gelijk interval
hebben.
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Degradatiegedrag
y = f(x). Hier aangeven het gemiddelde verwachte
degradatieverloop als functie van de tijd; dit is de wiskundige
beschrijving van het verloop van de conditie in de tijd.
Elke willekeurige functie y van x kan hier ingegeven worden;
b.v. y=x ofy = x+ x +e .
Het model gaat uit er vanuit dat de onzekerheid op het
degradatiegedrag normaal, lognormaal of Weibull-2 verdeeld
is.
afkeurgrens/interventieniveau; dit is de grens waarboven de
A
conditie van het gei'nspecteerde onderdeel zodanig is
afgenomen, dat het onderdeel preventief vervangen of
hersteld zou moeten worden.
bezwijkgrens; dit is de grens waarboven de conditie van het
B
gei'nspecteerde onderdeel zodanig is afgenomen, dat dit leidt
tot functioned falen, oftewel het onderdeel bezwijkt.
Reele rentevoet :
aangeven in procenten; de verwachte rente gecorrigeerd voor
inflatie dient hier ingevoerd te worden.
Additionele invoer model 2
het maximaal aantal inspecties dat mogelijk is in het
m-max :
tijdsinterval 0 - Tp dient hier ingevoerd te worden (met gelijke
tussenliggende tijdsintervallen).
detectiegrens.
D
initiatiefrequentie, hoe vaak per tijdseenheid begint het
X.
degradatieproces.
Netto Contante Waarde
De toekomstige kosten dienen omgerekend te worden naar de z.g. Netto
Contante Waarde van de kosten in het huidige jaar. M.a.w. de toekomstige
kosten te disconteren of te kapitaliseren naar het huidige jaar. De contante
waarde van een bedrag A, dat over x jaar wordt uitgegeven bedraagt bij een
discontovoet van y %:
NC(A) = ( 1 + y/100)

x

* A.

Discontovoet = de algemene reele rentevoet minus de inflatie.
Welk optimalisatiemodel voor welke component ?
a. de storingsanalyse geeft een overzicht van de faalmechanismen, die het
functioned falen bepalen; de storingsanalyse bepaalt de meest effectieve
onderhoudsactiviteiten.
b. voor
elke
functie-afwijking
en
van
de
daarbij
behorende
mechanismen/oorzaken de levensduurverwachting bepalen,
c. bepalen welk optimalisatiemodel toepasbaar is,
d. de keuze wordt bepaald door het faalscenario (zie het voorbeeld van een
beslissingsdiagram).
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Is het functieverlies
te wijten aan
kinderziekten?

Voldoet het
ontwerp niet?

Instrueer men sen

Is preserverend
onderhoud
haalbaar?

Preserverend

Is het faaltempo t<
beinvloeden?

Is er een storingsvoorspellende
grootheid?

Is toestandsafhankelijk onderhoud haalbaar?

Toestandsafhanke

Is testen haalbaar

onderhoud
toepassen

lijk onderhoud
toepassen

Is gebruiksafhankelijk onder-

Is het functieverlies
merkbaar?

houd haalbaar?

ia I,

Pas fasten toe

\

Speelt menseliik
falen een rol?

Is storingsafhankelijk onderhoud
haalbaar?

Gebruiksafhankelijk onderhoud
toepassen

Storingsafhankelijk onderhoud
toepassen

Modificeer
systeem of
component

*---

ONDERHOUDSSTRATEGIE

Figuur 2.2, beslissingsdiagram

Resultaten. randvoorwaarden en de noodzaak en invloed van clustered
•
•
•

Combineren van onderhoudsacties aan een component.
Maximaal toelaatbare faalkansen.
Logistieke beperkingen.

2.4.4

Gevoeligheidsanalyse

Op de onzekere parameters dient een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd; deze
maakt duidelijk of kleine veranderingen grote invloed hebben op de
geoptimaliseerde onderhoudstijdstippen.
Wanneer de uitkomst sterk wordt bepaald door een parameter, is het belangrijk
meer kennis over de betreffende parameter te verzamelen. Echter, wanneer de
uitkomst nauwelijks wordt bei'nvloed door de waarde van een parameter, kan
men deze parameter vergeten. Zelfs al is men er zeer onzeker over.
2.4.5

Life Cycle Cost Model en het uiteindelijk concept

Het LCC-model is een weergave van een aantal kostensoorten per component
in de tijd. Zowel de kosten als de tijdstippen komen uit de optimalisatiemodellen. De GAO kosten zijn de "harde" kosten; de TAO en SAO kosten zijn
verwachtingswaarden. Clustering is mogelijk, maar zal altijd duurder zijn dan de
LCC-modellen van de afzonderlijke (hoofd)onderdelen.
Als basis voor het LCC-model is gekozen voor het programma "Maatplan". Een
applicatie op basis van het Microsoft-programma Excel. Deze applicatie is
ontwikkeld door de Bouwdienst en heeft tot doel te komen tot een uniforme
budgetaanvraag ten behoeve van het benodigde onderhoud, de zogenaamde
instandhoudingsplannen. Deze budgetplanning gaat voor de Oosterscheldekering over een periode van vijftig jaar.
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Maatplan bestaat uit drie onderdelen:
1. een systeemanalyse van het object;
2. een inspectieplanning;
3. een onderhouds- en vervangingsplanning.
Daarnaast is er nog sprake van een aparte toelichting op de, vanuit de
systeemanalyse, voorgestelde maatregelen.
2.4.6 TISBO

Bij het opstellen van de IHP-en moet rekening worden gehouden met de
invoering van het Technisch Informatiesysteem Beheer en Onderhoud (van
Kunstwerken). Dit systeem wordt binnen afzienbare tijd gei'mplementeerd bij
RDZ.

v.,r

4
Hammen
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3 Uitvoering

3.1
3.1.1

Organisatie
Stappenplan

In het definitieve projectplan E5897A051 .OSK van 16 augustus 1999 wordt het
volledige plan van aanpak met betrekking tot het opstellen van het
Instandhoudingsplan 2e generatie Oosterschelde Stormvloedkermg
weergegeven.
Voorafgaand aan dit definitieve projectplan zijn vanaf 27 april 1998 diverse
conceptplannen uitgebracht. De gewijzigde visie in de loop van het project met
betrekking tot diverse punten was de oorzaak van deze aangebrachte
wijzigingen. Met name de uitgevoerde pilot-studie (zie paragraaf 1.6) heeft
nieuwe inzichten aan het licht gebracht, bijvoorbeeld op het gebied van:
. de taakverdeling tussen Rijkswaterstaat en de onderzoeksinstituten NRG en
TNO;
, ,
„ .
• de onderschatting van de moeilijkheidsgraad als gevolg van onbekendheid
met de modellenproblematiek (met betrekking tot onderhoudsoptimalisatie);
• de benodigde capaciteitsinzet van medewerkers Rijkswaterstaat.
Naar aanleiding van de bevindingen en de aanbevelingen uit het audit-rapport
(zie paragraaf 1.3) en de resultaten van de voornoemde pilot-studie heeft de
Bouwdienst Rijkswaterstaat (BD) van de opdrachtgever, Rijkswaterstaat Directie
Zeeland (RDZ), uiteindelijk de volgende opdracht gekregen:
"Stel een onderbouwd instandhoudingsplan op voor een aantal geselecteerde
kritieke onderdelen van de Oosterschelde Stormvloedkering".
Als toelichting wordt hierbij het volgende vermeld: "Onder kritieke onderdelen
worden die onderdelen verstaan, die dominant zijn voor wat betreft:
• de functievervulling van het object;
• de onderhouds- en/of vervangingskosten (economic).”.
Als basis voor de uitvoering van het object is de onderhoudsoptimalisatiemethode van NRG toegepast. Deze systematiek is beschreven in hoofdstuk 2.
Vanuit de opdrachtomschrijving en de benodigde activiteiten volgend uit de
NRG-methodiek is het onderstaande stappenplan (zie tabel 3.1) voor de
uitvoering van dit project opgesteld, waarbij in elke stap zowel de activiteit als
de uitvoerende is aangegeven. Dit stappenplan is vervaardigd door BD in
samenwerking met NRG.
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uitvoerder

Activiteit
1.

opdrachtgever

Het opstellen van een risico-matrix voor de functies van de
Oosterschelde Stormvloedkering;
■

veiligheid (doorlaat, keren en transformatie),

■

ecologie en waterkwaliteit ( m.n. emissiebeleid ),

U

bereikbaarheid (weg - en vaarwegverkeer).

Bepaal vanuit stap 1 de hoofdonderdelen met een nietacceptabel risico of kostenniveau.

4.

Bepaal de overige hoofdonderdelen die essentieel zijn voor het

medewerkers

functioneren van de kering.

deelproject

Stel de FM EC A (Failure Modes, Effect and Criticality Analyses)

medewerkers

op voor de in stap 2 vastgestelde hoofdonderdelen.

deelproject

medewerkers

5.

rdinatie
,. ;: ;. I, ,

Beslisdocument 1
6.

7.

Het opstellen van de onderhoudsbladen voor de disciplines

medewerkers

beton, staal, werktuigbouwkunde en elektrotechniek.

deelproject

Bepaal de faalkansen op complex- , hoofdonderdeel - en

medewerkers

constructieonderdeelniveau voor de hoofdonderdelen uit stap

deelproject

2 en 3,
8.

10

stap 2 en 3.

medewerkers
coordinatie +

Beslisdocument 2.

project

Het aanleveren van de benodigde gegevens ten behoeve van

medewerkers

de invoer voor de rekenmodellen.

deelproject

Vaststellen van de definitieve invoergegevens voor de
. , -.
faalmodellen en de onderhoudsmodellen.

medewerkers
coordinatie. +
project

Vaststellen van de faalkansen voor de hoofdonderdelen uit

Beslisdocument 3,
11.

medewerkers

Het uitwerken van de faal - en onderhoudsmodellen.

deelproject
12.

mmM

Vaststellen van de resultaten van de modellen.
■
Beslisdocument4.

13.

14.

;|j§j '%

■

' - '

medewerkers
coordinatie +
proiect

Het opstellen van een Life Cycle Cost Model voor de in stap 2

medewerkers

genoemde hoofdonderdelen; rekening houdend met de

deelproject

logistieke randvoorwaarden.
Vaststellen vanh.f
hetI LCC model (met uitvoer) voor de in stap :

medewerkers

Beslisdocument.5.

coordinatie +
proiect

15.

Uitvoering van een "Gevoeligheidsanalyse".

medewerkers

16.

.
Vaststellen van de resultaten van de "Gevoeligheidsanalyse"

medewerkers
coordinatie

17.

De resultaten van stap 16 vertalen naar een

projectoverleg

genoemde hoofdo

deelproject
T

Instandhoudingsplan.

coordinatie +

18.
i
Beslisdocument 7.

Ilia

. mmm

project +
opdracht-gever

label 3.1, stappenplan
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In het voornoemde 18-stappenplan zijn zeven activiteiten opgenomen
betreffende het vervaardigen van een beslisdocument. Deze beslisdocumenten,
zijn documenten waarin bepaalde informatie is opgenomen, die van wezenlijk
belang is voor het verder verloop van het project in de stappen daarna. Deze
documenten dienden na afloop van de betreffende stap dan ook ter
ondertekening te worden aangeboden aan de opdrachtgever. Op deze manier
is getracht de informatiestroom qua in- en uitvoer goed te beheersen en de
opdrachtgever op indringende wijze blijvend te betrekken bij het project.
Tijdens de uitvoering van het project is om projectorganisatorische redenen het
beslisdocument 5 komen te vervallen en het tijdstip van het opstellen van de
beslisdocumenten 6 en 7 omgedraaid. Dit is aangegeven in afwijkingsrapport
01 (document D5897A141 .OSK).
3.1.2 Indeling vakdiscipline's
Tijdens de start van het project is gekozen voor het op disciplinair niveau
uitwerken van het instandhoudingsplan. Daarbij zijn echterde stappen 1 t/m 3
gezamenlijk uitgevoerd, om onderlinge frictie tussen de verschillende discipline's
tijdens de vervolgstappen tot een minimum te reduceren. Bijvoorbeeld het
maken van afspraken betreffende welk onderdeel tot welke discipline behoord.
Het project is gestart met vier discipline's:
• beton;
• elektrotechniek;
• staal en
• werktuigbouw.
Halverwege 1999 is besloten het conserveren van staal als een aparte discipline
te beschouwen en deze uit de discipline staal te verwijderen.
De belangrijkste reden hiervoor was dat de financiering van de benodigde
werkzaamheden betreffende de conservering van de stalen onderdelen van de
Oosterscheldekering, een zeer groot deel van het jaarlijks onderhoudsbudget
vormd. Daarnaast is conservering een specialistisch vakgebied. Medio 1999 was
er dus sprake van vijf discipline's.
3.1.3 Relatie stappenplan RWS en methodiek NRG
Stappenplan RWS

Onderdelen methodiek NRG

2 +7

2.
3 a.
3b.

1.

4+6
9 t/m 16
17 + 18
17 + 18

label 3.2, relatie stappenplan RWS - onderdelen methodiek NRG

In tabel 3.2 wordt een relatie gelegd tussen de stappen vanuit het stappenplan
en de activiteiten, zoals deze moeten worden uitgevoerd in het kader van de
onderhoudsoptimalisatiemethode van NRG, zoals is vermeld in hoofdstuk 2.
Duidelijk is, dat alle activiteiten, vanuit de NRG-methode, zijn overgenomen in
het 18-stappenplan.
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3.2 Uitgangspunten
3.2.1 Ontwerpgegevens
Het belangrijkste uitgangspunt voor het opzetten en invullen van LCC-Model
zou volgens het auditrapport (zie paragraaf 1.3) de ontwerpgegevens moeten
zijn. Deze gegevens zijn opgenomen in de ontwerpnota's van de
Oosterscheldekering. Dit omvat o.a. de foutenbomen, waaraan bij het ontwerp
van de kering is gerefereerd. Daamaast is er in beperkte mate gebruik gemaakt
van documenten van de werkgroepen:
• conditie stormvloedkering (CONDITS);
• begeleidingsgroep natte werken, grondmechanica en beton (BNW);
• begeleidingsgroep staal en elektromechanica (BSE).
In alle drie de werkgroepen hebben medewerkers van zowel RDZ als BD,
zitting.
3.2.2 Relatie met instandhoudingsplannen 1st' generatie
Als tweede belangrijke uitgangspunt zijn vooraf alle kritieke onderdelen uit het
IHp -pte generatje geselecteerd. Hierbij is de volgende definitie gehanteerd:
een onderdeel is kritiek indien hetonderdeel in de planperiode van 20jaar:
• onderhoud vergt met technische kosten > / 100.000,-;
• of een risico heeft ten aanzien van de technische kosten bij falen > /
100.000,-;
• of per functie een risico heeft ten aanzien van de maatschappelijke kosten
bij falen > / 100.000,-.
Voor met name de disciplines elektrotechniek en werktuigbouw leverde dit een
grote hoeveelheid onderdelen op en wel zodanig dat een tweede selectie
diende plaats te vinden, om het project werkbaar te houden. Hierbij is vooral
gekeken naar de z.g. kostenolifanten (kosten van grote onderhouds- en/of
vervangingsactiviteiten).
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Discipline
beton

conserveringen (pas
in een later fase, zie
subparagraaf 3.1.2)
elektrotechniek

staal

werktuigbouw

Selectie kritieke onderdelen vanuit IHP 1 generatie
bovenbalken incl. schuifgeleidingen
landhoofden, verkeerskokers, pijlers en hamerstukken
ondersabelingen schuifgeleidingen
opleggingen verkeerskokers
voegovergangen verkeerskokers
schuiven en schuifgeleidingen

kering: schuifbewegingsinstallaties
kering: besturing ICC, excl. PLC
middenspanning: laagspannings-installatie
middenspanning: middenspanningsinstallatie
Topshuis: noodsluitsysteem
lasverbindingen
schuifaanslagen
zij-aanslagen
kering: cilinders
kering: conserveringsinstallaties
kering: gelijkloopinstallaties
kering: hydrauliekinstallatie
kering: olie
Roompotsluis: rijbewegingswerk deur
(onderrolwagens, afdrukinstallatie)
Roompotsluis: deuraandrijving (hydraulische
installatie, bovenrolwagen, kabel)
Roompotsluis: dieselcentrale

label 3.3, definitieve selectie kritieke onderdelen vanuit IHP 1st' generatie

In tabel 3.3 staan, per discipline, in alfabetische rangorde de definitief
geselecteerde onderdelen (volgens document E5897A(99)051 .OSK)
De meeste benamingen van de onderdelen zijn in de loop van het project
enigszins gewijzigd.
3.2.3

Engineering judgment

Daar waar geen verantwoorde onderbouwing kon worden gerealiseerd, is
gebruik gemaakt van empirisch verkregen gegevens ("engineering judgment").
3.2.4

Functies en eisen vanuit BOP/WB2000

Voor het watersysteem Oosterschelde worden de onderstaande functies
beschouwd (bron RBPN 1998 directie Zeeland):
• Afvoer/waterkeren
: afvoer van water, ijs en sediment en waterkeren ten
behoeve van het waarborgen van de veiligheid.
• Ecologie en waterkwaliteit: natuur/ecologie, waterkwaliteit en -huishouding,
waterbodemkwaliteit, cultuurhistorie en landschap.
• Scheepvaart
: binnenvaart, zeevaart (hoofdtransportas en overige
vaarwegen) en recreatievaart binnen het betonde
gebied.
• Recreatie
: zwemwater, recreatievaart buiten het betonde
vaargebied, oeverrecreatie en sportvisserij.
De overige functies ( zoals zwemwater, beroepsvisserij enz.) liften mee met de
vier hierboven genoemde functies.
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Voor het Westelijk Oosterscheldegebied zijn de onderstaande functie-eisen
geformuleerd:
Afvoer/waterkeren
De gesloten Oosterscheldekering vervult tijdens het optreden van stormvloeden
in samenwerking met de dijken de rol van primaire kering. Bij nietstormvloedsituaties is de kering geopend, zodat een beperkt getijverschil op de
Oosterschelde gehandhaafd blijft. Aan de passieve onderdelen van de kering
zijn eisen gesteld die betrekking hebben op sterkte, vorm en levensduur, terwijl
voor de actieve onderdelen, behalve de eerder genoemde eisen, ook eisen
gesteld zijn met betrekking tot de bedrijfszekerheid en de bedienbaarheid.
Functie-eisen stormvloedkering
• Het ontwerppeil is vastgelegd op N.A.P. + 5,15 m.
• De overschrijdingskans van de hoogste hoogwaterstand is 1/4000 per jaar,
tijdens het stormseizoen (1 oktober - 1 april) dient geen enkele schuif uit
bedrijf genomen te zijn.
• Buiten het stormseizoen mogen maximaal acht schuiven voor onderhoudsdoeleinden buiten gebruik gesteld zijn.
• De kering dient ten alle tijde geopend en gesloten te kunnen worden.
• Uitgaande van de doelstelling van de kering en rekening houdend met het
voor Nederland geldend gemiddelde overlijdensrisico door ongevallen, is
voor de kans dat "delen van Zeeland onder water lopen"een te aanvaarden
faalkans van 10'7 per jaar afgeleid.
Ecologie en Waterkwaliteit.
Het peilbeheer is gericht op maximale tij-verschillen bij een volledig
geopende kering, die alleen gesloten wordt bij een dreigende overschrijding van
het maatgevende peil, hetgeen aan Noordzee-zijde gesteld is op N.A.P. +
3,00 m. Op de Oosterschelde dient bij Yerseke een minimum getijde-verschil
van 2,70 m bij een niet-stormvloed situatie te worden toegelaten.
Functie-eisen stormvloedkering
De hieraan gestelde eisen hebben vooral betrekking op de bodem en
waterkwaliteit van de Oosterschelde en stellen, dat er geen verontreiniging van
bodem en water mag plaatsvinden.
Scheepvaart.
De sluis dient beschikbaar te zijn voor schepen van CEMT klasse Vlb, terwijl de
dimensionering van de vaarwegen volgens de CVB-normen is.
De Roompotsluis vormt de vaarwegverbinding tussen de Noordzee en de
Oosterschelde en heeft een belangrijke functie voor zowel de beroeps- als
recreatievaart.
Functie-eisen Roompotsluis
•
sluis geopend van 06.00 uur tot 22.00 uur,
• maximaal toelaatbare niet-beschikbaarheid: maximaal 8 etmalen per jaar
(afzonderlijk) en maximaal 5 etmalen per jaar aaneengesloten.
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Recreatie
Hieronder wordt verstaan zwemwater,
recreatievaart buiten het betonde gebied.

oever-recreatie,

sportvisserij

en

Functie-eisen stormvloedkering

De eisen voor recreatie hebben vooral betrekking op de waterkwaliteit en de
voorzieningen voor recreatief gebruik; voor de kering zijn geen specifieke eisen
hieraan gesteld.
Hoofdtransportas ( N57)
(Bron: WB 2000). Uitgangspunt in WB2000 is, dat de "Bereikbaarheid onder
veilige omstandigheden" gewaarborgd dient te zijn.
Functie-eisen stormvloedkering
•

voor zowel de stormvloedkering als de toeleidende wegen, inclusief de
kunstwerken, geldt de eis dat deze beschikbaar moeten zijn voor het
landverkeer.

Geresumeerd kan worden, dat een drietal functies - veiligheid, ecologie en
waterkwaliteit en bereikbaarheid - bepalend zijn voor het instandhouden van
de Oosterscheldekering. Het betreft:
1. Afvoer/waterkeren
(veiligheid).
2. Milieu
(ecologie en waterkwaliteit).
3. Scheepvaart
(bereikbaarheid).
4. Landverkeer
(bereikbaarheid).
Daarnaast is als randvoorwaarde gesteld, dat het instandhouden van de
voornoemde functies zo kostenoptimaal moet worden gerealiseerd. Hiervoor is
de "functie" Economic opgenomen. De functie als zodanig bestaat echter niet,
maar op basis van de hiervoor op te stellen risicomatrix (zie paragraaf 3.3) geeft
het de mogelijkheid om onderdelen met grote onderhouds- en vervangingskosten te selecteren.
3.3 Risicomatrices
De ten behoeve van dit project opgestelde risicomatrices voor de functies:
1. Afvoer/waterkeren
(veiligheid).
2. Milieu
(ecologie en waterkwaliteit).
3. Scheepvaart
(bereikbaarheid).
4. Landverkeer
(bereikbaarheid).
De functies 3 en 4 zijn gebundeld in een risiscomatrix bereikbaarheid (zie tabel
3.6). De randvoorwaarde economic is opgenomen in een risicomatrix economic
(zie tabel 3.7).
Afvoer /
waterkeren

Kans

<10

< 10

< 10

< 10'1

<

10°

waterdoorlaat OSK <
dan toegestaan
waterHnnrlaat D^K '

dan toegestaan
watersnood Zeeland
label 3.4, risiscomatrix veiligheid/waterkeren
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Kans

Ecologie en
Waterkwaliteit

<

10

<

10

1

< 10

<

1

<10

10°

sluiting
een getij
sluiting 2
dagen arhtrrrpn
sluiting R
getijden achterccn
label 3.5, risicomatrix ecologie en waterkwaliteit

Kans

Stremming / |aar
Scheepvaart

Wegverkeer

etmalen

uren

100

<5x103

< 10'2

< 2x10

<10°

< 10

24
240

label 3.6, risiscomatrix bereikbaarheid

Economie

Kans
<5x1 O'3

< 10

<2x10

<

101

<

10°

250 < kosten
<375
375 < kosten
<500
500 < kosten
< 750

750 < kosten
<1000

* es

1000 < kosten
Kosten x /1000,—
label 3.7, risicomatrix economie

Uit de bovengenoemde matrices is een samengestelde matrix
Oosterscheldekering (zie tabel 3.8) voortgekomen.
Deze is opgesteld door NRG.
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Economie

Strem

Strem

mmg

mmg

Milieu

Veiligheid

1e-

5e-

r-

2

10

-

per

W

per

per

per

per

per

jaar

jaar

jaar

jaar

jaar

.■

jaar

per
aar

1 getij

Water250.000

doorlaat te

1 uur

klein

dagen

!

500.000

24

100

uren

dagen

dngrn

; c'' "i.:

m
.

1e6

,

240
uren
Water-

;

doorlaat te
groot

Si

Watersnood
gctijden
donkergrijs: niet acceptabel
lichtgrijs: acceptabel

label 3.8, samengestelde risicomatrix

3.4

Discipline beton

3.4.1 Kritieke onderdelen
De voor het IHP 2e generatie vastgestelde kritieke onderdelen zijn:
• pijler;
• bovenbalk (inclusief opleggingen);
•
•

hamerstuk;
verkeerskoker;

•
•
•
•

landhoofd;
landhoofdverkeerskoker (lichtbeton);
oplegging verkeerskoker;
voegovergang.

N.B. De ondersabeling van de schuifgeleiding, die in het IHP 1e generatie nog
als een kritiek onderdeel werd aangemerkt, is bij de opstelling van het nieuwe
IHP uiteindelijk niet meer als kritiek onderdeel behandeld. Bij nadere analyse
bleek het onderdeel wat betreft de functievervulling minder kritiek en daarnaast
was enige selectie gewenst om het aantal onderdelen, dat in dit plan meer
uitgebreid wordt behandeld, beperkt te houden.
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3.4.2 FMECA en faalkansen
Voor de hoofdonderdelen met een niet-acceptabel risico of kostenniveau is
(volgens het stappenplan; zie paragraaf 3.1.1) een FMECA opgesteld.
De activiteiten bij het opstellen van de FMECA zijn in de handleiding (document
E5897A087.OSK) van de methodiek als voIgt beschreven:
« Definieren van de afwijking(en) van de functie die leiden tot verlies van de
functie (= storing).
• Bepalen van de onderliggende oorzaken op component niveau waarbij het
uitvoeren van een fysieke decompositie hulp kan bieden.
• Bepalen van de (neven)effecten van het optreden van de storingen.
• Flernieuwde inschatting van de plaats in de risico-matrix.
• Bepalen van de huidige inspanningen om het optreden van de storing te
voorkomen.
• Bepalen van de huidige maatregelen om de gevolgen van het optreden van
de storing te beperken.
• Vastleggen van de huidige inspanningen in onderhoudsbladen.
De resultaten van bovengenoemde activiteiten zijn vastgelegd in de
zogenoemde FMECA en op onderhoudsbladen. Voor de in de FMECA
voorkomende faaloorzaken wordt verwezen naar de notitie
C5897A5.001 .OSK.B 'Floofdonderdelen van de betonconstructies met een nietacceptabel risico-niveau' (d.d. 17-03-00).
De faalkansen die zijn gehanteerd voor de hernieuwde inschatting van de plaats
van een storing in de risico-matrix zijn vastgelegd en toegelicht in document 2,
beton. Daarin is tevens aangegeven van welke bronnen (bijv. ontwerpnota’s,
inspectieresultaten en "engineering judgment") voor de onderbouwing van de
faalkansen gebruik is gemaakt.
3.4.3 Onderhoudsbladen
Flet huidige onderhoud is volgens onderdeel 3 van de gehanteerde methodiek
vastgelegd in onderhoudsbladen (zie document 2, betonconstructies).
Bij het opstellen van de FMECA zijn met de ‘huidige inspanningen' de meeste
onderhoudsactiviteiten kwalitatief reeds vastgelegd. De onderhoudsbladen
bieden de mogelijkheid om het huidige onderhoud meer systematisch en
kwantitatief (met intervallen en kosten) vast te leggen en daarbij te
categoriseren als GAO, TAO of SAO.
Uiteindelijk doel van deze bladen is om over een basis te beschikken voor de
vastlegging van het onderhoudsconcept, waarbij op basis van de analyse van de
onderhoudstaken eventuele aanpassingen en verbeteringen kunnen worden
voorgesteld.
De gegevens van het huidige onderhoud zijn voor een deel onderbouwd in de
documenten “Projectplan Condits, Meetplan betontechnologische aspecten"
en “Betoninspectie Oosterscheldekering" beide opgesteld in 1989.
Voor de begroting van een groot deel van de onderhoudswerkzaamheden is
het IHP 1e generatie beschikbaar. De overige gegevens zijn in nauw overleg met
de Dienstkring Deltakust op basis van de opgedane ervaring vastgelegd.
Analyse van (de onderbouwing van) het huidige onderhoud heeft samen met
recente inspectieresultaten een aantal nieuwe inzichten gegeven:
• De opleggingen van de bovenbalk zijn in het huidige IFIP nog niet als
kritisch aangemerkt.
• De onderbouwing van onderhoudsintervallen en de bedragen voor
toestandsafhankelijk onderhoud van de betonconstructies ontbreekt vrijwel
geheel.
• De hoeveelheid technische inspecties (en betonboringen en metingen) voor
de diverse kunstwerkdelen is niet eenduidig vastgelegd.
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Voornoemde inzichten waren aanleiding voor een (aanzet tot) een betere
onderbouwing en de consequenties daarvan zijn verwerkt in een aangepaste set
onderhoudsbladen (zie eveneens document 2, betonconstructies).
3.4.4 Onderhoudsoptimalisatie en LCCM
Per hoofdonderdeel en voor enkele subonderdelen is m.b.v. een beslismodel
voor onderhoudsstrategieen afgeleid welke strategic (SAO, GAO of TAO) het
meest in aanmerking komt.
Daarbij bleek dat er overwegingen gelden waardoor toepassing van de 'ideale
strategic' in beperkte mate mogelijk is. In de volgende tabel is in de tweede
kolom vet aangegeven welke strategic uiteindelijk voor het IHP 2' generatie is
toegepast. Tevens is aangegeven welk optimalisatiemodel is toegepast.
Bovendien wordt in de laatste kolom vermeld welk model op termijn, na het
beschikbaar komen van voldoende gegevens wat betreft levensduur of
conditieverloop, zou kunnen worden toegepast.
Hoofdonderdeel

strategic

toelichting

opimalisatie-model

bij (->

voor IHPII

(op termijn)

)

optimalisatie-model

1)

CAO

TAO op termijn;

degradatiemodel

inspectiemodel

betonhuid

(-> TAO)

inspectiemodel bleek

volgens de pilot-

wel geinitieerd

(getijzone en

nog niet toepasbaar;

studie

NRG

hoger)

volstaan is met een
degradatiemodel

2)

TAO

GAO als alternatief,

onderhoudsmodel

inspectiemodel

voegovergang

(-> GAO)

indien inspecties tbv

met levensduur-

wel geinitieerd

TAO niet haalbaar zijn

model PBOK

NRG

3)

GAO

TAO op termijn indien

onderhoudsmodel

inspectiemodel

oplegging

(-> TAO)

mechanisme meetbaar

met levensduur-

wel/niet geinitieerd

model PBOK

NRG

bovenbalk
4)

GAO

TAO als alternatief

onderhoudsmodel

inspectiemodel

oplegging

(-> TAO)

bij een meetbaar

met levensduur-

wel/niet geinitieerd

mechanisme

model PBOK

NRG

verkeerskoker

Tabel 3.9, onderhoudsstrategie en optimalisatiemodel per hoofdonderdeel

3.4.5 Resultaten en conclusies
De resultaten van de optimalisatie zijn in tabel 3.9 samengevat.
De belangrijkste uitvoerparameter is het interval waarmee het onderhoud dient
te worden uitgevoerd. De uit de optimalisatie volgende onderhoudsintervallen
zijn gegeven in de tabel, tezamen met de intervallen die zonder toepassing van
optimalisatiemodellen zijn bepaald.
Tevens zijn de jaarkosten volgens de nieuwe onderhoudsbladen gegeven.
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interval

Hoofdonder-

specifiek

kosten op

interval

interval

deel

onderdeel

jaarbasis

revisie/

herb, rev./

(technische

(verd. over GAO;

1' conserv.

conserv.

inspecties)

TAP)

in jaren

in jaren

in jaren

in kfl.

Pijlers boven

beton

305,5

water

atmosferisch

(-: zie overig;

68

10

68

10

68

10

305,5)
beton overig

1857,7
(36,4; 1821,3)

Bovenbalken

beton

1169,2
(41,2; 1128,0)

opleggingen

? (lopend

16

10

10

25

15

10

onderzoek); (0,6; ?)
Landhoofd-

beton

685,0

beton OS-

zie: beton overig

20

15

4324,9

25

15

10

(6,8; 678,2)

vkks
Verkeerskokers

zijde
beton overig

(62,9; 4262,0)
oplegpak-

76,2

30

8

6

ketten

(6,4; 69,8)

(glijdelem.

(conserv.)

(inmeten)

13

8

)
voegover-

237,7

gangen

(42,6; 195,1)

Hamerstukken

beton

412,8

Landhoofden

beton

41,3

21

(revisie)
68

10

68

10

(15,6; 397,2)

(11,3; 30,0)
label 3.10, resultaten onderhoudsoptimalisatie per kritiek hoofdonderdeel

Om de betekenis van de resultaten van de optimalisatiemodellen beter te
kunnen beoordelen is een gevoeligheidsanalyse toegepast.
De parameters die de degradatie beschrijven vormen een belangrijk deel van de
onzekere parameters. Verder kunnen onzekerheden over de aanvangstoestand,
de condities van de degradatie en de te stellen faalkanseis een rol spelen. Op
basis van de gevoeligheidsanalyse zijn conclusies getrokken over de
optimalisatie en maatregelen voorgesteld (zie tabel 3.11).
kritieke parameter(s)
diffusiecoefficient

onderdeel
Betonhuid (van diverse
hoofdonderdelen)
Voegovergangen
Opleggingen bovenbalk

levensduur(spreiding)
spreiding levensduur

Opleggingen vkk

gemiddelde levensduur

maatregel
chloride-indringing
meten/monitoren
metingen + statistiek
specialistisch onderzoek
(dit is in uitvoering)
specialistisch onderzoek/
verzamelen ervaringen

Tabel 3.11, conclusies en aanbevolen maatregelen voor optimalisatie van bet onderhoud
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3.5 Discipline conserveringen
3.5.1 Kritieke onderdelen
Het vastgestelde kritieke onderdeel is "conservering schuif".
Het hoofdonderdeel "conservering schuif' bestaat uit de volgende onderdelen:
• deelgebied I; omvat de schaalbeplating en de buisconstructie;
• deelgebied II; omvat de eindharren uitwendig;
• deelgebied III; omvat de eindharren inwendig.
3.5.2 FMECA en faalkansen
Er worden op dit moment (augustus 2000) drie1 verschillende soorten
conserveringssystemen toegepast.
Dit zijn;
• Bitep BY-RWS, een koolteerepoxy (voorzien en reeds eenmaal onderhouden
met Sigmacover TCP Coating);
• Sigmacover TCP Glassflake;
• Jotamastic.
De leveranciers zijn respectievelijk: Zandleven, Sigma Coatings en Jotun.
De basis voor het vaststellen van de faalkans is de verwachte levensduur van
het systeem bij het blijvend uitstellen van onderhoud. Voor het systeem Bitep
BY-RWS is dit gesteld op dertig jaar, bij de systemen Sigmacover TCP Glassflake
en Jotun op twintig jaar. Deze verwachting is gebaseerd op gegevens van de
respectievelijke leveranciers. Daarnaast wordt ook verwacht dat het
degradatieproces van de conservering in deelgebied III zodanig zal zijn, dat
deze conservering tien jaar langer mee zal kunnen gaan, ten opzichte van de
deelgebieden I en II. Deze verwachting is gebaseerd op het feit dat het
conserveringssysteem aan de binnenzijde van de eindharren (deelgebied III):
• gelijk is aan dat van de buitenzijde (deelgebied II) en de buisconstructie met
de schaalbeplating (deelgebied I);
• in veel geringere mate blootstaat aan het zoute, vrij agressieve, milieu, dan
de overige deelgebieden.
Berekening faalkans
Bij het uitblijven van onderhoud zal het falen zeer waarschijnlijk voortijdig,
maar zeker plaatsvinden random de periode van het bereiken van de
gemiddelde levensduur van de conservering. Op basis van deze redenering is de
kans van falen gelijk gesteld aan het falen van de conservering aan het einde
van de gemiddelde levensduurverwachting. In het geval van een gemiddelde
levensduurverwachting van 20 jaar, is de faalkans gesteld op 1/20 (zie tabel
3.12).

1

De conververingssystemen Acraton (toegepast in deelgebied I) en Proctall (toegepast op de

schuifaanslagen, deelgebied II) worden langzamerhand uitgefaseerd en zijn niet opgenomen
in de onderhoudsoptimalisatie.
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faalkans (kans
per jaar,
basisnotatie)

faalkans
(officiele
notatie)

hoofdonderdeel

specifiek onderdeel

conservermg
(schuif)
systeem Bitep BYRWS + Sigmacover
TCP Coating
conservermg
(schuif)
systeem Jotamastic

deelgebied I
deelgebied II
deelgebied III

1/30
1/30
1/40

3,33 * 10‘2
3,33 * 10-2
2,50 * 102

deelgebied I
deelgebied II
deelgebied II

1/20
1/20
1/30

5,00 * 10'2
5,00 * 10'2
3,33 * 10'2

deelgebied I
conservering
deelgebied II
(schuif)
systeem Sigmacover deelgebied II
TCP Glassflake

1/20
1/20
1/30

5,00 * 10'2
5,00 * 10'2
3,33 * 10‘2

label 3.12, relatie hoofdonderdeel - onderdeel - faalkans

De volledige FMECA is opgenomen in document 3, conserveringen.
3.5.3 Onderhoudsbladen
De onderhoudsbladen zijn op grond van ervaringen van de beheerder en
medewerkers van het projectbureau Bouwdienst Steunpunt
Conserveringskennis, op- en vastgesteld. De onderhoudsbladen zijn
opgenomen in document 3, conserveringen.
3.5.4 Onderhoudsoptimalisatie en LCCM
Uitgangspunten:
• het invoermodel betreft het LevensduurVerlengend Onderhoudsmodel
(LVO-model), versie 2.0 (BD);
• de degradatiekromme is in essentie gebaseerd op de factor tijd (in jaren) tot
de vierde macht (aanname);
• faalgrens: indien 20 % of meer van het oppervlak van de conservering moet
worden hersteld (bron: Referentiedocument: "Conservering op staal" (versie
2.0, d.d. maart 2000, doc.nr. 00004.KUBOS.D);
• er worden twee soorten variabel onderhoud onderscheiden:
• upgrade (hierbij worden lokale beschadigingen bijgeplekt en wordt
de gehele conservering voorzien van een nieuwe toplaag);
• algehele vervanging (hierbij wordt de conservering integraal
verwijderd en wordt een nieuw systeem aangebracht);
• na een upgrade is driekwart van de voortgaande degradatie gedecimeerd
(een kwart is in onvoldoene mate hersteld); dit betreft een aanname;
• na een algehele vervanging van de conservering wordt aangenomen, dat de
conditie 100 % is;
• de kosten zijn gebaseerd op onderhoud van een als mediaan bepaalde schuif
van h = 8,90 m volgens het Instandhoudingsplan "Conservering
schuiven"(d.d. 12 november 1999, doc.nr. 6103/204a/001), opgesteld
door de werkgroep Nijsse.
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Bitep BY-RWS + Sigmacover TCP Coating

Deelgebied

I schaalbeplating
en buisconstructie

II eindharren
uitwendig

III eindharren
inwendig

30 jaar

40 jaar

kfl. 1.300

kfl. 600

kfl. 300
kfl. 1.300

kfl. 17
kfl. 600

II eindharren
uitwendig

III eindharren
inwendig

20 jaar

30 jaar

kfl. 1.300

kfl. 600

kfl. 300
kfl. 1.300

kfl. 17
kfl. 600

II eindharren
uitwendig

III eindharren
inwendig

20 jaar

30 jaar

kfl. 1.300

kfl. 600

kfl. 300
kfl. 1.300

kfl. 17
kfl. 600

Invoergegeven
30 jaar
gemiddelde
levensduurverwachting
kfl. 1.900
kosten
nieuwbouw
kfl. 550
kosten upgrade
kosten vervanging kfl. 1.900
label 3.13, invoerparameters

Jotamastic

Deelgebied

I schaalbeplating
en buisconstructie

Invoergegeven
20 jaar
gemiddelde
levensduurverwachting
kfl. 1.900
kosten
nieuwbouw
kfl. 550
kosten upgrade
kosten vervanging kfl. 1.900
label 3.14, invoerparameters

Sigmacover TCP Glassflake

Deelgebied

I schaalbeplating
en buisconstructie

Invoergegeven
20 jaar
gemiddelde
levensduurverwachting
kfl. 1.900
kosten
nieuwbouw
kfl. 550
kosten upgrade
kosten vervanging kfl. 1.900
label 3.15, invoerparameters

TOELICHTING TABELLEN 3.12 t/m 3.14:
• gemiddelde levensduurverwachting volgens opgave leverancier (met
uitzondering van deelgebied III), voor deelgebied III zie beslisdocument 2
(d.d. 11-08-00, doc.nr. D5897A138.0SK);
• kosten prijspeil 2000, inclusief 20 % toeslag voor Algemene Kosten,
Uitvoeringskosten, Winst en Risico en 17,5 % BTW. In de kosten zijn tevens
de benodigde milieumaatregelen opgenomen.
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3.5.5 Resultaten en conclusies
De volgens het huidig inzicht vastgestelde uitvoer van de modellen voor de
kritieke hoofdonderdelen zijn:
nr.

hoofdonderdeel

conservering
(schuif)
systeem Bitep BYRWS + Sigmacover
TCP Coating
conservering
(schuif)
systeem Jotamastic
conservering
(schuif)
systeem
Sigmacover TCP
Glassflake

specifiek onderdeel kosten op
jaarbasis
(variabel
(kfl.)
onderhoud)

interval
upgrade
(jaren)

deelgebied I
deelgebied II
deelgebied III
vast onderhoud

68,56
42,67
7,51
36,66

18
18
22

deelgebied I
deelgebied II
deelgebied III
vast onderhoud
deelgebied I
deelgebied II
deelgebied III
vast onderhoud

98,72
60,60
12,94
36,66
98,72
60,60
12,94
36,66

11

interval
vervanging
(jaren)
50
50
89

39
39
50

11
18

39
39
50

11

11
18

label 3.16, eindresultaat

3.6 Discipline elektrotechniek
3.6.1 Kritieke onderdelen
De vastgestelde kritieke onderdelen zijn:
Hoofdonderdeel
Schuifbewegingsinstallatie

Specifiek onderdeel
Motoren groot/klein
Hydrauliek sturen/bewaken
Schuifhoogtemeting

Besturing
Noodsluitsysteem

*

Middenspanning

ICC + besturing (excl. PLC)
Veiligsluitenlijnen
Noodsluitsysteem
Vermogensschakelaars Kering
Overige vermogensschakelaars
Laagspanningsonderdelen Kering
Middenspanningskabels

Tabel 3.17

Bij de Besturing is het onderdeel "PLC's" niet opgenomen, daar bekend zou zijn
dat deze op korte termijn om economische redenen (geen vervangingsreserve
of reparatiegarantie meer aanwezig) moet worden vervangen. Het aanwezige
specifiek onderdeel "Noodsluitsysteem" wordt eveneens om technische
redenen op korte termijn vervangen. In het Instandhoudingsplan 2s generatie
zijn voor deze onderdelen wel onderhoudsbedragen opgenomen.
Naast de hierboven genoemde kritiek hoofdonderdelen zijn er nog meerdere
kritieke onderdelen aanwezig, die echter door de grenscriteria te verleggen,
buiten de grens "kritiek” zijn gevallen en niet zijn onderzocht.
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3.6.2 FMECA en faalkansen
De faalkansen zijn bepaald uit gegevens van componenten uit de uitvoering en
binnen de Bouwdienst aanwezige database van faalkansen van componenten.
Daar waar deze niet direct een op een pasten is waar nodig met behulp van
engineering's judgment een faalkans vastgesteld. In de FMECA genoemde
faalkansen zijn elk voorzien van een onderbouwing.
3.6.3 Onderhoudsbladen
In het onderhoudsblad genoemde intervallen of frequences betreffen
fabrikantsvoorschriften of zijn op grand van ervaring van de WED vastgesteld.

3.6.4
O
Ter ondersteuning van het keuzeproces wordt gebruik gemaakt van wiskundige
onderhoudsmodel van de Bouwdienst. De keuze van een onderhoudsstrategie
voor variabel onderhoud van een onderdeel of installatie wordt gedaan op
grand van de kennis die de beheerder ervan heeft. Eisen ten aanzien van
faalkans en beschikbaarheid leiden tot een vervangings- of inspectie-interval
binnen de gekozen strategieen.

3.6.5
R
De volgens het huidig inzicht vastgestelde onderhoudskosten per jaar voor de
kritieke hoofdonderdelen zijn:
Nr.

HoofdOnderdeel

Specifiek
Onderdeel

OnderHoudsStrate-

Faal-

Inspectie-

Kosten Per Jaar *

Onderhouds

f 1000

gie
Motoren
groot/klein
Hydrauliek
sturen/bewaken
Schuifhoogteme
ting
ICC + besturing
Besturing
(ex PEG)
Noodsluit- Veiligsluitenlijnen noodsluitsysteem
systeem
Middenspa Vermogensscha
k. (Kering)
nning
Vermogensscha
kelaars (ov)
LS-onderdelen
(Kering)
Middenspannin
gskabels

Schuifbewegingsinstallatie

GAO
GAO
SAO

35
44
28

< 1

3
36

43
72
137

GAO

35

36

67

TAO

9
p.m.

<1
p.m.

41
p.m.

26
21
6

12
2

11

1

18
56
8
98

p.m.

GAO
GAO
SAO
TAO

2

Tabel 3.18

Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat de optimale onderhoudsintervallen
bijzonder gevoelig zijn voor variaties in:
• verwachte levensduur (ondergrens (5%) en bovengrens (95%) bij
onderhoudsstrategie GAO
• conditieverloop bij onderhoudsstrategie TAO.

2* generatie Instandhoudingsplannen OSK, versie 1.0, 20 december 2000

43

3.7

Discipline staal

3.7.1 Kritieke onderdelen
Op basis van de risocomatrix is afgeschat of functieverlies van een onderdeel
leidt tot functieverlies van de kering, de kans van optreden en de
vervangings/reparatiekosten. Op grand hiervan zijn de volgende kritieke
onderdelen vastgesteld:
• schuiven in de kering:
• schuifaanslag;
• zij-aanslag;
• lasverbinding (knoopverbindingen schuif).
Voor de schuifaanslagen en de zijaanslagen geldt dat functieverlies van deze
onderdelen niet zal leiden tot functieverlies van de kering. Deze onderdelen zijn
op economische gronden kritiek. De lasscheuren in de knooppuntverbindingen
van de schuiven kunnen leiden tot bezwijken van de verbinding/schuif en
functieverlies van de kering en zijn op grand hiervan kritiek
3.7.2 FMECA en faalkansen
Voor de kritieke onderdelen zijn FMECA's opgesteld. In de FMECA worden de
volgende oorzaken onderkend die mogelijk kunnen leiden tot schade en of
bezwijken.
Schuifaanslagen/schrapers en zijaanslagen

Met ontbreken van aanslagelementen of gedeelten daarvan en of vermoeiing
van de rubbermatrices van de elementen wordt gezien als oorzaak van een
gestoord functioneren van de elementen.
Bezwijken schuif

Het bezwijken van een schuif kan optreden als gevolg van het bezwijken van
een knooppuntals gevolg van een verborgen gebrek in de lassen. De kans dat
een schuif bezwijkt als gevolg van het bezwijken van een knooppunt bedraagt
1,5 x 10'4. Deze faalkans is gevolgd uit een door TNO uitgevoerde studie.
faalkans/jaar

Kritiek onderdeel

schuifaanslag/schraper

Roompot
'harde"
0,033

“ zachte
0,05

Hammen/Schaar
zachte"
“harde"
0,033
0,033

label 3.19a, overzicht faalkansen van de kritieke onderdelen

kritiek onderdeel

faalkans/jaar

zijaanslagen
bezwijken schuif

0,033
1,5x10“

Roompot/Flammen/Schaar

Tabel 3.19b, overzicht faalkansen van de kritieke onderdelen

3.7.3

Onderhoudsbladen

Voor de kritieke onderdelen zijn de volgende onderhoudsbladen opgesteld.
Correctief
Toestandsafh.
Periodiek
Kritiek Onderdeel
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud
vervangen
n.v.t.
schuifaanslagen/schrapers inspecteren
elementen
en vervangen
en
t.g.v. calamiteit
elementen
zijaanslagen
vervangen
repareren
Lasverbinding knooppunten inspecteren
lasverbinding
schuif
Tabel 3.20
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3.7.4 Onderhoudsoptimalisatie en LCCM
Invoergegevens modeller!

Lassen knooppunten schuif
Door TNO is een studie uitgevoerd met betrekking tot de knooppunten van de
schuiven. Hieruit is een geoptimaliseerd onderhoudsstrategie gevolgd op basis
van TAO.
Schuifaanslagen/schrapers en zijaanslagen
De schuifaanslagen/schrapers zijn niet bereikbaar voor inspectie en onderhoud.
De levensduur is daardoor niet te bepalen. Storingsafhankelijk onderhoud is van
toepassing (SAO).
Voorde zijaanslagen is GAO van toepassing omdat deze elementen goed
bereikbaar voor inspectie en onderhoud waadoor de levensduurverwachting
meetbaar is.
In tabel 3.21 is voor de kritieke onderdelen de onderhoudsstrategie en een
eventueel toegepast model aangeven.
Onderhouds- Model
Strategie
geen model
SAO
toegepast
NRG4
GAO
zie TNO-rapport
TAO

Kritiek Onderdeel
Schuifaanslag/schraper
zijaanslag
lassen knooppunten
schuiven
Tabel 3.21

3.7.5 Resultaten en conclusies
I.

Kostenoverzicht schuifaanslagen en schrapers

a.

Kosten voor periodiek onderhoud

Plaatsen klemmen
Aantal Te

Sluitgat

Tijdvak

Jaarkosten Totaal

Kosten Per Klem

(FI)

(FI)

Plaatsen
Klemmen
Roompot/Hammen/Schaar

binnen 3 jaar

420

210.000

1.500

Tabel 3.22a

Inspecteren
Inspectiestrategie

Tijdsinterval

Aantal

Inspecteren Op

Elementen
monitoren

jaarlijks

25

Kosten

(FI)
scheurgroei/onthechting/

10.000,-/jaar

corrosie

gedurende 5 jaar
5 jaarlijkse

5 jaar

1528

inspectie
jaarlijkse visuele

1 jaar

500

scheurgroei/onthechting/

500.000,-/5

corrosie

jaar

scheurgroei/onthechting/

25.000,-/jaar

inspectie
Tabel 3.22b
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Vervangen aanslagen
Sluitgat

Type

Levens-

Levens-

Aantal

Vervangings-

Milieu-

Jaarkosten

Aanslag

duur

duur

Keren

kosten Per

Kosten/

Totaal (FI)

20 Jaar

30 Jaar

Per Jaar

Aanslag (FI)

Aanslag

458

0,033

20.000

930,-.

316.300

0,05

15.000

930,-

205.500

0,033

15.000

930,-.

32.600

0,05

10.000

930,-.

33.00

330

0,033

20.000

930,-

228.000

234

0,033

15.000

930,-.

123.000

62

0,033

15.000

930,-.

32600

62

0,033

10.000

930,-

22.400

"harde"

Roompot

aanslagen
"zachte”

258

aanslagen
62

"harde”
schrapers
"zachte"

62

schrapers
Hammen

"harde”

/ Schaar

aanslagen
"zachte”
aanslagen
"harde”
schrapers
"zachte"
schrapers

Tabel 3.22c

b.

Kosten voor correctief onderhoud

Calamiteiten
Sluitgat

Type Aanslag

Aantal

Aantal

Vervangingskos

Jaarkosten

Aanslagen

Keren

ten

Totaal (FI)

PerJaar

Per Aanslag (FI)
Inc.
Milieuvoorzieningen

Roompot/Ham-

"harde”

men/Schaar

aanslagen
"zachte"

0,02

20.930

1.250

0,02

15.930

1.600

0,02

15.930

640

0,02

10.930

440

aanslagen
"harde"
schrapers
"zachte"
schrapers
Tabel 3.23

II. Zijaanslagen
a. Periodiek onderhoud

Inspecteren
Inspectiestrategie

Inspecteren Op

Kosten

jaarlijks

scheurgroei/onthechting/

FI. 5.000,-/jaar

gedurende 5

corrosie

Tijdsinterval

Aantal
Elementen

monitoren

jaar
5 jaarlijkse

5 jaar

124

Inspectie
jaarlijkse visuele
inspectie

ca 500
elementen

124

scheurgroei/onthechting/

FI. 60.000,-/5

corrosie

jaar

scheurgroei/onthechting/

FI. 10.500,-

corrosie

/jaar

Tabel 3.24a
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Vervangen zijaanslagen
Sluitgat

Roompot/

Aantal

124

Aantal Ke-

Vervangingskosten

Jaarkosten

ren Per Jaar

Per Aanslag (FI)

Totaal (FI)

0,033

50.000

930,-

208.400

Hammen/
Schaar
label 3.24b

b. Correctief onderhoud

Calamiteiten
Sluitgat

Aantal Zij-

Aantal Keren

Vervangings-

Jaarkosten

aanslagen

PerJaar

Kosten Per Aanslag

Totaal (FI)

(FI)
Roompot/Hammen/Schaar

0,0333

4

509300

6.800

label 3.25

III. Knooppunten

Voor de knooppunten is TAO van toepassing. Voor de inspectieverdeling over
de 20 jaar wordt verwezen naar document nr.TIZ99/2000.D99.1013
"inspectieplanning lasverbindingen schuiven"
Repareren lasverbindingen
Actie

Tijdsinterval

Aantal

Jaarkosten

Elementen
repareren

1,5 x '

5235

FI. 12.000,-

Tijdsinterval

Aantal

Jaarkosten

Tabel 3.26

Vervanging schuif
Actie

Elementen
vervanging

1,5 x

1

62

FI. 279.000,-

Tabel 3.27
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3.8 Discipline werktuigbouw
3.8.1 Kritieke onderdelen
De vastgestelde kritieke onderdelen zijn:
•

Kering:

•

Roompotsluis:

•

Topshuis:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cilindersamenstelling
Gelijkloopinstallatie
Hydrauliekinstallatie
Olie
Oliereservoir
Conserveringsinstallatie
Rijbewegingswerk deur: onderrolwagen, afdrukinstallatie
Deuraandrijving: hydraulische installatie, kabel, bovenrolwagen
Dieselcentrale

3.8.2 FMECA en faalkansen
De faalkansen zijn bepaald uit gegevens van componenten uit de ontwerpfase,
beschouwing op grond van de norm voor bouwconstructies of praktijkgegevens
van de WED uitgaande van adequaat onderhoud. Deze faalkansen kunnen voor
beheer en onderhoud per kritiek onderdeel meerdere aspecten en niveau's
betreffen. Er kan daarom niet een enkel getal worden genoemd die de faalkans
van een kritiek onderdeel vertegenwoordigt. In de FMECA genoemde
faalkansen zijn elk voorzien van een onderbouwing.
3.8.3 Onderhoudsbladen
In het onderhoudsblad genoemde intervallen of frequenties betreffen
voorschriften vanuit het ontwerp of zijn op grond van ervaring van de WED
vastgesteld.
3.8.4 Onderhoudsoptimalisatie en LCCM
Ter ondersteuning van het keuzeproces wordt gebruik gemaakt van wiskundige
onderhoudsmodel van de Bouwdienst. De keuze van een onderhoudsstategie
voor variabel onderhoud van een onderdeel of installatie wordt gedaan op
grond van de kennis die de beheerder ervan heeft. Eisen ten aanzien van
faalkans en beschikbaarheid leiden tot een vervangings- of inspectieinterval
binnen de gekozen strategieen. Voorzover je voor vast onderhoud wil spreken
van een strategic , dan komt daarvoor alleen gebruiksafhankelijk onderhoud
(GAO) in aanmerking.

2' ’ generatie Instandhoudingsplannen OSK, versie 1.0, 20 december 2000
>

48

3.8.5 Resultaten en conclusies
De volgens het huidig inzicht vastgestelde onderhoudskosten per jaar voor de
<ritieke hoofdonderdelen zijn:
kosten per
(kfl.)
hoofdonder- specifiek onderdeel
nr.
jaar
deel
SAO
TAO
GAO
Cilindersamenstelling:
Kering:
1303
periode 2000 t/m 2011
5433
periode 2012 t/m 2013
10549
periode 2014 t/m 2021
6417
periode 2022 t/m 2049
181
Gelijkloopinstallatie
202
Hydrauliekinstallatie
195
Olie
145
Oliereservoir
35
Conserveringsinstallatie
149
Rijbewegingswerk deur:
Roompotonderrolwagen en
sluis:
afdrukinstallatie
Deuraandrijving: hydr. Installatie
en kabel,
10
Bovenrolwagen en
afdrukinstallatie
11
204
Dieselcentrale
10 Topshuis:
Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat de optimale onderhoudsintervallen niet
bijzonder gevoelig zijn voor variaties in:
• de verhouding Kc/Kp (Kc= kosten correctief onderhoud, Kp= kosten
preventief onderhoud);
• levensduur ondergrens (5%);
• levensduur bovengrens (95%).
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4 Evaluatie
Na afloop van de laatste projectteamvergadering op 27 november 2000 is de
leden hiervan gevraagd een korte mondelinge toelichting te geven over het
verloop en de inhoud van dit project. Over het algemeen is men van mening
dat dit project voor de Rijkswaterstaat "vernieuwend"is geweest voor wat
betreft het "structureren van onderhoud''aan een beheerobject en het verdient
aanbeveling om in de toekomst deze methodieken toe te gaan passen voor
dergelijke grote infrastructurele beheerobjecten.
Aanvankelijk stond men vrij sceptisch tegenover deze aanpak; men had immers
een instandhoudingsplan voor de stormvloedkering, hoewel dit opgesteld was
volgens "the state of the art". Gaandeweg het project ging men toch inzien dat
de toegepaste methodiek voor het opstellen van het 2e instandhoudingsplan
paste in de filosofie van de Rijkswaterstaat namelijk inspecties, onderhoud en
vervangingen plegen aan die onderdelen welke essentieel zijn voor het
functioneren van het beheerobject.
Dit in het kader van Beheer Plan Nat en Wegbeheer 2000. Bovendien past het
structureren en optimaliseren van onderhoud bij de Rijksoverheid in het
tijdsbeeld waarin grote infrastructurele nieuwbouw projecten worden
uitgevoerd en waarin de "Life Cycle Cost" gedachte een wezenlijk onderdeel is
geworden bij de ontwerp- en onderhoudsfilosofie.
Bij de aanvang van dit project was voor menig lid van het projectteam niet
helder wat het eindresultaat ondanks het opgestelde stappenplan met
beslismomenten - eigenlijk inhield. Nadat de pilot studie was afgerond werd het
duidelijk dat alleen aan de hand van een "Handleiding"invulling gegeven kon
worden aan het structureren en optimaliseren van het onderhoud aan de
kering. Deze toegepaste methodiek - een proces van storingsanalyses,
onderhoudsbladen en onderhoudsoptimalisaties - is namelijk bij de
Rijkswaterstaat slechts in zeer beperkte kring bekend; meer toepassing van deze
methodiek heeft reeds plaats gevonden in de procesindustrie.
Hieronder voIgt een resume van de evaluatie van het project:
1. het geheel wordt - mede door de onbekendheid - gezien als een moeilijke
materie; door het hoge abstractieniveau staat het ogenschijnlijk ver af van
de dagelijkse praktijk,
2. er is heel veel uitgezocht en vastgelegd wat zijn waarde in de toekomst nog
zal bewijzen; er heeft een diepgaande onderbouwing plaats gevonden door
het opstellen van storingsanalyses, faalkansen, onderhoudsbladen,
toepassing van onderhoudsoptimalisatiemodellen en deze resultaten
uiteindelijk vertalen in een instandhoudingsplan ook wel Life Cycle Cost
Model genoemd,
3. het voldoet daarmee aan de politick opgelegde voorwaarden,
4. mede door de scope van 50 jaar geeft het een goed inzicht voor de
onderhoudskosten voor de lange termijn,
5. de gehanteerde methodiek houdt in dat er een verandering van denken
heeft plaats gevonden, waarbij bewuster naar het "falen van onderdelen "is
gekeken en wat de gevolgen zijn,
6. het gebruik van modellen om het kostenminimum - evenwicht tussen
preventief en correctief onderhoud - te bepalen.
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Ook zijn er een aantal aspecten - die tijdens de implementatie verder
onderzocht moeten te worden - waar volgens de teamleden (voorlopig nog)
onvoldoende uitwerking aan is gegeven Het betreft:
1. het afstemmen van het onderhoud tussen de disciplines onderling (is
trouwens aangegeven in het projectplan); dit dient voorlopig nog
handmatig te gebeuren,
2. het gemis van referentiedocumenten voor de disciplines Elektrotechniek en
Werktuigbouwkunde; deze worden medio 2001 verwacht vanuit het project
KuBOS,
3. het gebruik van de faalkansen en faalkansruimten; vanuit het ontwerp
ontbreken de achtergronden van de foutenbomen en zijn de faalkansen niet
tot op componentniveau uitgewerkt,
4. de vraag of de theoretische uitwerking ook praktisch ingevuld kan worden
hetgeen in de toekomst een grote mate van betrokkenheid en inzet van de
medewerkers vereist,
5. de grote onbekendheid met het verioop van het verouderingsgedrag van
onderdelen.
Evaluatie naar de toekomst

In de toekomst is het noodzaak de geschiedenis van het onderhoud aan de
stormvloedkering goed vast te leggen, zodat er een onderhoudsgeschiedenis
ontstaat die gemakkelijk toegankelijk is.
Aan de hand van de inspectieresultaten dienen conclusies getrokken te worden
die inzicht moeten geven in de onderhoudstoestand van het betreffende
onderdeel en zijn "ruimte"tot falen; het bepalen van het interventieniveau van
de diverse kritieke onderdelen zal veelal bepaald kunnen worden door een
stringente bewaking van het verioop van de veroudering.
Na elke inspectie zal een evaluatie dienen plaats te vinden waarna bezien dient
te worden of de uitgangspunten zoals verwoord in de onderhoudsbladen
aangepast behoeven te worden. Het nieuwe instandhoudingsplan is dus een
aaneenschakeling van inspecteren, rapporteren en evalueren, waarna
(eventueel) aanpassing van het instandhoudingsplan het gevolg zal zijn.
Uiteraard zal ook aanpassing nodig zijn nadat onderhoud c.q. vervanging heeft
plaats gevonden. Als hulpmiddel kan hierbij het programma ‘TISBO’' gebruikt
worden.
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5 Resultaten en conclusies

5.1

Resultaten en conclusies (discipline's)

Uit het onderzoek vanuit de discipline beton komt voort, dat op korte termijn
(in de periode rond 2005) op onderhoud aan het beton van de verkeerskokers
van de Roornpot, de Hammen en de Schaar moet worden gerekend en in 2010
op landverkeerskokers.. Een zeer grote pick qua kosten wordt verwacht rondom
het jaar 2026. In deze periode is groot onderhoud geprognosticeerd aan de
hamerstukken, de bovenbalken en het bovenwater liggende deel van de pijlers.
Het betreft hier een bedrag van honderden miljoenen. Hieraan voorafgaand
moet een lang traject van inspecties worden voorbereid om de noodzaak van
met name het laatst genoemde onderhoud, te rechtvaardigen.
Bij de discipline conserveringen wordt uitgegaan van een langere
levensduurverwachting van de conserveringssystemen van de schuiven. Hierbij
wordt de intensiteit van kleinere onderhoudsbeurten (upgrades) verhoogt, ten
laste van het groot onderhoud (totale vervanging van de conservering). Het
onderhoud van de conserveringen is gebaseerd op toestandsafhankelijk
onderhoud. Om het degradatieproces van de conservering goed te kunnen
volgen wordt een 5 jaarlijkse TTI voorgesteld, waardoor op regelmatige wijze
data wordt verkregen betreffende de conditie. Hierdoor kan proberen om een
voorspelling te doen van het moment van onderhoud of vervanging.
Voor de komende jaren zullen er veel kosten zijn te verwachten op het gebied
van de discipline elektrotechniek. Het gaat hier met name om het elektrische
deel van de aandrijvingen van de schuiven. Dit zal optreden rondom de jaren
2018 en 2019.
De schuifaanslagen van de schuiven blijven een probleem voor de discipline
staal, als gevolg van corrosie van de stalen platen rondom het rubber. Daarbij is
het slecht zichtbaar en bereikbaar. Het is een van de weinige civiele onderdelen,
waarop storingsafhankelijk onderhoud wordt gepleegd. Vervanging van de
onderdelen ligt voor de hand, maar is nog onderwerp van studie. Voor de
knooppunten van de schuiven is een intensief inspectieprogramma opgezet,
vanwege het verwachte gevaarvan scheurvorming.
Vanaf het jaar 2010 is de verwachting dat het onderhoud binnen de discipline
werktuigbouw drastisch zal toenemen. Dit onderhoud is voornamelijk
gebaseerd op basis van gebruiksafhankelijk onderhoud. Vooral vanaf de jaren
2014 zal de geplande aanschaf van reservecilinders en de revisie van de
bestaande cilinders veel kosten met zich mee brengen.
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5.2

Resultaten en conclusies (algemeen)

Het totaalresultaat van dit project kan als voIgt worden samengevat:
• Een voor een groot deel onderbouwd instandhoudingsplan 2de generatie
Oosterscheldekering, gepresenteerd middels een LCC Model.
• De grootste kostenposten zijn te verwachten voor de conservering en de
betonconstructies; de conservering is bij handhaving van de huidige stalen
schuiven een bekend repeterend gegeven, maar ook aan de
betonconstructies zijn met name in 2005 en 2026 grote kosten te
verwachten. Het is zeer belangrijk de voor 2005 verwachte onderhoudspiek
voor beton zo spoedig mogelijk door nader onderzoek te verifieren, zodat
vroegtijdig een onderhoudsplan met eventuele alternatieve maatregelen
kan worden opgesteld.
• Door de grotere "scope" van het nieuwe instandhoudingsplan - van 20
naar 50 jaar - is ook duidelijk geworden dat er voor de langere termijn meer
onderhoudsinspanningen verwacht kunnen worden, dan - door de beperkte
tijdsduur - in het 1ste instandhoudingsplan is weergegeven.
• Daarnaast zijn er grote hoeveelheden gegevens gegenereerd met
betrekking tot het beheer en onderhoud in het algemeen en de OSK in het
bijzonder. Deze gegevens kunnen in de toekomst gebruikt worden om voor
andere waterkeringen een verder onderbouwd IHP op te stellen, maar ook
als basisinformatie voor een IHP 3de generatie voor de OSK.
• Tijdens het project is er getracht een inschatting te maken naar de invloed
van onderhoud op het faalgedrag van onderdelen. Hierbij zijn inschattingen
van faalkansen gedaan in combinatie met de bijbehorende gevolgen. Het is
voor het eerst binnen Rijkswaterstaat dat op deze wijze getracht is een
invulling te geven ten aanzien van de noodzaak tot onderhoud.
• De toegepaste methode van NRG is door het projectteam als een zinnig en
belangrijke instrument ervaren om soortgelijke projecten in de toekomst uit
te kunnen voeren.

' H;

H

Roompot
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6 Aanbevelingen vervolgtraject

Om de toegepaste methodiek in de praktijk te gebruiken en verder uit te
bouwen, worden hieronder als voorstel de volgende aandachtspunten
benoemd:
1. het degradatieverloop (=verouderingsproces) per onderdeel zo goed
mogelijk in beeld te brengen en vast stellen wanneer ingegrepen dient te
worden (bepaling interventieniveau);
2. de aldus verkregen kromme c.q. rechte naar aanleiding van inspecties te
preciseren, zodat na een aantal inspecties een duidelijker beeld ontstaat van
de mate van het verouderingsproces. Literatuurstudie, nader onderzoek enz.
kan hierbij een hulpmiddel zijn; bovendien is een onderlinge samenwerking
met andere RWS beheerders van maritieme beheerobjecten aan te bevelen,
3. het inventariseren van het z.g. "vast onderhoud" en de inspecties en het
bepalen van de noodzaak hiervan alsmede het vanuit de onderhoudsbladen
toegepaste tijdsinterval,
4. het inventariseren van het “variabel onderhoud"vanuit de toegepaste
onderhoudsbladen, het (eventueel) aanpassen van de variabele
onderhoudsinterval naar aanleiding van de uitgevoerde inspecties, het
invoeren van de nieuwe gegevens in de optimalisatiemodellen en het
(eventueel) aanpassen van het instandhoudingsplan,
5. het gestructureerd uitvoeren van het voorgestelde "nader onderzoek" en
het kritisch nagaan van de onzekerheden uit de gevoeligheidsanalyse en dan
vooral voor de grote kostenposten op korte termijn,
6. het aan de hand van de uit de inspecties verkregen resultaten (opnieuw)
vaststellen van de faalkansen,
7. het aanleggen van een database waarin alle activiteiten en resultaten ten
aanzien van inspecties, (uitgesteld) onderhoud en vervangingen worden
vastgelegd. Deze database dient goed toegankelijk te zijn; het programma
TISBO kan daarbij als middel gebruikt worden, maar momenteel is nog niet
duidelijk of het programma in staat is, om alle relevante gegevens op te
slaan.
Gedurende de nazorg van dit project zal getracht worden met behulp van een
stappenplan, waarin de eerder genoemde aspecten minimaal in voorkomen,
uitwerking te geven aan de implementatie van deze methodiek. Dit
stappenplan, alsmede de volgorde van de aan te pakken zaken, zal in
gezamenlijk overleg tussen Bouwdienst en dienstkring Deltakust, alsmede de
WED Zeeland, opgezet dienen te worden.
De directie Zeeland wil de genoemde methodiek gaan toepassen en heeft daar
invulling aan gegeven door het benoemen van een implementatieleider die als
teamlid het project vanaf het begin heeft ondersteund.
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7 Lijst van definities en afkortingen

Beheerobject
Een beheerobject is een verzameling installaties of een constructie waarvan
installaties deel uitmaken.
Beschikbaarheid
De mate waarin een (onderdeel van) een beheerobject in staat is om zijn functie
te vervullen.
Betrouwbaarheid
De mate waarin een (onderdeel van) een beheerobject gedurende een bepaalde
periode zonder falen zijn functie blijft vervullen.
Bruikbaarheid
De mate waarin (een onderdeel van) een beheerobject voldoet aan een
vastgestelde norm ten aanzien van het gebruikscomfort.
CA (Critical Analysis)
Een methode om de mogelijke storingen van een technisch systeem te
groeperen naar het gewicht dat wordt toegekend aan de frequentie van
optreden en aan de consequenties van die storingen.
Conditieparameter
Een meetbare grootheid aan de hand waarvan het verloop van de kwaliteit van
een onderdeel in de tijd kan worden vastgesteld.
Decompositie
De opdeling van een beheerobject in onderdelen.
Duurzaamheid
De mate van vergankelijkheid uitgedrukt in een (gemiddelde) levensduur.
Faalfrequentie
Het gemiddelde faaltempo van een onderdeel of de gemiddelde faalintensiteit
van een installatie.
Faalkans
De kans dat een onderdeel of een gehele installatie binnen een bepaalde
tijdsperiode of per vraag faalt.
Faalkosten
De som van technische (herstel/vervang)kosten en de maatschappelijke kosten
als gevolg van falen.
Faaltempo
De conditionele kans per tijdseenheid waarmee een onderdeel in
eerstvolgende tijdsinterval zal falen.
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het

Faaltijd
De tijd dat een beheerobject functieverlies/beperking heeft als gevolg van falen
van een onderdeel, gerekend vanaf het moment van falen tot en met het einde
van het herstel/vervanging van het betreffende onderdeel.
Falen
Het niet meer voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Falen (fysiek)
Bezwijken van het onderdeel.
Falen (norm)
Het niet meer voldoen aan de gestelde (ontwerp)norm.
FMFA (Failure Mode and Effects Analysis)
Een methode voor de systematische analyse van alle voorzienbare
storingsmogelijkheden van een (hoofd)onderdeel en
hun effecten op de
functie waarvoor het onderdeel dient; gebaseerd op een schema waarin de
logische samenhang tussen deel-en eindfuncties is weergegeven.
FMFCA (Failure Mode and Effects and Criticality Analysis)
Een combinatie van een FMEA en een CA.
Functie
De functie is de bestemming en het gewenste gebruik van een beheerobject
met het oog op de daarbij betrokken belangen.
Functie-eis
De eis waaraan de functie van (een deel van) de infrastructuur moet voldoen.
Functie-verlies
De situatie waarin (een deel van) de infrastructuur niet langer voldoet aan de
gestelde functie-eis.
Inspectie-parameter
Een meetbare grootheid die benodigd is om een bijdrage te leveren in het
bepalen van een conditieparameter.
Interventieniveau
Het kwaliteitsniveau waarop moet worden ingegrepen omdat de kans op
functieverlies een van te voren vastgestelde waarde heeft bereikt.
Kental
Een verhoudingsgetal of een kenmerkende eenheidsprijs.
Kritiek onderdeel
Een (hoofd)onderdeel is kritiek als het risico van niet functioneren groter is dan
een vooraf vastgestelde waarde.
Als criterium voor de Oosterscheldekering wordt voor de gevolgen in de
risicomatrix "Economie" aangehouden de kosten per onderhoudsjaar, waarbij
geen onderscheid is gemaakt voor een enkel onderdeel of voor een groep van
onderdelen.
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Kunstwerk
Een civiel-technisch werk of een installatie dat deel uitmaakt van natte en/of
droge infrastructuur en dat een of meer functies vervult.
Kunstwerkcomplex
Een verzameling van een of meer kunstwerken, die tezamen een functionele
eenheid vormen.
Levensduur (economisch)
De periode tussen het tijdstip van realiseren van een onderdeel en het moment
waarop het vanuit bedrijfseconomisch oogpunt het meest optimaal is om te
vervangen.
Levensduur (gemiddeld)
De verwachte levensduur indien er geen preventief onderhoud aan het
onderdeel of de installatie wordt gepleegd. Gemiddelde levensduur in Engels:
MTTF (Mean Time To Failure).
Levensduur (technisch)
De periode tussen het tijdstip van realiseren van een onderdeel en het moment
waarop het vanuit technisch oogpunt noodzakelijk is om het te vervangen
omdat het niet meer aan de technische eisen voldoet.
Levensduurkosten (Life Cycle Costing)
Alle kosten vanaf het ontwerp tot en met de sloop van het betreffende
onderdeel/kunstwerk/kunstwerkcomplex.
Maatregel
Een maatregel is een beheeractiviteit ten behoeve van het op het gewenste
kwaliteitsniveau houden of brengen van de vastgestelde functies van een deel
van de infrastructuur.
Maatschappelijke kosten
De kosten die door de maatschappij worden gemaakt/geleden wanneer als
gevolg van het falen of onderhouden van een onderdeel een beheerobject
functieverliesZ-beperking kent.
Modificatie
Dit is een constructiewijziging van een bepaald onderdeel met als doel om de
productieprestatie, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid of onderhoudskosten
aan te passen aan de (nieuwe) eisen.
NCW
Netto Contante Waarde; een methode waarbij de toekomstige kosten worden
teruggerekend naar een bepaald basisjaar.
Onderhoud
Het geheel van technische activiteiten die tot doel hebben een beheerobject in
die staat te houden of te brengen, die nodig wordt geacht voor een voldoende
(duurzame) functievervulling.
Onderhoud (Effectief)
Onderhoud dat aan zijn doel beantwoord.
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Onderhoud (Efficient)
Effectief onderhoud dat economisch is verantwoord.
Onderhoud (Gebruiksafhankelijk)
Onderhoud dat wordt uitgevoerd nadat een bepaalde periode van gebruik van
een onderdeel is verstreken ongeacht de toestand op dat moment.
Onderhoud (Storingsafhankelijk)
Onderhoud dat wordt uitgevoerd nadat is geconstateerd dat een onderdeel
heeft gefaald.
Onderhoud (Toestandsafhankelijk)
Onderhoud dat wordt uitgevoerd nadat bij de toestandsbepaling
geconstateerd dat een onderdeel zijn functie dreigt te verliezen.

is

Onderhoud (Variabel)
Een categoric onderhoud met een onregelmatige interval.
Onderhoud (Vast)
Een categoric onderhoud met een regelmatig interval.
Onderhoudsplanning
De planning van het geheel van onderhoudsactiviteiten nodig om een
voldoende niveau van functievervulling te behouden.
Risico
Risico is de som van de producten van de kans op functieverlies en de
maatschappelijke en economische gevolgschade.
Voor de Oosterschelde Stormvloedkering zijn t.a.v. de functies veiligheid,
ecologie en waterkwaliteit en bereikbaarheid eisen gesteld, terwijl de
kostenhoogte een economische randvoorwaarde is.
Risicomatrix
Een risicomatrix is een matrix waarin per functie of randvoorwaarde een relatie
wordt gelegd tussen de kans van voorkomen en de gevolgen c.q. gevolgkosten.
Schade
Een waarneembare kwaliteitsvermindering van een
beheerobject.

(onderdeel van een)

Streefbeeld
Een concrete meetbare doelstelling om aan de gestelde functie('s) en de daarbij
behorende eisen te voldoen.
Toonbaarheid
De mate waarin de esthetische kwaliteit van een (onderdeel van een)
beheerobject voldoet aan de vastgestelde (subjectieve) norm.
Veiligheid
De mate waarin het risico op persoonlijk letsel voor mens en dier voldoet aan de
vastgestelde norm.
Veiligheidsmarge
De ruimte tussen het interventieniveau en het niveau van het functieverlies.
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Verouderings- of gedragsmodel
Dit is een deterministische of probabilistische beschrijving van het
verouderingsgedrag van een onderdeel, als verloop van kwaliteitskenmerk(en)
of faalfrequentie in de tijd gezien.
Vervolgkosten
De kosten die ontstaan door het niet herstellen van de schade; het betreft
zowel de onderhouds- als de maatschappelijke kosten.
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1. Stappenplan

1.1

Algemeen

De onderbouwing van het instandhoudingsplan 2e generatie Oosterschelde
Stormvloedkering is totstandgekomen middels een systematiek die door de
Bouwdienst Rijkswaterstaat in samenwerking met NRG in een stappenplan is
vastgelegd.
Het stappenplan vormt de leidraad van het proces van totstandkoming van het
instandhoudingsplan en is door de te onderscheiden disciplines parallel
doorlopen.
Het stappenplan is weergegeven in het hoofdrapport en wordt daarin verder
behandeld.
In dit deelrapport wordt verslag gedaan van de onderbouwing van het
instandhoudingsplan voor de discipline beton.
De volgorde van de hoofdstukken in dit rapport is conform de volgorde van de
stappen in het stappenplan.
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2. Bepaling kritieke onderdelen vanuit ontwerp

2.1

Algemeen

De foutenboom vanuit het ontwerp is weergegeven in het hoofdrapport.
De foutenboom kan als een functionele analyse van het gehele systeem worden
opgevat en is gebruikt om een eerste selectie te maken van kritieke onderdelen
met betrekking tot de functie waterkeren.
Voor de overige functies, waarvan m.n. de functie bereikbaarheid voor de
discipline beton van belang is, is vanuit het ontwerp geen foutenboom
beschikbaar. Voor de onderdelen binnen de discipline beton die een rol spelen
bij de vervulling van deze functie is in eerste instantie ingeschat welke kritiek
zijn. Bij het opstellen van de FMECA en het vaststellen van de faalkansen van de
onderdelen daarin en bij het uitwerken van optimalisatie is meer inzicht
opgedaan in het "kritiek zijn" van deze onderdelen.

De resultaten betreffende de keuze van kritieke onderdelen, na een beoordeling
aan de hand van de risicomatrices, worden behandeld in hoofdstuk 4.
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3. Opstellen risicomatrices

3.1

Algemeen

Er zijn risiscomatrices opgesteld voor de functies:
• Waterkering;
• Ecologie en Waterkwaliteit en
• Bereikbaarheid (zowel voor weg- als voor waterverkeer).
Daarnaast is voor de randvoorwaarde Economie een risicomatrix opgesteld,
zodat voor onderdelen die door hoge kosten van maatregelen of gevolgschade,
als kritiek onderdeel dienen te worden behandeld. Daarbij is niet noodzakelijk
een hoofdfunctie in kritieke mate in het geding .
Het doel van de risicomatrices is om over een selectiemiddel te beschikken,
waardoor de mogelijkheid ontstaat om belangrijke en minder belangrijke
onderdelen binnen een beheerobject, van elkaarte kunnen onderscheiden.
Dit gebeurt op basis van belangrijkheid van een onderdeel in relatie tot het
vervullen van de eisen voortkomend uit een van de voornoemde functies.
De risicomatrices zijn weergegeven in het hoofdrapport en worden daarin
verder behandeld.
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4. Vaststellen kritieke onderdelen

4.1

Algemeen, aanpak van de inventarisatie.

Volgens het stappenplan voor het opstellen van het IHP 2e generatie (zie
hoofdrapport) wordt per deelproject een inventarisatie gemaakt van de
hoofdonderdelen met een niet-acceptabel risico- of kostenniveau.
De inventarisatie wordt gemaakt op basis van de risico-matrix voor de functies
van de kering. De lijst van kritieke onderdelen volgens het bestaande
instandhoudingsplan (PBOK.OSK-4-96213) dient als indicatie van het gewenste
detailniveau van de decompositie.
Wijze van inventarisatie en beoordeling in relatie tot de risicomatrix.
De reparatie- of vervangingskosten zijn voor de betonconstructies zodanig dat
het grensbedrag van / 250.000,- voor de onderdelen, zoals voorgesteld voor
het nieuwe IHP, bij enig onderhoud al snel wordt overschreden.
Het bepalen van de kans dat falen optreedt is onderwerp van vervolgstappen
binnen dit project (stap 7) zodat niet op voorhand gesteld kan worden dat
deze kans voor bepaalde grote onderdelen zodanig klein is dat er geen sprake is
van een kritiek onderdeel. Toch wordt getracht reeds t.b.v. een eerste
inventarisatie de kans van falen op grond van de huidige gegevens en
verwachtingen in te schatten, zodat ook kan worden bepaald welke onderdelen
op basis van de risicomatrix kritiek zijn.
In het kader van het opstellen van het IHP 2e generatie geldt verder als
overweging dat het aantal onderdelen, waarvoor een geavanceerde analyse
(FMECA) uitgevoerd kan worden, beperkt moet blijven. Daarom wordt t.o.v. de
bestaande decompositie het detailniveau niet verlaagd. Er zal zelfs worden
nagegaan of het mogelijk is om door samenvoeging van een aantal
hoofdonderdelen, voorafgaande aan de FMECA, het aantal te analyseren
hoofdonderdelen te beperken.

4.2 Kritieke hoofdonderdelen
De volgende hoofdonderdelen kunnen in een bepaalde mate als kritiek worden
aangemerkt:
1. pijlers in getijde- en spatzone;
2. ondersabeling van de schuifgeleidingen;
3. bovenbalken inclusief opleggingen;
4. hamerstukken;
5. opleggingen van de verkeerskokers;
6. verkeerskokers (inclusief schampkanten);
7. landhoofdverkeerskokers (inclusief schampkanten);
8. voegovergangen tussen de verkeerskokers;
9. landhoofden.
Toelichting per onderdeel:
1.
pijlers in getijde- en spatzone;
De pijlers hebben de volgende functies:
• een ‘kozijn’ vormen voor de beweegbare schuif, samen met de dorpel- en
bovenbalk;
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• waterkeren (direct) als onderdeel van de kering;
• het dragen van de verkeersweg;
• het dragen van de schuif (lokaal ter plaatse van de oplegnok);
• het dragen van het schuif/bewegingswerk (via het hamerstuk)
De pijlers kunnen bezwijken t.g.v. twee hoofdmechanismen:
• belastingoverschrijding (>sterkte);
• falen van de fundering.
Beide faalmechanismen kunnen door een reeks van andere mechanismen
worden ingeleid.
Uit de faalkansen van de top van de hoofd foutenboom blijkt dat de faalkans
voor het bezwijken van 4 of meer pijlers op 9,7.1 O'2
voor een zeer klein deel (0,1 %) bijdraagt aan een onacceptabele waterstand
op de Oosterschelde. Een bijdrage daaraan wordt gevormd door het falen van
een pijler t.a.v. sterkte.
Wanneer het falen van de fundering oorzaak is kan ook het falen via een
kettingreactie van 1,2,3 of 4 pijlers tot de faalconditie leiden.
Beide bijdragen aan de faalconditie zijn ongeveer gelijk (ca. 10’9). D.w.z. dat de
faalkansgevolgen t.g.v. het falen van een enkele pijler t.a.v. de sterkte een orde
lager zijn dan t.g.v. falen van de fundering.
Voor het bezwijken van een randpijler bij Schouwen of Noord-Beveland wordt
de faalkans door het falen van een pijler op 0,7.10‘7 geschat, echter deze
gebeurtenis draagt veel (50%) bij aan de faalconditie van onderlopen van
Schouwen en/of Noord-Beveland dat (0,4.10‘7).
Geconcludeerd kan worden dat de randpijlers zeker een orde gevoeliger zijn
dan de overige pijlers.
Niet duidelijk is overigens welke van beide mechanismen (sterkte pijler of
sterkte fundering pijler) maatgevend is.
Verloren gaan van de sterkte van de voorgespannen pijlers is niet direct door
inspecties vast te stellen. Het dient als een ongewenste gebeurtenis met zeer
grote gevolgen te worden beschouwd.
De kans is volgens de ontwerpnota in ieder geval kleiner dan 0,7.1 O'7 voor de
randpijlers. Dit wordt in de FMECA (zie Hoofdstuk 5) aangeduid met de
volgende codering:
V(eiligheid): G(evolg) 5 K(ans) 1: kritisch
NB: een aantal gevolgschattingen is in de definitieve FMECA's aangepast.
2.
ondersabeling van de schuifgeleidingen;
De ondersabeling van de schuifgeleidingen vormt een onderdeel van het
'schuifsysteem'. De ondersabeling van epoxymortel dient mede als elektrische
isolatie tussen de geleiding en de ingestorte delen van de pijler en kan via de
volgende mechanismen tot falen leiden:
• vervorming/loslaten van de geleiding zodanig dat deze tot klemmen van de
schuif leidt;
• vervorming/loslaten van de geleiding zodanig dat deze bij belasten (keren)
tot te hoge spanningsconcentratie leidt wat kan leiden tot:
• bezwijken van de schuifaanslag of;
• (lokaal) bezwijken van de schuif.
• verloren gaan van de elektrische isolatie van de geleiding.
Uiteindelijk kunnen deze mechanismen tot falen van de kering leiden. De
faalkansen zijn niet bekend maar mogelijk wel af te leiden uit een meer
gedetailleerde foutenboom.
Verwacht mag worden dat voor de ondersabeling ruim binnen de levensduur
een faalkans in de orde K4 wordt bereikt, maar dat de gevolgen daarvan
beperkt zullen blijven.
V: G3 K4: kritisch
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3.
bovenbalken inclusief opleggingen;
De bovenbalken vormen een onderdeel van het 'kozijn' voor de beweegbare
schuiven, d.w.z. dat ze dienen als hoogwaterkering. Een nevenfunctie van de
bovenbalken is dat ze een 'plateau' bieden voor een deel van het onderhoud
(visuele inspectie) van de schuiven. De bovenbalken zijn in het kader van de
pilot-analyse al als kritisch onderdeel aangemerkt.
De faalmechanismen zijn:
• overbelasting (wanneer de sterkte door directe belasting wordt
overschreden in een verder functionerend systeem);
• bezwijken t.g.v. de condities na het falen van een schuif
Uiteindelijk kunnen deze mechanismen tot falen van de kering leiden. De
faalkansen zijn niet bekend maar mogelijk wel af te leiden uit een meer
gedetailleerde foutenboom.
Verloren gaan van de sterkte van de bovenbalken is niet direct door inspecties
vast te stellen zodat het als een ongewenste gebeurtenis met grote gevolgen
dientte worden beschouwd.
V: G4 K2: kritisch
4.
hamerstukken
De hamerstukken vormen een dragend onderdeel van het 'schuifsysteem' en
kunnen via de volgende mechanismen tot falen van de kering leiden:
• overbelasting (wanneer de sterkte door directe belasting wordt
overschreden in een verder functionerend systeem);
Dit zou kunnen optreden:
- tijdens het sluiten;
- bij gesloten schuiven;
- bij het openen van de schuiven;
- bij geopende schuiven;
- bij het openen met maximale oliedruk;
Overbelasting zal bij geringe verplaatsingen leiden tot falen t.a.v.
openen/sluiten van een afsluitopening.
• bezwijken t.g.v. de condities na het falen van een schuif.
Uiteindelijk kunnen deze mechanismen tot falen van de kering leiden. De
faalkansen zijn niet bekend maar mogelijk wel af te leiden uit een meer
gedetailleerde foutenboom.
Verloren gaan van de sterkte van de hamerstukken is niet direct door inspecties
vast te stellen maar het monitoren van het gedrag bij een proefsluiting (deze
vindt 4x per jaar piaats) geeft wel een goede indicatie. De aantastingscondities
t.p.v.de hamerstukken zijn wat gunstiger dan t.p.v. de bovenbalk.
Falen dient als een ongewenste gebeurtenis met grote gevolgen te worden
beschouwd.
V: G4 K2: kritisch
5.
opleggingen van de verkeerskokers
De verkeerskokers hebben een statisch bepaalde driepuntsoplegging met
zogenaamde "neotopflagers".
De functie van de opleggingen is evident. Bijzonder is dat de opneembare
translates en rotates relatief groot zijn vanwege de mogelijke verplaatsingen
bij een superstorm en de 'overcapaciteit' die t.o.v. de gemiddelde
zettingsverwachting bij de bouw in rekening is gebracht. Dit wordt tenminste
gemeld voor de voegconstructie (advies Voegovergangsconstructies
Oosterscheldekering, concept, 15 januari 1999)
Wanneer de opleggingen van de verkeerskoker niet meer voldoende
functioneren kunnen de volgende faalmechanismen optreden:
• overbelasting t.a.v. betondrukken door spanningsconcentratie en/of te
grote excentriciteit;
• overbelasting t.a.v. horizontale oplegkrachten door verhinderde
vervormingen t.g.v. vergrote wrijving;

2* generatie Instandhoudingsplannen OSK, versie 1.0, 20 december 2000

10

•

overschrijding van de toleranties van de voegconstructie t.g.v. te grote
vertikale verplaatsingen/vervormingen;
• verloren gaan van de demping met grotere stootkrachten tot gevolg
(wellicht irrelevant mechanisme);
• losraken/verzwakt raken van de vaste opleggingen t.a.v. het oplegsysteem
met losliggen van de vkk als gevolg
Doordat de kokers tevens dienst doen als opstelruimte voor de technische
installaties van de bewegingswerken is er voor het laatstgenoemde
mechanisme enige relatie met de functie veiligheid.
Voor de overige mechanismen is vooral de functie bereikbaarheid in het geding.
De kosten van vervanging van de opleggingen zijn aanzienlijk.
V: G4 K1: niet kritisch
B: G4 K3: kritisch
E: G4? K4: kritisch (voor alle verkeerskokers samen, bij schade aan een aantal
opleggingen)
6.
verkeerskokers (inclusief schampkanten);
De verkeerskokers hebben een functie als:
• opstelruimte voor de technische installaties van de bewegingswerken;
• onderdeel van de rijkswegverbinding tussen Noord-Beveland en Schouwen;
• onderhoudsweg
De volgende faalmechanismen kunnen optreden:
• vermindering van de sterkte t.g.v.:
• verloren gaan van de voorspanning door corrosie;
• vermindering van de wapeningsdoorsnede door wapeningscorrosie;
• vermindering van de betondrukzone t.g.v. afgedrukte
betonschollen na wapeningscorrosie;
• overbelasting t.g.v. falen van het oplegsysteem (de opleggingen zelf of de
onderbouw d.w.z. de pijlers);
• overbelasting door bijzondere belastingen bij onderhoudswerkzaamheden
• schade door vermoeiing t.g.v. overbelasting door verkeer (t.a.v. de aslasten
en/of de intensiteit)
Doordat de kokers tevens dienst doen als opstelruimte voor de technische
installaties van de bewegingswerken is er een relatie met de functie veiligheid.
De verwachting is dat bij schade vooral de functie bereikbaarheid in het geding
is.
V: G4 K1: niet kritisch
B: G5 K3: kritisch
E: G5? K3-4: kritisch (voor alle verkeerskokers samen)
7.
landhoofdverkeerskokers (inclusief schampkanten)
De landhoofdverkeerskokers hebben een grotere overspanning van ca. 80 en
68 m tegenover 45 m voor de overige verkeerskokers. De
landhoofdverkeerskokers zijn uitgevoerd in lichtbeton dat bijna dezelfde sterkte
heeft als het grindbeton van de overige kokers echter een lager volumegewicht
en een kleinere E-modulus.
De faalmechanismen zijn in principe gelijk aan die van de overige kokers.
De faalmechanismen die een relatie hebben met de overspanning of het
toegepaste type beton dienen echter wellicht in de toekomst apart te worden
beschouwd.
Omdat de opleggingen zich op de landhoofden en randpijlers bevinden wijkt
verder de faalkans van het oplegsysteem mogelijk wat af van die van de andere
verkeerskokers.
De verwachting is dat bij schade vooral de functie bereikbaarheid in het geding
is.
V: G4 K1: niet kritisch
B: G5 K3: kritisch
E: G4? K3-4: kritisch (voorde landhoofdverkeerskokers samen)
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8.
voegovergangen tussen de verkeerskokers
Evenals van de opleggingen zijn de opneembare translaties en rotaties van de
voegovergangen tussen de verkeerskokers relatief groot vanwege de mogelijke
verplaatsingen bij een superstorm en vanwege het feit dat t.t.v. de bouw van
de kering na het plaatsen van verkeerskokers en het realiseren van de
voegovergangen nog rekening gehouden diende te worden met extra zettingen
door zogenaamde bouwfasestormen.
Wat betreft de voegovergangen kunnen de volgende faalmechanismen
optreden:
• overbelasting van de voegovergangsconstructie door verkeer (wat betreft
aslasten, stootbelasting of intensiteit). Dit kan leiden tot:
• bezwijken of ontoelaatbare vervorming van de lamellen
• bezwijken of ontoelaatbare vervorming van de traversebalk
• bezwijken of ontoelaatbare vervorming van een 'stuurkast'
• te grote wrijving of vastraken van de geleiding t.p.v. de glijdplaten. Dit kan
leiden tot:
• bezwijken of ontoelaatbare vervorming van onderdelen van de
voegovergangsconstructie
• losraken van de aangrenzende wegverharding t.g.v. corrosie van vaste
onderdelen van de voegovergangsconstructie
• losraken van ingestorte onderdelen en/of aan deze onderdelen grenzend
beton t.g.v. corrosie van ingestorte onderdelen t.b.v. de
voegovergangsconstructie
• overschrijding van de toleranties van de voegovergangsconstructie t.g.v. te
grote verplaatsingen van de verkeerskokers
Voor alle mechanismen is vooral de functie bereikbaarheid in het geding.
De kosten van gedeeltelijke vervanging van de voegovergangen zijn aanzienlijk.
B: G3 K4: kritisch
E: G5 K4: kritisch (voor alle voegovergangen samen)
9.
landhoofden
De landhoofden maken deel uit van de waterkerende grondlichamen van de
vaste kering. De dimensionering (m.n. de hoogte) van de constructie is vooral
bepaald door de dragende functie t.b.v. de verkeersweg.
De constructie vormt de opsluiting van de aarden baan en het oplegpunt voor
de verkeerskokers.
De eisen aan deze constructie zijn volgens het ontwerp (Ontwerpnota SVKO,
boek 3, de betonwerken) :
• bestand zijn tegen golfaanvallen;
• zanddichtheid;
• het kunnen volgen van beperkte zettingen in de funderingsgrondslag.
Wat betreft de landhoofden kunnen de volgende faalmechanismen optreden:
• overbelasting door golfaanval
• piping
• wegvallen van de steundruk van de breukstenen dam

De bezwijkkans van de damaanzetten waarvan de landhoofden deel uitmaken
is volgens de ontwerpnota kleiner dan 10'9 geschat. De breukstenen dammen,
die zich bevinden tussen de landhoofden en de randpijlers, kunnen bezwijken
van de damaanzetten inleiden. Voor de toplaag ervan is daarom een vereiste
faalkans bepaald die afhankelijk van de locatie 10'7 of 10'6 is.
Het faalmechanisme leidt voor alle aanzetten tot een verhoogde waterstand op
de Oosterschelde en kan voor de damaanzetten Schouwen en Noord-Beveland
via voortschrijdende erosie leiden tot het bezwijken van aangrenzende
waterkeringen.
V: G4 K2: kritisch
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Overwegingen bij de decompositie in kritieke subonderdelen
Genoemde onderdelen zijn wat betreft het kostencriterium in ieder geval kritiek.
De bovenbalken worden indusief de opleggingen beschouwd omdat beide deel
uitmaken van hetzelfde constructiesysteem en t.a.v. falen afhankelijkheid
vertonen. Bij de verdere uitwerking van de onderhoudsoptimalisatie is besloten
de opleggingen alsnog afzonderlijk te behandelen.
De landhoofdverkeerskokers worden afzonderlijk beschouwd omdat ze van
lichtbeton zijn gemaakt. In dit stadium is nog niet duidelijk welke consequenties
dat heeft wat betreft de instandhouding.
De voegovergangen vormen een onderdeel dat op relatief korte termijn aan
vervanging toe is, maar waarvoor, ook na de realisatie daarvan, binnen de
periode van 50 jaar aanzienlijke kosten kunnen ontstaan.
Voor dit onderdeel is overigens al een advies door de Bouwdienst opgesteld
(d.d. 15-02-1999).
De landhoofden zijn onderdeel van de waterkering en voor een levensduur van
200 jaar ontworpen. In dit stadium is nog niet duidelijk in hoeverre daarbij
rekening is gehouden met inspecties en (ingrijpend) onderhoud gedurende de
levensduur. Daarom lijkt het vooralsnog zinvol om een FMECA uit te voeren.

4.3 Overige hoofdonderdelen
Hoofdonderdelen die essentieel zijn voor het functioneren:
1. pijlers onder water;
2. dorpelbalken indusief opleggingen.
Overige hoofdonderdelen:
1. leuningen + toegangstrapjes op de pijlers;
2. conservering van leuningen + toegangstrapjes op de pijlers;
3. radkeerder-elementen op de bovenbalken;
4. voegafdichting tussen de verkeerskokers (balgconstructie);
5. aluminiumwanden (kopschotten van de verkeerskokers);
6. asfaltconstructie;
7. geleiderailconstructie;
8. leuningwerk op de verkeerskokers;
9. conservering van leuningwerk op de verkeerskokers;
Toelichting
Genoemde onderdelen zijn wat betreft het kostencriterium eveneens kritiek,
maar worden om uiteeniopende redenen niet als onderdeel beschouwd
waarvoor een FMECA wordt uitgevoerd.
De pijlers (onder water) en dorpelbalken zijn essentieel voor het functioneren,
maar hebben een ontwerplevensduur van 200 jaar, zodat het ‘onderhoud’ naar
verwachting bestaat uit gerichte inspecties en beproeving van dummyelementen.
De 'overige hoofdonderdelen’ zijn niet essentieel voor het functioneren van de
kering, wanneer daaronder wordt verstaan dat de hoofdfuncties vervuld
kunnen worden. Vanzelfsprekend dienen deze onderdelen wel aan eisen van
veiligheid, comfort, esthetica etc. te voldoen.
Voor de voegafdichting en de aluminiumwanden van de verkeerskokers zou
door andere disciplines overigens kunnen worden gesteld dat deze wel kritisch
zijn (bijv. t.a.v. het klimaat in de kokers). Gezien het aantal onderdelen binnen
die disciplines, dat naar verhouding veel meer kritiek is, wordt een FMECA
achterwege gelaten.
Met het onderhoud van de 'overige hoofdonderdelen’ zijn grote bedragen
gemoeid en er kan sprake zijn van nieuwe inzichten en/of oplossingen. T.b.v.
een toekomstige generatie IFIP dient te worden besloten hoe daarmee wordt
omgegaan. D.w.z. of alternatieven voor de wijze van reparatie of herstel van
de bestaande situatie in de toekomst nader te dienen worden beschouwd of dat
het huidige onderhoud acceptabel en voldoende onderbouwd is.
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zijn (bijv. t.a.v. het klimaat in de kokers). Gezien het aantal onderdelen binnen
die disciplines, dat naar verhouding veel meer kritiek is, wordt een FMECA
achterwege gelaten.
Met het onderhoud van de 'overige hoofdonderdelen' zijn grote bedragen
gemoeid en er kan sprake zijn van nieuwe inzichten en/of oplossingen. T.b.v.
een toekomstige generatie IHP dient te worden besloten hoe daarmee wordt
omgegaan. D.w.z. of alternatieven voor de wijze van reparatie of herstel van
de bestaande situatie in de toekomst nader te dienen worden beschouwd of
dat het huidige onderhoud acceptabel en voldoende onderbouwd is.
Bij het opstellen van het IHP 2e generatie zijn deze onderdelen niet nader
geanalyseerd.
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5. Opstellen FMECArs

5.1

Randvoorwaarden en uitgangspunten

Voor de hoofdonderdelen met een niet-acceptabel risico of kostenniveau is
(volgens het stappenplan voor het opstellen van het IHP 2e generatie (zie
projectplan E5897A051 .OSK) een FMECA opgesteld.
De activiteiten die bij het opstellen van de FMECA zijn uitgevoerd zijn in de
'Handleiding voor het optimaliseren van het onderhoud aan de Oosterschelde
Stormvloedkering' als voIgt beschreven:
• Definieren van de afwijking(en) van de functie die leiden tot verlies van de
functie (= storing).
• Bepalen van de onderliggende oorzaken op component niveau waarbij het
uitvoeren van een fysieke decompositie hulp kan bieden.
• Bepalen van de (neven)effecten van het optreden van de storingen.
• Hernieuwde inschatting van de plaats in de risico-matrix.
• Bepalen van de huidige inspanningen om het optreden van de storing te
voorkomen.
• Bepalen van de huidige maatregelen om de gevolgen van het optreden van
de storing te beperken.
• Vastleggen van de huidige inspanningen in onderhoudsbladen.
De resultaten van bovengenoemde activiteiten zijn vastgelegd in de
zogenoemde FMECA en op onderhoudsbladen. Voor de werkwijze die daarbij
gevolgd is wordt verwezen naar de hiervoor genoemde handleiding.
Voor de in de FMECA voorkomende faaloorzaken wordt verwezen naar de
notitie C5897A5.001 .OSK.B ‘Floofdonderdelen van de betonconstructies met
een niet-acceptabel risico-niveau' (dd. 17-03-00).
In het volgende wordt toegelicht op welke wijze de faalkansen, die zijn
gehanteerd voor de hernieuwde inschatting van de plaats van een storing in de
risico-matrix, zijn onderbouwd. Deze inschatting kon veelal niet rechtstreeks en
eenduidig ontleend worden aan beschikbare gegevens. Echter om de waarde en
betekenis van de analyse met behulp van de FMECA te kunnen beoordelen is
het wel van belang om van deze inschatting, vooral die van de faalkans van de
kritieke onderdelen, een onderbouwing te bieden.
5.2 Toegepaste onderbouwingswijzen voor de faalkans
Voor de onderbouwing van de faalkans is gebruik gemaakt van de volgende
bronnen:
1.
Algemene voorschriften
2.
Ontwerpnota's
3.
Interpretatie van inspectieresulaten of anderszins geconstateerde schade
4.
'Engineering judgement'

5.3 Algemene voorschriften
De ontwerpvoorschriften voor betonconstructies ten tijde van het ontwerp (VB
'74) zijn met uitzondering van een aantal in de ontwerpnota (Boek 3, De
betonwerken) vermelde afwijkende hoofdgrenstoestanden toegepast. Dat wil
zeggen dat een semi-probabilistische methode is toegepast voor de
grenstoestanden met betrekking tot bezwijken. Daarbij is de kans dat de
extreme belasting wordt overschreden aangegeven, echter de faalkans die
hoort bij de karakteristieke sterkte van de constructie in combinatie met de
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toegepaste belasting-, schematisering- en materiaalfactoren is niet expliciet in
de voorschriften vermeld.

5.4 Ontwerpnota's
5.4.1 Uitgaande van de faalkansruimte
De faalkans van onderdelen van de (beton)constructie van de stormvloedkering
kan op basis van de ontwerpnota op zeer eenvoudige wijze, d.w.z. met
gebruikmaking van vuistregels uit de risico- en systeemanalyse en de aanname
dat de als doel gestelde veiligheid (de faalkansruimte) juist is gerealiseerd,
worden benaderd. Voor de kans op falen van bet sluiten of constructief
bezwijken van de constructie (volgens de WoW) geldt namelijk dat deze gelijk
is aan 0,1 x de voor de waterkering vastgestelde ontwerpfrequentie. Deze
bedraagt ca. 4 x 10'5 per jaar volgens de ontwerpnota voor APII-sluiting (Boek
1 Deelnota 2, figuur 8). Wanneer wordt aangenomen dat van die faalkans ca.
10% voor constructief bezwijken van de kering beschikbaar is zou daarvoor een
faalkans van 4 x 10'7 per jaar gelden.
De huidige eis volgens de WoW wat betreft de overschrijdingskans behorende
bij het ontwerppeil voor de 'dijkring' waarvan de SVKO deel uitmaakt is
overigens2,5 x 10'4 (1/4000 jaar).
Wanneer vervolgens nog wordt verondersteld dat de faalkans van
hoofdonderdelen van de constructie, doordat deze deel uitmaken van een
systeem dat overigens zowel 'serie- als parallelkenmerken' heeft, een orde
hoger dient te liggen dan die van het totale constructiesysteem voIgt uit het
voorgaande dat de faalkans van hoofdonderdelen ca. 4 x 10'8 per jaar zou
moeten bedragen om aan de veiligheidseis van de kering te voldoen.
Welke (toelaatbare) faalkans vervolgens geldt voor onderdelen van de
betonconstructie kan door analyse van de foutenboom of zonodig door nadere
uitwerking van de foutenboom, worden bepaald.
Zonder daadwerkelijke uitwerking van een foutenboom kan op basis van het
voorgaande voor onderdelen van de betonconstructie een schatting van de
toelaatbare faalkansen worden gemaakt. Hiermee is voor de FMECA volstaan.
5.4.2 Uitgaande van de 'veiligheidsfactoren' in de berekening
De benadering van de faalkans van (onderdelen van) de betonconstructie kan,
meer in directe relatie met uitgangspunten voor de berekeningen volgens de
ontwerpnota, worden uitgevoerd door de 'gerealiseerde faalkans’ te berekenen
met gebruikmaking van de in de ontwerpnota voor de betonconstructie
vermelde belasting-, schematisering- en materiaalfactoren.
Het principe van deze benadering is dat het ontwerppeil voor hoogwaterstand,
bij toepassing van de gebruikte van materiaalfactoren zoals in de NEN6700
serie (o.a. 1,2 voor beton(druksterkte)), resulteert in een
betrouwbaarheidsindex, en daarmee een faalkans, die voor (onderdelen van) de
betonconstructie met primair een waterkerende functie wordt bereikt.
Ontwerppeil: N.A.P. +5,50 m (resp. N.A.P. +5,30 m) bij een binnenwaterstand
van N.A.P. -0,70 m (volgens de drukfiguur in de ontwerpdeelnota van de
pijlers, Betonwerken, Deelnota 2, pag. 78).
Met behulp van de bij de in opdracht van de Bouwdienst opgestelde Richtlijn
Waterkering- en Beschikbaarheidseisen behorende applicatie "Veilkunwat" kan
dan iteratief de bij de toegepaste belastingfactor behorende betrouwbaarheid
van een (waterkerend) onderdeel van de betonconstructie worden benaderd.
Daarmee kan worden benaderd dat de faalkans per levensduur ca. 1,5 x 10'6
bedraagt, dat wil zeggen 7,5 x 10'9» 1 x 10'8 per jaar. Deze methode maakt
aannemelijk dat door de voor de betononderdelen toegepaste factoren aan de
in 2.2.1 benaderde veiligheidseis wordt voldaan.
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5.5

I

Voor een aantal onderdelen kan aan de hand van waargenomen veroudering,
slijtage of schade en eventueel extrapolatie daarvan (meestal in combinatie met
'engineering judgement') een verwachting voor de (rest)levensduur of een
vervangingsinterval worden bepaald. Daaruit kan direct een faalkans worden
afgeleid wanneer wordt gesteld dat het onderhoud (bijv. vervanging) na een
bepaald tijdsinterval dient plaats te vinden omdat anders de constructie faalt
(normfalen).

5.6

‘

Voor onderdelen waarvoor vanuit het ontwerp of vanuit ervaring geen
levensduurgegevens beschikbaar zijn en waarvan de ontwikkeling van de
veroudering niet of nog niet door inspecties is vastgelegd wordt door
'engineering judgement’ een levensduur ofwel faalfrequentie bepaald.

5.7

F

Bij het vaststellen van de faalfrequenties zijn de volgende definities en
uitgangspunten gehanteerd:
• als functieafwijking wordt beschouwd een afwijking van de toestand van
een onderdeel in die mate dat aan de gestelde functie-eis niet wordt
voldaan, d.w.z. dat ofwel werkelijk falen ofwel normfalen optreedt.
Wanneer bij de vermelding van de functieafwijking sprake is van een
'verminderd' voldoen aan de functie-eis wordt bedoeld dat nog aan de
norm wordt voldaan maar dat wel al veroudering, degradatie of schade is
opgetreden waarvoor op termijn maatregelen noodzakelijk zijn, i.v.m. de
veiligheid , economic of duurzaamheid. Meestal is voor dergelijke
afwijkingen vrij arbitrair een faalkans aangehouden die een orde groter is
dan voor de 'volledige' afwijking waarbij werkelijk falen optreedt.
• de faalkans(frequentie) is in principe gegeven voor de planperiode van 50
jaar en voor ieder item dat een kritiek hoofdonderdeel is van de kering.
Daarbij wordt verondersteld dat bij benadering met deze frequentie ook de
kering faalt omdat bij de faalmechanismen vooral sprake is van
veroudering/degradatie en daarbij sprake is van zgn. "common mode
failure'.
Dit geldt met name voor afwijkingen met een relatief grote faalkans
(> lO'Vjaar), waarbij deze meestal aan inspectieresultaten of 'engineering
judgement' is ontleend.
• Voor functieafwijkingen met een zeer kleine faalkans is de faalfrequntie
eenvoudigheidshalve gelijkgesteld met de faalkans per jaar gedurende de
ontwerplevensduur (200 jaar), zoals in de meeste gevallen ontleend aan de
ontwerpnota's.
• voor faalmechanismen waarbij sprake is van aantasting van de betonhuid is
de faalfrequentie ontleend aan de pilotstudie die is uitgevoerd voor de
bovenbalk. De "frequentie'' was in deze studie gedefinieerd als de kans dat
de afwijking optreedt voor een periode van 20 jaar vanaf de bouw.
Voor de overige betonnen hoofdonderdelen is voor de betonhuid geen
aparte FMECA opgesteld (en worden dus geen faalkansen vermeld) omdat
ten tijde van de opstelling van de FMECA met de gegevens t.a.v. de
expositieomstandigheden en de beschikbare kennis van relevante
aantastingsmechanismen nog geen zinvolle differentiatie mogelijk was.

5.8

F

Zie de navolgende bladzijden.
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De schematische indeling van de toegepaste tabellen is afgeleid van een model
zoals dit door NRG wordt gehanteerd.
De FMECA-bladen zijn opgesteld voor de in Hoofdstuk 4 vastgestelde kritieke
hoofdonderdelen.
Per hoofdonderdeel en functie zijn de volgende bladen opgesteld:
1. pijlers in getijde- en spatzone:
5 bladen (5 deelfuncties);
2. ondersabeling van de schuifgeleidingen:
4 bladen (2 deelfuncties x 2 condities: boven water en onder water);
3. bovenbalken inclusief opleggingen (getijde- en spatzone)
2 bladen:
1 blad voor de balk in zijn geheel als constructie-element,
1 blad voor het beton als constructiemateriaal ‘in engere zin'
om de relevante aantastingmechanismen van de betonhuid te
inventariseren.
NB: Het laatstgenoemde blad geldt, afgezien van de
kwantificering, in het algemeen voor de betonhuid van de
overige kritieke onderdelen. Voor de overige betononderdelen
zijn geen FMECA-bladen voor het beton ‘in engere zin'
opgesteld, omdat de variatie in de condities en de faalkansen
en -effecten binnen deze groep van onderdelen nog
onvoldoende bekend zijn.
4. hamerstukken:
1 blad (1 deelfunctie);
5. opleggingen van de verkeerskokers:
4 bladen (4 deelfuncties);
6. verkeerskokers (inclusief schampkanten):
2 bladen (2 deelfuncties);
7. landhoofdverkeerskokers (inclusief schampkanten):
- ;
voor deze kokers zijn geen afzonderlijke bladen opgesteld
omdat de ze alleen door het toegepaste materiaal (lichtbeton) en de
overspanning afwijken van de overige
verkeerskokers en de analyse vooral
een kwalitatief/inventariserend karakter heeft.
8. voegovergangen tussen de verkeerskokers:
2 bladen (2 deelfuncties);
9. landhoofden;
2 bladen (2 deelfuncties).

2de generatie Instandhoudingsplannen OSK, versie 1.0, 20 december 2000
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / constructie-onderdeel

Pijler in getijde- en spatzone

'Kozljn" voor de schuif
RM.

JgS;

RM

Effeaent;^

lige Inspanningen

m

m -

^

V ‘i' „ v;_ ^

mmm

'

'

■■ -

.

Beperlcen gevolgen optreden ”

Afwijking Functie Kozijn" is te ruim voor de schuif

verplaatsing van de fundering

hinder voor de schuifbeweging
(veiiigheid)

gedeeltelijk falen een of meerdere
sluitgaten

idem
schuif sluit niet af
oplegging voor de vkk voldoet niet beperking bereikbaarheid

'Kozijn" is te krap voor de schuif

delen van de pijler zijn geSrodeerd
of afgebrokkeld
verplaatsing van de fundering

schuif sluit niet af; verminderde
sterkte
hinder voor de schuifbeweging
(veiiigheid)

gedeeltelijk falen een of meerdere
sluitgaten
falen een of meerdere sluitgaten

oplegging voor de vkk voldoet niet beperking bereikbaarheid
aangroei
obstakel

hinder voor de schuifbeweging
(veiiigheid); lokale schade
hinder voor de schuifbeweging
(veiiigheid); lokale schade
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gedeeltelijk falen van sluitgat

^:i>afvvijkirig

VoOrkornenoptredenvan afwijkirig

eemmveau

V2

Alternat:eve inspanningen:"

;i :

y

ngebouwde toleranties

meten van verplaatsingen +
toetsen

idem

idem
idem

idem
idem

materiaalkeuze en vormgeving

mspecteren

idem

ngebouwde toleranties

meten van verplaatsingen
toetsen

idem

idem

idem

inspecties (met lage frequentie)

idem

idem

idem

H

idem

19

:■■

Oosterschelde stormvloedkering

Systeem
Hoofd- / constructie-onderdeel

Pijler In getijde- en spatzone

Functie

Water keren (direct: als onderdeel van de kering)

m

Effecten

IHuidige Inspanningen

voortcomen
Niet keren

kop van pijler bezweken

deel van kering met aanwezig

falen van deel van kering

sterkte fundering veiioren gegaan

(grote) scheefstand; deel van

falen van deel van kering

en van

iking

r-

Beperl^en gevolgen optreden
■ afwijkinq
n.v.t.
dem

idem

kering niet aanwezig
Minder keren

onderloopsheid

verzwakking van de fundering

verminderde sterkte (t.g.v.

scheuren; (grote) verplaatsingen;

aantasting van wapening en/of

verminderde levensduur

V2

ontwerp pijlerfundering

inspecties (indirect)

stijghoogte (peilbuis) metingen

vermindering van de veiligheid

V3

ontwerpeisen pijler

inspectie (met lage frequentie);
beproeven dummy-elementen

n.v.t.

hinder voor de schuifbeweging

V1
V1

inspectie (met lage frequentie)
idem

idem

idem

debiet over de kering

voorspanning)
Meer keren (le kleine opening)

aangroei_
obstakel

grotere belasting
IQ!0- idem
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / constructie-onderdeel

Pijler in getijde- en spatzone
Dragen verkeerskokers
.

■ ■

:■

-Effeden •

•

•

.
; ...

-'Oorzaak

Afwijklng Funale

schade t.p.v het oplegvlak

oplegvlak t.p.v. oplegging(en)

Niet dragen van de vkk

6m

Sysi

.okaal

en van

ontwerpeisen

mogelijke schade aan de vkk; vkk
niet of beperkt toegankelijk; falen

bezweken

Altematfeve Inspanningen

Ijking
inspecties (algemeen. m.b.t. het

inspecties meer gericht op (de omgeving van) de

beton van de pijler)

opleggingen

van installaties/leidingen
pijler is teveel verplaatst

10'

schade t.p.v het oplegvlak

gereduceerde sterkte van de pijler

Minder dragen van de vkk

vkk is niet meer opgelegd

idem + falen schuifbeweging

mogelijke schade aan de vkk; vkk

ontwerpeisen; ingebouwde

meten van verplaatsingen n

toleranties

toetsen

ontwerpeisen

inspecties (algemeen, m.b.t. het

inspecties meer gericht op (de omgeving van) de

beton van de pijler)

opleggingen

niet of beperkt toegankelijk

t.g.v. (lokale) aantasting van de
betonconstructie
vkk is niet meer voldoende

enige verplaatsing van de pijler

idem

opgelegd
Meer dragen dan de vkk

J_

overbelasting van de verkeersweg

1 o'6

!_

schade t.p.v het oplegvlak
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idem + schade aan de opleggingen

B2

ontwerpeisen; ingebouwde

meten van verplaatsingen

toleranties
ontwerpeisen, beheer

toetsen

H

inspecties (algemeen, m.b.t. het

inspecties meer gericht op (de omgeving van) de

beton van de pijler)

opleggingen
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / ccnstructie-onderdeel

Pijler in getijde- en spatzone (+ oplegnok)

Func ie

Dragen van de schuif (lokaal)
idige tnspanmngen

RM

ddfkomen

eemniveaU;

Oorzaa
Niet dragen van de schuif

Minder dragen van de schuif

oplegnok verzwakt

lO-6

scheuren

marge t.a.v. opspannen schuif
verkleind

V1

ontwerpeisen

en van
nspecties (algemeen, m.b.t. het

inspecties meer gericht op (de omgeving van) de

beton van de pijler, lage

oplegnokken

frequenteie)
inspecties (algemeen, m.b.t. het
beton van de pijler, lage
frequenteie)
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Systeerr

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / constructie-onderdeel

Pijler in getijde- en spatzone

Functie

Dragen van het schuif/bewegingswerk (mlddels hamerstuk)

Effecten

1m

inspanningen-:-

:

iiifiiifeSi^teernniveau
Niet dragen van de

oplegvlak hamerstuk bezweken

ontwerpeisen

schuif/bewegingswerk
voorspanning koppeling hamerstuk

icr7

schuifbeweging verhinderd

ontwerpeisen

pijler bezweken
Minder dragen van de

inspecties meer gericht op de verbinding hamerstukpijler

frequenteie)
inspecties (algemeen, m.b.t. het

idem

beton van de pijler, lage

oplegvlak hamerstuk verzwakt

schuifbeweging verstoord;

ontwerpeisen

mogelijke scheefstand hamerstuk

schuif/bewegingswerk
voorspanning koppeling hamerstuk 10
pijler verzwakt

nspecties {algemeen, m.b.t. het
beton van de pijler, lage

scheuren

schuifbeweging verstoord;
mogelijke scheefstand hamerstuk

frequenteie)
inspecties (algemeen, m.b.t. het
beton van de pijler, lage

ontwerpeisen

frequenteie)
inspecties (algemeen, m.b.t. het

idem

beton van de pijler, lage
frequenteie)
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / constructie-onderdeel

Ondersabeling schulfgelelding, gedeelte boven water

Functie

Elektrische isolatie
liSay-

Beperken gevolgen optreden :
nafwijkmg
afwijking
snelle aantasting (corrosie) van de opzijdrukken en/of losraken van de
kwaliteitscontrole bij de uitvoering visueel inspecteren;
aanbrengen ondersabeling; vergroten stroom van
ankerplaat; niet functioneren van
geleidingsplaat; hinder voor de
meten/monitoren stroom van
kathodische bescherming
schuifbeweging (veiligheid)
de kath. bescherming
kathodische bescherming
idem
idem
V2;E materiaalkeuze en geschiktheid
idem
idem
2
oppervlakken
Sysf(

ondersabeling isoleert niet

ondersabeling is niet aangebracht

ondersabeling niet meer aanwezig
door klimatologische invloeden
(verwering)
kortsluiting door 'vreemd', goed
geleidend medium in de
ondersabeling
isolatie werkt totaal niet meer door
verandering van de
geleidingseigenschappen
ondersabeling heeft losgelaten op
het grensvlak met de ankerplaat
ondersabeling isoleert minder
goed

ondersabeling werkt als
'stroombron'

Huidige Inspanningen

vea

idem + losraken van de
geleidingsplaat

I Voorkomen optn

kwaliteitscontrole bij de uitvoering

idem

verwijderen kortsluitelement

materiaalkeuze

meten/monitoren stroom van
kathodische bescherming of
monster beproeven
visueel inspecteren;
meten/monitoren stroom van
kathodische bescherming
idem

vervangen ondersabeling; vergroten stroom van
kathodische bescherming

V2;E materiaalkeuze en geschiktheid
2
oppervlakken

ondersabeling is lokaal niet
aangebracht

versnelde aantasting (corrosie) van verkorte levensduur van de
de ankerplaat; niet functioneren
geleiding
van de kath. bescherming

kwaliteitscontrole bij de uitvoering

ondersabeling lokaal niet meer
aanwezig door klimatologische
invloeden (verwering)
ondersabeling is enigszins
geleidend (geworden)

idem

materiaalkeuze en geschiktheid
oppervlakken

idem

repareren ondersabeling; vergroten stroom van
kathodische bescherming

materiaalkeuze

vervangen ondersabeling; vergroten stroom van
kathodische bescherming

ondersabeling heeft deels
losgelaten op het grensvlak met de
ankerplaat
delen boven en onder water
vormen een galvanische cel
(onwaarschijnlijk)

idem

idem

materiaalkeuze en geschiktheid
oppervlakken

meten/monitoren stroom van
kathodische bescherming of
monster beproeven
meten/monitoren stroom van
kathodische bescherming of
monster beproeven

zeer snelle aantasting (corrosie)
van de ankerplaat

opzijdrukken en/of losraken van de
geleidingsplaat; hinder voor de
schuifbeweging (veiligheid)

geen

2de generatie Instandhoudingsplannen OSK, versie 1.0, 20 december 2000

idem

aanbrengen ondersabeling; vergroten stroom van
kathodische bescherming

repareren of vervangen ondersabeling; vergroten
stroom van kathodische bescherming
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / constructie-onderdeel

Ondersabellng schuifgeleiding, gedeelte boven water
Juiste afstand houden tussen geleidingsplaat en Ingestorte ankerplaat
■■; -c in Huldige Inspannlngen

RM

H

• ."v

eemravea
afstand te groot

ten va'nafwijking

dikte vergroting door fysische

grotere krachten op de geleiding

mogelijke hinder voor de

V3;

invloeden; bijv. mech belasting,

mogelijk veranderde fysische

schuifbeweging; mogelijk verkorte

E1/2

temp., absorptie, licht

eigenschappen gerelateerd aan de levensduur van de geleiding

materiaalkeuze

■ Beperken gevolgen optreden
afwijking
inspecteren: diktemetingen

vervangen ondersabeling in juiste dikte; dunnere
geleidingsplaat aanbrengen

levensduur
idem

idem

idem

isolatie van de ankerplaat;

visueel inspecteren; meten

vervangen ondersabeling incl. benodigde

kathodische bescherming van

'epoxydekking'/chlorideprofiel;

betondekking; ankerplaat vervangen of kathodisch

opzijgedrukt) door slechte isolatie

degeleidingsplaat; voldoende

mete/monitoren stroom van de

beschermen

en/of chloride-indringing om de
'epoxy-dekking' been

epoxydekking

kathodische bescherming

materiaalkeuze

inspecteren: diktemetingen

dikte vergroting door chemische

grotere krachten op de geleiding;

invloeden d.w.z. readies die met

mogelijk veranderde chemische

zwelling gepaard gaan

eigenschappen gerelateerd aan de

idem

V3
E1/2

levensduur

afstand te klein

afstand vergroot door corrosie van

(lokaal) grotere krachten op de

de ankerplaat (ondersabeling

geleiding + voortgaande corrosie

idem

mogelijk hinderlijke trillingen in de

dikte vermindering door fysische

mogelijk veranderde chemische

invloeden; bijv. mech belasting,

eigenschappen gerelateerd aan de schuif; mogelijk verkorte

temp., absorptie. licht

levensduur

levensduur van de geleiding

dikte vermindering door chemische

idem

idem

vervangen ondersabeling in juiste dikte; vulplaten
toepassen

materiaalkeuze

idem

invloeden d.w.z. readies die met
zwelling gepaard gaan
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / constructie-onderdeel

Ondersabellng schulfgeleidlng, gedeelte onder water
Elektrische isolatie
Huldige

ondersabeling isoleert niet

ondersabeling is niet aangebracht

snelle aantasting (corrosie) van de
ankerplaat; niet functioneren van
de kath. beschetming
idem

ondersabeling niet meer aanwezig
door erosie (langsstromend water)
kortsluiting door Vreemd’, goed
geleidend medium in de
ondersabeling
isolatie werkt totaal niet meer door
verandering van de
geleidingseigenschappen
ondersabeling heeft losgelaten op
het grensvlak met de ankerplaat
ondersabeling isoleert minder
goed

ondersabeling heeft deels
losgelaten op het grensvlak met de
ankerplaat
delen boven en onder water
vormen een galvanische cel
(onwaarschijnlijk)

idem

kwaliteitscontrole bij de uitvoering

idem

materiaalkeuze

versnelde aantasting (corrosie) van verkorte levensduur van de
geleiding
de ankerplaat; niet functioneren
van de kath. bescherming
0.01

idem

idem

idem

idem

zeer snelle aantasting (corrosie)
van de ankerplaat

opzijdrukken en/of losraken van de
geleidingsplaat; hinder voor de
schuifbeweging (veiligheid)
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visueel inspecteren;
meten/monitoren stroom van
kathodische bescherming
idem

aanbrengen ondersabeling; vergroten stroom van
kathodische bescherming
idem

verwijderen kortsluitelement

meten/monitoren stroom van
kathodische bescherming of
monster beproeven
visueel inspecteren;
meten/monitoren stroom van
kathodische bescherming
idem

vervangen ondersabeling; vergroten stroom van
kathodische bescherming

materiaalkeuze en geschiktheid
oppervlakken

idem

repareren ondersabeling; vergroten stroom van
kathodische bescherming

materiaalkeuze

meten/monitoren stroom van
kathodische bescherming of
monster beproeven
meten/monitoren stroom van
kathodische bescherming of
monster beproeven

vervangen ondersabeling; vergroten stroom van
kathodische bescherming

V2;E materiaalkeuze en geschiktheid
2
oppervlakken

idem + losraken van de
geleidingsplaat

ondersabeling is lokaal niet
aangebracht

ondersabeling lokaal niet meer
aanwezig door erosie
(langsstromend water)
ondersabeling is enigszins
geleidend (geworden)

ondersabeling werkt als
'stroombron'

idem

eau
kwaliteitscontrole bij de uitvoering
opzijdrukken en/of losraken van de '
geleidingsplaat; hinder voor de
schuifbeweging (veiligheid)
idem
V2;E materiaalkeuze en geschiktheid
oppervlakken
2

nm

kwaliteitscontrole bij de uitvoering

materiaalkeuze en geschiktheid
oppervlakken

aanbrengen ondersabeling; vergroten stroom van
kathodische bescherming

repareren of vervangen ondersabeling; vergroten
stroom van kathodische bescherming
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / constructie-onderdeel

Ondersabeling schulfgelelding, gedeelte onder water
Juiste afstand houden tussen geleldlngspiaat en Ingestorte ankerplaat
'' " '

RM

Afv.
lafstand te groot

ctie

' .

.....

..

.

.. --

■

Sysleemniveau

Huidlae inspannii

onlenoptreden van

dikte vergroting door fysische

grotere krachten op de geleiding;

mogelijke hinder voor de

V3

invloeden; bijv. mech belasting,

mogelijk veranderde fysische

schuifbeweging; mogelijk verkorte

E1/2

temp., absorptie

eigenschappen gerelateerd aan de levensduur van de geleiding
levensduur

dikte vergroting door chemische

grotere krachten op de geleiding;

idem

-

V3;

materiaalkeuze

,-'~T41^''!!',

ijking
inspecteren: diktemetingen

vervangen ondersabeling in juiste dikte; dunnere
geleidingsplaat aanbrengen

idem

idem

invloeden d.w.z. readies die met

mogelijk veranderde chemische

zwelling gepaard gaan

eigenschappen gerelateerd aan de

afstand vergroot door corrosie van

levensduur
(lokaal) grotere krachten op de

isolatie van de ankerplaat;

visueel inspecteren; meten

vervangen ondersabeling incl. benodigde

de ankerplaat (ondersabeling

geleiding + voortgaande corrosie

kathodische bescherming van

'epoxydekking’/chlorideprofiel;

betondekking; ankerplaat vervangen of kathodisch

opzijgedrukt) door slechte isolatie

degeleidingsplaat; voldoende

mete/monitoren stroom van de

beschermen

en/of chloride-indringing om de

epoxydekking

kathodische bescherming

materiaalkeuze

inspecteren: diktemetingen

El/2

‘epoxy-dekking* been
afstand te klein

dikte vermindering door fysische

mogelijk veranderde chemische

invloeden; bijv. mech belasting,

eigenschappen gerelateerd aan de trillingen in de schuif; mogelijk

temp., absorptie

levensduur

dikte vermindering door chemische

idem

grotere lek; mogelijk hinderlijke

vervangen ondersabeling in juiste dikte; vulplaten
toepassen

verkorte levensduur van de
geleiding
idem

materiaalkeuze

idem

invloeden d.w.z. readies die met
zwelling gepaard gaan
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / constructie-onderdeel

Bovenbalk inclusief opleggingen

Functie

Water keren
RM

RM
is

■ ‘Iffi?
ng

ilWili

Oorzaak
bezwijken door verlies
langsvoorspanning

Niet keren

^^^g^^s^Huldigelnspa

eemniveau ^
10^

afname veiligheid opening; groter

-

optreden van afwijkmg

afname veiligheid kering

ling

ontwerpeisen, maatregelen tijdens inspecties die indicatie geven van
bouw
de toestand van de voorspanning

debiet door opening; grotere

inspecties meer gericht op de werkelijke toestand of
sterkte van de voorspanning

belasting op de schuif bij
keren;schade aan schuif of overige
bezwijken door dwars-wapening/-

1(T

delen betonconstructie
idem

idem

10-'

afname veiligheid opening

idem

idem

idem

idem

idem

voorspanning
Minder Keren

verminderde sterkte

V2

idem

idem

idem

idem

langsvoorspanning
verminderde sterkte

idem

dwarsvoorspanning
lokaal bezwijken van beton t.p.v.
de oplegging
bezwijken van de oplegging

idem

KT

inspecties meer gericht op de werkelijke toestand
van het beton nabij de opleggingen

idem + schade aan schuif of
overige delen betonconstructie
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idem

inspecties meer gericht op de werkelijke toestand
van de opleggingen
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / constuctie-onderdeel

Bovenbalk inclusief opleggingen
Water keren (over levensduur)
Effecten :

■

"

>

.

■

^^.'-i'.Huldige inspanningen

RM

^

:
aj.

^ :
'Systeemnfveau

Functie
Minder keren (over levensduur)

chlorideindringing

0,05 verlies beschermende werking

dem, gevolgd door afdrukken

0,02 afdrukken betondekking

betondekking
betondekking
idem, gevolgd door verlies

0,02 verlies wapeningsdoorsnede

grote betondekking

betondekking
afname toonbaarheid; afname

;v;-,^aywjjking
meten betondekking er
chlorideprofiel
meten betondekking en

betondekking op voorspanning

3

chlorideprofiel

vermindering draagkracht

V5;E grote betondekking

meten corrosieactiviteit

repareren, kathodisch beschermen

meten betondekking en

hydrofoberen; afsluitend coaten; vervangen

verlies beschermende werking

betondekking

betondekking
afname toonbaarheid; afname

V1;E grote betondekking

meten betondekking en

hydrofoberen; afsluitend coaten; vervangen

betondekking op voorspanning

3

betondekking; kathodische bescherming

vermindering draagkracht

V5;E grote betondekking

carbonatatiediepte
meten corrosieactiviteit

0,00 verlies wapeningsdoorsnede

E3

grote betondekking

carbonatatiediepte

afname toonbaarheid; afname

V1;E gebruik hoogovencement

uitvoeren PFM-onderzoek en

beschermende werking

betondekking op voorspanning,

3

daarop afstemmen eventueel

betondekking
0,10 vermindering beschermende

verleis draagkracht
toetreding water in de constructie;

uitdrogingskrimp

werking betondekking

afname toonbaarheid; afname

scheurvorming t.g.v. verhinderde

vermindering beschermende

constructieve veiligheid
toetreding water in de constructie;

temperatuursvervormingen

werking betondekking

afname toonbaarheid; afname

en ijs
afschilferen betonoppervlak t.g.v.
vorst i.c.m. dooizouten
lekkage stortnaden t.g.v.
onvoldoende dichting tijdens bouw

betondekking; kathodische bescherming

repareren, kathodisch beschermen

3
verlies samenhang beton; verlies

erosie t.g.v. langsstromend water

betondekking; kathodische bescherming

afdrukken betondekking

silicareactie

krachtswerking

hydrofoberen; afsluitend coaten; vervangen

verlies beschermende werking

desintegratie beton t.g.v. alkali-

scheurvorming t.g.v. (uitwendige)

betondekking; kathodische bescherming

V1;E grote betondekking

wapeningsdoorsnede

scheurvorming t.g.v. verhinderde

ma
hydrofoberen; afsluitend coaten; vervangen

3

betondekking
idem, gevolgd door verlies

voori^omeri opfreqen van afwijking

verlies beschermende werking

wapeningsdoorsnede

idem, gevolgd door afdrukken

Beperken gevolgen optr

.

w

0,02 vermindering beschermende
werking betondekking
0,15 vermindering beschermende

E2

voorspannen constructie

benodigde maatregelen
visueel inspecteren

visueel inspecteren en injecteren scheuren

afstemmen betonmengsel bij de

visueel inspecteren

visueel inspecteren en injecteren scheuren

visueel inspecteren

visueel inspecteren en injecteren scheuren

visueel inspecteren

herstellen betondekking

geen

visueel inspecteren

hydrofoberen; herstellen betondekking; afsluitend

voorspannen constructie

visueel inspecteren

visueel inspecteren en injecteren stortnaden

materiaalkeuze voor vulling

visueel inspecteren

visueel inspecteren en injecteren stortnaden

bouw; voorspannen constructie

constructieve veiligheid
toetreding water in de constructie;

V5;E voorspannen en wapenen

afname toonbaarheid; afname

3

constructieve veiligheid
afname toonbaarheid

constructie
afstemmen betonsamenstelling bij

werking betondekking
0,15 vermindering beschermende

de bouw
afname toonbaarheid

E3

werking betondekking
0,03 corrosie wapenmg; corrosie
voorspanning

hydrofoberen; afsluitend coaten

coaten
toetreding water in de constructie;
afname toonbaarheid; afname
constructieve veiligheid

loskrimpen van spuitbeton

0,10 corrosie voorspanverankeringen

afname constructieve veiligheid

E2

vullingen in sparingen
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Oosterschelde stormvloedkering

Systeem
Hoofd- / constructie-onderdeel

Afdragen krachten ult bewegingswerk (cardanstoel) naar de pijler

Functie

uldige inspanni

RM

■v

Niet dragen van de belasting uit
het bewegingswerk

Minder dragen van de belasting uit
het bewegingswerk

twill

Be

rteenlniveauiiliiiil

Lokaal '

ma

oplegvtak cardanstoel bezweken

schuifbeweging verhinderd

V2/V

ontwerpeisen

stijl van hamerstuk bezweken t.g.v. 1CT
verlies voorspanning (relatie met
voorspanverankering cardanstoel)

idem

V3

idem

nspecties (algemeen, n.b.t. het
beton van de hamerstukken)
idem

stijl van hamerstuk bezweken t.g.v.
aantasting zachtstaalwapening

idem

V3

idem

idem

V3

idem

idem

verminderde veiligheid;
V2
schuifbeweging mogelijk verstoord

idem

idem

inspecties meer gericht op de verankering van de
cardanstoel (voorspanning)

idem

V2

idem

idem

idem

V2

idem

idem

V2

idem

3

oplegvlak van hamerstuk op pijler
bezweken
voorspanning koppeling hamerstuk
pijler bezweken
oplegvlak cardanstoel verzwakt

stijl van hamerstuk verzwakt t.g.v.
verlies voorspanning (relatie met
voorspanverankering cardanstoel)
stijl van hamerstuk verzwakt t.g.v.
aantasting zachtstaalwapening
oplegvlak van hamerstuk op pijler
verzwakt
voorspanning koppeling hamerstuk
pijler verzwakt

inspecties meer gericht op de verankering van de
cardanstoel (voorspanning)

V2/V
3

idem
scheuren; (versnelde) aantasting
verankering cardanstoel
10'7

idem
scheuren; versnelde aantasting
voorspanning
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idem
idem

idem
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / constructie-onderdeel

Oplegging van de verkeerkoker

Functie

Gelijkmattge afdracht van de belasting
ffecten

Huldige Inspanningen

.wptff

S',-5ifemnAWu

niet gelijkmaf.ige afdracht belasting

corrosie t.p.v. het vlak beton/staal

corrosie bovenplaat

corrosie onderplaat

vullingpakket verhard

Altematieve inspannmgen

schade aan het beton; losraken
van de oplegging; verdere
aantasting van de oplegging
schade aan lageringslaag of
vullingpakket; aantasting
glijdfunctie
schade aan vullingpakket;
aantasting rotatiefunctie

kwaliteit en afmetingen voegvulling inspecties

aantasting rotatiefunctie

materiaalkeuze

conserveringslaag; afdichtingen

conserveringslaag; afdichtingen

vullingpakket aangetast (slijtage,
verwering)
geen afdracht belasting (losliggen
van de oplegging)

materiaalkeuze

overbelasting

stremming verkeer

verankering bezweken door
corrosie

mogelijke overschrijding tolerantie
verplaatsingen van leidingen door
vkk
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idem

B3

idem
idem
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / constructie-onderdeel

Oplegging van de verkeerkoker
Vrljheidsgraad van translatie (glijden)
■: Effecien

RM

.

.

ftaj^aM^MitagHuldigeinspannini
.

-

:

:

:v
Afw^jking Functie
vastzitten van de ghjdopleggmg

niveau

te grote relatieve verplaatsing

corrosie boven- en/of onderplaat

vergrote wrijvingsweerstand

glijdmateriaal voldoet niet meer
door slijtage of veranderde
oppervlakte-eigenschappen
corrosie boven- en/of onderplaat

overschrijding ontwerpbelasting;
plaats van oplegging voldoet niet
meer; mogelijke schade aan
verbinding
grotere krachten in vkk door
veranderd oplegsysteem

idem

glijdmateriaal voldoet minder door
slijtage of veranderde oppervlakteeigenschappen
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stremming verkeer

'/oorkomen optreden van afwijking
ingebouwde toleranties

.

■

-

Beperxen geyolgen ootreden
afwijking - -- '

■

conserveringslaag; afdichtingen

materiaalkeuze;
conserveringslaag; afdichtingen

idem voor zover mogelijk

conserveringslaag; afdichtingen

inspecties

materiaalkeuze;
conserveringslaag; afdichtingen

idem voor zover mogelijk
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Systeem

Oosterschelde stormvioedkering

Hoofd- / constructie-onderdeel

Oplegging van de verkeerkoker
Vrijheidsgraad van rotatie
ItEffeden

RM

■

J :

Huidge inspanningen
“i'.

onvoldoende capaciteit t.a.v.
hoekverdraaiing

eemmveau
geconcentreerde vert, beiasting in stremming verkeer
de oplegging; mogelijk enige
inklemming van de vkk
idem

te grote (relatieve) rotatie

vulmateriaal verhard, plastisch
vervormd of anderszins
beschadigd
vastraken bij rotatie door corrosie
op onder en/of bovenplaat

KT

idem
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idem

-Ji

ngebouwde toleranties

meten van verplaatsingen pijlers
toetsen

materiaalkeuze;
conserveringslaag; afdichtingen

inspectie voor zover mogelijk

materiaalkeuze;
conserveringslaag; afdichtingen

idem

H
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / constructie-onderdeel

Oplegging van de verkeerkoker
Dempen van verkeersbelasting
■

Effeden H

IliiilPR
yste^mmveau
onvoldoende dempmg

vulmateriaal verhard, plastisch

vergrote stootbelastmg op

verkeersbelasting

vervormd of anderszins

verkeerskoker en oplegging

.

Huldige Inspanningen

-

■

■

Voomomen optrecfen van'awijking

stremmmg verkeer

beschadigd
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Niet dragen

bezwijken door verlies

overspanning voor wegverkeer

afname bereikbaarheid over kering;

langsvoorspanning

niet/verminderd toegankelijk;

afname veiligheid kering

/ ontwerpeisen, maatregelen tijdens
bouw

inspecties die indicatie geven van

inspecties meer gericht op de werkelijke toestand of

de toestand van de voorspanning

sterkte van de voorspanning

mogelijk falen techn. installaties;
nietA/erminderde
toegankelijkheid/draagkracht voor
onderhoud
bezwijken door dwarswapening/-

overspanning voor wegverkeer

voorspanning

niet/verminderd toegankelijk;
niet/verminderde
toegankelijkheid/draagkracht voor
onderhoud

bezwijken betondrukzone door

overspanning voor wegverkeer

afgesprongen betonschollen

niet/verminderd toegankelijk;

afname bereikbaarheid over kering

inspecties (algemeen m.b.t. beton

inspecties/analyses meer gericht op de werkelijk

van verkeerskokers)

schade-effect op sterkte

mogelijk falen techn. installaties;
niet/verminderde
toegankelijkheid/draagkracht voor
onderhoud

Minder dragen

bezwijken zachtstaalwapening

idem

verminderde sterkte
langsvoorspanning

overspanning voor wegverkeer

afname bereikbaarheid over kering;

inspecties die indicatie geven van

inspecties meer gericht op de werkelijke toestand of

niet/verminderd toegankelijk;

afname veiligheid kering

de toestand van de voorspanning

sterkte van de voorspanning

afname bereikbaarheid over kering

inspecties (algemeen m.b.t. beton

inspecties/analyses meer gericht op de werkelijk

van verkeerskokers)

schade-effect op sterkte

mogelijk falen techn. installaties;
niet/verminderde
toegankelijkheid/draagkracht voor
onderhoud
verminderde sterkte

overspanning voor wegverkeer

dwarswapeningZ-voorspanning

niet/verminderd toegankelijk;
niet/verminderde
toegankelijkheid/draagkracht voor
onderhoud

verzwakking betondrukzone door

overspanning voor wegverkeer

afgesprongen betonsctwllen

niet/verminderd toegankelijk;
mogelijk falen techn. installaties;
niet/verminderde
toegankelijkheid/draagkracht voor
onderhoud
idem

aantasting zachtstaalwapening

lokaal bezwijken van beton t.p.v.

10 s

overspanning voor wegverkeer

afname veiligheid kering

niet/verminderd toegankelijk; falen

installatie(s)

techn. installaties;
niet/verminderde
toegankelijkheid/draagkracht voor
onderhoud
lokaal bezwijken van beton t.p.v

overspanning voor wegverkeer

stempels inspectiekraan

niet/verminderd toegankelijk;
mogelijk falen techn. installaties;
niet/verminderde
toegankelijkheid/draagkracht
voor onderhoud

lokaal bezwijken van beton t.p.v. <

10'*

idem

oplegging
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afname bereikbaarheid over kering

B3;V idem

inspecties meer gericht op de werkelijke toestand van

2 J

het beton nabij de opleggingen
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / corstructie-onderdeel

Verkeerskoker
Beschermen van technlsche installatles tegen buitenkllmaat
ICCltjll

RM

■

iuldige Inspanningen

H

a

p:r

Si

Beperl^en gevolgen optreden
:
afwijking
~ r

eemniveauif
Niet beschermen

bezwijken van de overgangs'balg’
tussen de kokers

mogelijk falen techn. installaties

afname veiligheid kering

ontwerpeisen, maatregelen tijdens inspecties inwendig van vkk
bouw

bezwijken van het kopschot

Minder beschermen

idem

ernstige lekkage in de
betonconstructie

idem

schade aan de overgangs'balg*
tussen de kokers

idem

idem

idem

schade aan het kopschot

lekkage in de betonconstructie

inspecties/analyse meer gericht op belang van
binnenklimaat t.a.v. functioneren installaties
idem

idem

idem

idem

idem

idem
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idem
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / constructie-onderdeel

Voegovergang tussen de verkeerskokers

Functie

Dragen van de verkeersbelasting
RM

luidige fnspanningeo -

^

%
IfM

■■ ■ ;i ■
■ , ■...
Beperken gevolgen optrede
niet dragen van de
verkeersbelasting

minder goed dragen van de
verkeersbelasting

f“1

grotere belasting op naastgelegen gevaar voor het wegverkeer;
lamellen en bijbehorende
stremming
traversebalken; scheuren van het
rubberafdichtprofiel; verdere
schade

bestekseisen met garantiebepaling inspecties
(7 jaar)

bezwijken van traversebalk

idem

idem

bezwijken van de stuurkast

losraken van aangrenzend wegdek idem
of beton en mogelijk vastraken van
stuurarm(en) en/of traversebalken

idem

idem

idem

aantasting van lamel(len) door
corrosie

grotere belasting op naastgelegen minder comfort of gevaar voor het
lamellen en bijbehorende
wegverkeer; stermming
traversebalken; scheuren van het
rubberafdichtprofiel; verdere
schade

idem

idem

idem

aantasting van traversebalk door
corrosie

idem

aantasting van de stuurkast door
corrosie

losraken van aangrenzend wegdek
of beton

idem

aantasting van de sterkte (indirect)
versnelde corrosie van de stalen
door schade aan de
delen
rubberprofielen
aantasting van de sterkte (indirect) 10" grotere belasting op aangrenzende
door schade aan de glijdlagers
onderdelen

idem

aantasting van de sterkte (indirect)
door schade aan de druklagers

idem
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.

•mum

■e inspanmngen
vervanging van de voegovergangsconstructie

bezwijken van lamel(len)

idem

m

idem

idem

idem

idem

reparaties (vervangin en fixering
van glijdlagers)

idem

inspecties

idem
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / constructie-onderdeel

Voegovergang tussen de verkeerskokers

Functie

In de tljd varierende afstand tussen de verkeerskokers spannlngsloos en gelijkmatig overbruggen
RM

^ll#liiliil^i|iliiiHuldige1nyanningeriiI|g|||;

lilPlilliii
Tv-,

niet overbmggen van de afstand

niet spanningsloos overbruggen

niet gelijkmatig overbruggen van
de afstand

j^Beperken gevolg

Lokaal

und

afstand te groot t.g.v.
verpaatsingen van pijler of
landhoofd
verplaatsingsbereik wordt niet
meer gehaald door vastzitten van
deel/delen van voegovergang
afstand te klein t.g.v.
verplaatsingen van pijler of
landhoofd
losraken van delen van de
voegovergang

schade aan de voegovergang

gevaar voor het wegverkeer;
stremming

ingebouwde toleranties

mogelijke schade aan de
voegovergang of 'bevestiging'
daarvan
schade aan de voegovergang

idem

bestekseisen met garantiebepaling nspecties
(7 jaar)

10- grotere belasting op naastgelegen minder comfort of gevaar voor het
onderdelen; verdere schade
wegverkeer; stremming

B5

ingebouwde toleranties

meten van verplaatsingen
toetsen

bestekseisen met garantiebepaling inspecties
(7 jaar)

H

vervanging van de voegovergangsconstructie

H

vervanging van de voegovergangsconstructie

inspecties

losraken van aangrenzend wegdek 10"
losraken van ingestorte delen

gevaar voor het wegverkeer;
stremming; onvoorziene belasting
op verkeerskoker of landhoofd

meten van verplaatsingen
toetsen

losraken van aangrenzend wegdek
of beton
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / constructie-onderdeel

Land hoofd

Functie

ecten

RM

mmm

mm Oorzaak
Niet Keren

uidige fnspannm

c

i

• ■

,BfW:Systeomniveau

bezwijKen breuKstenen dam

(grote) scheefstand; deel van

falen van deel van Kering, inleiding

(relatie met veiligheid waterbouwK.

Kering niet aanwezig

tot falen damvaKKen, falen

constr.)

ontwerpeisen damaanzet

wegverbinding

bezwijKen fundering damaanzet,

(grote) scheefstand; deel van

falen van deel van Kering, inleiding V3

met o.a. filterconstructie, verloren
gegaan (relatie met veiligheid

Kering niet aanwezig

tot falen damvaKKen, falen

waterbouwK. constr.)
bezwijKen Koppeling onderbouw

inspectie waterbouwKundige
constructies?

idem

idem

ontwerpeisen landhoofd

inspectie? (algemeen m.b.t. beton

inspectie (of onderzoeK) meer gericht op (belang

van het landhoofd)

van) de toestand van de Koppeling

inspectie? (algemeen m.b.t. beton
van het landhoofd)

inspectie (of onderzoeK) meer gericht op de

wegverbinding
(grote) scheefstand; deel van

falen van deel van Kering, inleiding

Kering niet aanwezig

tot falen damvaKKen, falen

constructief bezwijKen van

(grote) scheefstand; deel van

wegverbinding
falen van deel van Kering, inleiding

deKplaat, putten of L-wand (t.g.v.

Kering niet aanwezig

10’7

aantasting van wapening en/of

tot falen damvaKKen, falen
wegverbinding

toestand van de betonconstructie onder de
relevante condities

voorspanning)
Minder Keren (Keren met

verz(w)aKKing van breuKstenen

scheefstand, openingen(en) tussen vermindering van de veiligheid,

verminderde veiligheid)

dam (relatie met veiligheid

delen van landhoofdconstructie

waterbouwK. constr.)
verz(w)aKKing fundering
damaanzet, met o.a.

1CT

V3

ontwerpeisen damaanzet

stremming wegverKeer

constructies?

scheefstand, openingen(en) tussen vermindering van de veiligheid,
delen van landhoofdconstructie

stremming wegverKeer

idem + debiet over de Kering

inspectie waterbouwKundige

idem

filterconstructie, verloren gegaan
(relatie met veiligheid waterbouwK.
constr.)
onderloopsheid (relatie met

verz(w)aKKing van de fundering,

veiligheid waterbouwK. constr.)

mogelijK verplaatsingen

aantasting Koppeling onderbouw

scheefstand, openingen(en) tussen vermindering van de veiligheid,

aantasting sterKte van deKplaat.

delen van landhoofdconstructie

mogelijKe stremming wegverKeer

scheefstand van de bovenbouw

vermindering van de veiligheid,

putten of L-wand (t.g.v. aantasting

V2

idem

nspecties (indirect)

stijghoogte (peilbuis) metingen

V3

ontwerpeisen landhoofd

nspectie? (algemeen m.b.t. beton

inspectie (of onderzoeK) meer gericht op (belang

van het landhoofd)

van) de toestand van de Koppeling

nspectie? (algemeen m.b.t. beton

inspectie (of onderzoeK) meer gericht op de

van het landhoofd)

toestand van de betonconstructie onder de

V1

idem

mogelijKe stremming wegverKeer

van wapening en/of voorspanning)
loKale schade t.g.v. golfaanval

relevante condities
verzwaKKing of beschadiging van

vermindering van de veiligheid,

de bovenbouw

beperKing van de toegang tot de

idem

inspectie? (algemeen m.b.t. beton
van het landhoofd)

Kering (IvK's)
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Systeem

Oosterschelde stormvloedkering

Hoofd- / constructie-onderdeel

Landhoofd

Functie

Dragen verkeerskoker
KM

Niet dragen van de vkk

oplegvlak t.p.v. oplegging(en)

idige Inspanmngen

schade t.p.v het oplegvlak

bezweken

mogelijke schade aan de Ivkk; Ivkk

ontwerpeisen

niet of beperkt toegankelijk; falen

inspecties (algemeen, m.b.t. het

inspecties meer gericht op (de omgeving van) de

beton van het landhoofd)

opleggingen

van installaties/leidingen
landhoofd is teveel verplaatst (zie

Ivkk is niet meer opgelegd

idem

schade t.p.v het oplegvlak

mogelijke schade aan de Ivkk; Ivkk

ook functie 'water keren')
Minder dragen van de vkk

gereduceerde sterkte van het
landhoofd t.g.v. (lokale) aantasting

ontwerpeisen; ingebouwde

meten van verplaatsingen +

toleranties

toetsen

ontwerpeisen

inspecties (algemeen, m.b.t. het

inspecties meer gericht op (de omgeving van) de

beton van het landhoofd)

opleggingen

niet of beperkt toegankelijk

van de betonconstructie

Meer dragen dan de vkk

enige verplaatsing van het

Ivkk is niet meer voldoende

landhoofd (zie ook functie 'water

opgelegd

keren')
overbelasting van de verkeersweg

10*

schade t.p.v het oplegvlak
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idem

idem + schade aan de opleggingen B3

ontwerpeisen; ingebouwde

meten van verplaatsingen

toleranties

toetsen

ontwerpeisen, beheer

inspecties (algemeen, m.b.t. het

inspecties meer gericht op (de omgeving van) de

beton van het landhoofd)

opleggingen

H
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6. Opstellen onderhoudsbladen

6.1

Randvoorwaarden en uitgangspunten

Bij het opstellen van de FMECA zijn in de kolom 'huidige inspanningen’ de
onderhoudsactiviteiten kwalitatief reeds vastgelegd. De onderhoudsbladen
bieden de mogelijkheid het huidige onderhoud meer systematisch vast te
leggen en daarbij te categoriseren als GAO, TAO of SAO.
Uiteindelijk doel van deze bladen is om over een basis te beschikken voor de
vastlegging van het onderhoudsconcept, waarbij op basis van de analyse van de
onderhoudsactiviteiten eventuele aanpassingen en verbeteringen kunnen
worden voorgesteld.
Omdat de opstelling van de onderhoudsbladen een proces met een
terugkoppeling is, die na optimalisatie of onderbouwing met behulp van de
onderhoudsmodellen volledig kan plaatsvinden, en omdat gedurende het
project sommige gegevens bijvoorbeeld door praktijkervaring (bijv.
onderhoudsbestekken) zijn bijgesteld, zijn de uiteindelijke onderhoudsbladen
gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke bladen, die in eerste instantie
voor het huidig (medio 2000) toegepaste onderhoud zijn opgesteld.
Na het proces van onderhoudsoptimalisatie heeft er een aanpassing van de
onderhoudsbladen plaatsgevonden, op basis van de nieuw ontstane inzichten.
Alleen de uiteindelijke versie van de onderhoudsbladen is in dit rapport
opgenomen.
Om nader inzicht te geven in de wijze van totstandkoming van de
onderhoudsbladen komen verder in dit hoofdstuk aan de orde:
1. Een toelichting op de onderhoudsbladen (par. 6.2)
2. Een kritische analyse van het huidige onderhoud (par. 6.3). Hierin wordt
toegelicht welke inzichten o.a. de onderhoudsbladen van het huidige
onderhoud hebben gegeven om tot veranderingen in de nieuwe bladen te
komen.
De verwerking van de bevindingen (en de latere optimalisatie) heeft geleid tot
nieuwe onderhoudsbladen (zie par. 6.4)
Tenslotte is een paragraaf bijgevoegd waarin de kostenopbouw nader wordt
toegelicht (par.6.5).
6.2 Toelichting op de onderhoudsbladen
De drie basisvormen van onderhoud zijn GAO, TAO en SAO. Deze worden
behandeld in het hoofdrapport.
De onderhoudsbladen voor de kritieke hoofdonderdelen zijn per basisvorm op
een afzonderlijk blad vermeld.
Omdat er binnen de definities van de onderhoudsvormen ruimte voor
interpretatie is wordt in paragraaf 6.2.1. de interpretatie toegelicht die voor de
discipline beton is toegepast.
Voor het opzetten van de (oorspronkelijke set) onderhoudsbladen kunnen
verder de volgende stappen worden onderscheiden:
1. Gegevens inventariseren (par. 6.2.2)
2. Invullen onderhoudsbladen (par. 6.2.3)
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