6.2.1
6.2.1.1

V
GAO: Gebruiksafhankelijk ofwel periodiek onderhoud

Dit onderhoud wordt uitgevoerd na een vaste, vooraf vastgestelde, tijdsduur.
Wanneer inspecties tot de onderhoudsactiviteiten worden gerekend zijn deze,
als er een planning voor bestaat, een vorm van gebruiksafhankelijk onderhoud.
Voor de betonconstructies is van reparaties of vervangingen die tijdens de
levensduur herhaaldelijk benodigd zijn geen sprake. Dit geldt zeker voor de
voorgespannen betonconstructies van de SVKO. Er wordt wel gerekend op
reparaties die voor bepaalde delen van deze constructies na tientallen jaren naar
verwachting nodig zullen zijn maar deze worden niet ongeacht de toestand
voor een bepaald jaar gepland. Hetzelfde geldt voor de bijzondere onderdelen
zoals opleggingen en voegovergangen die, omdat ze deel uitmaken van het
statische systeem, ook onder de betonconstructies zijn geschaard. Van deze
onderdelen is een levensduurverwachting (en dus een vervangingscyclus voor
de planduur) wel in te schatten, maar uiteindelijk zal aan de hand van
periodieke inspecties worden bepaald wanneer onderhoud in de vorm van
reparaties of vervangingen noodzakelijk of (tbv een kosten-optimalisatie)
gewenst is.
Van vervanging van conservering is bij de betonconstructies alleen sprake bij de
schampkanten van de verkeerskokers. Deze zijn vanaf de realisatie (ter
voorkoming van schade door dooizouten) geconserveerd; voor Hammen en
Schaar is de conservering reeds herhaald met een meer scheuroverbruggend
systeem. Hiervoor wordt voorgesteld om een vaste onderhoudscyclus (van 10
jaar) te hanteren.
Conclusie:
GAO omvat:
inspecties (voor alle kritieke hoofdonderdelen);
conserveren schampkanten
De bestaande post 'vast onderhoud' in het huidige IHP wordt vooralsnog
(d.w.z. in de onderhoudsbladen voor het huidige onderhoud) opgevat als GAO.
Het gaat hierbij om relatief kleine jaarlijks terugkerende onderhoudskosten
(max. 30 kf/jaar) die direct voortvloeien uit kleine schades of afwijkingen die bij
de functionele inspecties worden vastgesteld. Hiervoor is op basis van de
ervaring tot op heden een schatting gemaakt.
Er zijn aanwijzingen dat deze werkzaamheden voor een deel nodig zijn door
kleine uitvoeringsfouten (bijv. binddraadjes in de dekking of, incidenteel ,
onvolkomenheden in de vulling van de voorspankassen) en voor een deel door
kleine schades tijdens het 'gebruik' (bijv. kleine schades door inspectie of
onderhoudswerkzaamheden).
Eerstgenoemde schades zouden kunnen worden gezien als 'kinderziekten' maar
kunnen zich nog lange tijd voordoen; onvolkomenheden in de betonhuid
kunnen lang verborgen blijven. Het optreden van schades van het tweede type
kan gedurende de levensduur worden opgevat als een min of meer vast
gegeven.
6.2.1.2 TAO: Toestandsafhankelijk onderhoud
Dit onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de resultaten van de (functionele
en technische) inspecties. Er wordt onderhoud gepland met een bepaalde
frequentie of voor een gepland jaar maar of het dan daadwerkelijk plaatsvindt
hangt af van de inspectieresultaten. Met verschuiving in de tijd naar voren of
naar achteren) dient rekening te worden gehouden. Deze onzekerheid wordt
gekwantificeerd door verwachtingswaarden met een spreiding te hanteren
m.b.v. levensduurmodellen.
Betonreparaties (waarbij sprake is van herstel van de dekking of anderszins
tenietdoen of terugdringen van het chloridefront, vervangingen/reparaties van
opleggingen en van voegovergangen vallen in deze categoric van onderhoud.
Conclusie:
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TAO omvat alle grotere reparaties of vervangingen waarvan bij de
betonconstructies sprake is.

6.2.1.3 SAO: Storingsafhankelijk onderhoud
Storingsafhankelijk of correctief onderhoud is bij de kritieke onderdelen van de
betonconstructies alleen voor minder kritieke subonderdelen acceptabel.
Vooralsnog komt alleen het onderhoud van de balgconstructie tussen de
verkeerskokers hiervoor in aanmerking.
Conclusie:
SAO omvat de reparaties/vervangingen bij beschadiging van de balgconstructie
tussen de verkeerskokers.
6.2.2 Inventarisatie gegevens
Het concept van de planning t.b.v. GAO is vastgelegd in 'Projectplan Condits,
Meetplan betontechnologische aspecten' en ‘Betoninspectie
Oosterscheldekering' beide opgesteld in 1989.
T.b.v. van de begroting van de onderhoudswerkzaamheden is het in 1996
opgestelde Instandhoudingsplan Oosterscheldekering (PBOK.OSK-4-96213)
[17] beschikbaar.
Voor het onderhoud dat n.a.v. recente inspectieresultaten wordt voorbereid zijn
nog geen plannen vastgesteld. Veelal is nog nader onderzoek en advies nodig
wat betreft de te nemen maatregelen.
Dit betreft:
• de voegovergangen tussen de verkeerskokers. Hiervoor is het advies
'Voegovergangsconstructies Oosterscheldekering' (Bouwdienst Hoofdafd.
PD, Regionale afdeling Zuid, febr.1999 concept rapportage) opgesteld.
• De uitvoering van metingen en het up-to-date maken van de tolerantieeisen d.m.v. de zgn. Tolerantienota zijn nodig voor een afronding van het
advies dat kan dienen als basis voor onderhoudsplanning.
• van het hoofdonderdeel bovenbalk: de opleggingen. Hiervoor is na een
eerste inventarisatie van de schade (zie rapport SVKOS Bovenbalken, Schade
opleggingen d.d. 10-03-1999) een onderzoek gestart dat in de tweede helft
van 2000 zal leiden tot een advies.
• van het hoofdonderdeel verkeerskoker:
• de aluminium eindschotten van de verkeerskokers;
• de balgconstructie tussen de verkeerskokers.
• Van deze onderdelen is de toestand nog niet zodanig dat al maatregelen
genomen worden. Gezien de planduur van IHPII en de geschatte
(rest)levensduur van deze constructies is een inschatting van het
toestandafhankelijk onderhoud dat kan worden voorzien in een
toekomstig IHP op zijn plaats.
Vooruitlopend op het beschikbaar komen van nadere adviezen is waar mogelijk
getracht een eerste raming te maken van de bijbehorende gegevens zoals
benodigd voor de onderhoudsbladen. Een dergelijke raming is indicatief en
heeft nadrukkelijk een andere status dan die van nauwkeuriger te begroten,
reeds concreet geprogrammeerd onderhoud en periodiek onderhoud.
6.2.3 Invullen bladen
Het huidige onderhoud van de kritieke hoofdonderdelen wordt vastgelegd in
onderhoudsbladen.
Per kunstwerkdeel wordt het onderhoud voor de kritieke hoofdonderdelen
(inclusief inspecties) op een set van onderhoudsbladen (1 blad voor GAO, 1
blad voor TAO en, indien van toepassing, 1 blad voor SAO) verzameld.
Daardoor wordt zichtbaar in hoeverre onderhoud aan de werkelijk kritieke
subonderdelen, die aanleiding zijn geweest om het betreffende
hoofdonderdeel als 'kritiek' aan te merken, bijdraagt aan het totale onderhoud.
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Onderhoud met een in het huidige IHP geschatte frequence op basis van een
verwachte levensduur wordt als TAO aangemerkt. Het jaar waarin het
onderhoud werkelijk zal worden uitgevoerd wordt naar aanleiding van
inspectieresultaten mogelijk bijgesteld.
De schematische indeling van de toegepaste tabellen is afgeleid van een model
zoals dit door NRG wordt gehanteerd. De daarin opgenomen kosten zijn een
combinatie van PU en DUD, terwijl de uiteindelijke instandhoudingsplannen
alleen PU vermelden. Deze discrepantie is als voIgt in de gepresenteerde
onderhoudsbladen verwerkt:
De posten DUU zijn, om volledigheid van de vermelde posten te bereiken op de
onderhoudsbladen en om een correcte optimalisatie te kunnen uitvoeren, wel
vastgelegd maar niet gesommeerd ten behoeve het IHP.
Dit is bereikt door voor de DUU-posten in de kolom van de 'aantallen' de
waarde 0 op te nemen zodat de kosten niet in de sommatie worden verwerkt.
Voor de onderhoudsoptimalisatie is met een set onderhoudsbladen gewerkt
waarin wel de juiste aantallen voor de DUU-posten zijn ingevuld.
De sommatie van kosten, in de hierna opgenomen onderhoudsbladen, vindt
plaats opjaarbasis ("jaarkosten"). Deze methode van kostensommatie vindt zijn
oorsprong op basis van het feit dat een aantal onderhoudsoptimalisatiemodellen van NRG, als invoerparameter "onderhoudskosten opjaarbasis"
onderscheiden. Ten behoeve van eenduidigheid in uitvoering en presentatie is
hiervoor gekozen, ook hoewel er sprake van zou kunnen zijn dat deze kosten
op deze wijze verder niet worden gebruikt (bijvoorbeeld in de situatie van het
toepassen van een type onderhoudsoptimalisatiemodel, dat andere parameters
behoeft).

6.3 Analyse huidig onderhoud
Bevindingen bij de analyse van de oorspronkelijke set onderhoudsbladen, nl. die
van het huidige onderhoud:
• De opleggingen van de bovenbalk zijn in het huidige IHP nog niet als
kritisch aangemerkt.
• De onderbouwing van het onderhoudsinterval en de bedragen voor het
beton van de betonconstructies ontbreekt vrijwel geheel.
• Het interval voor periodieke beton- inspecties is in het huidige IHP op 5 jaar
gesteld, in onderliggende documenten was nog sprake van vier jaar.
• De hoeveelheid technische inspecties (en betonboringen en metingen) voor
de diverse kunstwerkdelen is niet eenduidig vastgelegd.
• De hoeveelheid visuele inspecties voor de diverse kunstwerkdelen is niet
eenduidig vastgelegd. Deze laatste zijn niet zichtbaar in het huidige IHP.
Nieuwe inzichten (o.a. opgedaan bij de optimalisatie) zijn verwerkt tot nieuwe
onderhoudbladen. Deze zijn in paragraaf 6.4 opgenomen.
6.4 Onderhoudsbladen
De onderhoudsbladen zijn afgedrukt als afsluiting van dit hoofdstuk.
De onderhoudsbladen zijn opgesteld voor de in Hoofdstuk 4 vastgestelde
kritieke hoofdonderdelen.
Omdat gelijktijdig met de opstelling van het instandhoudingsplan een nieuwe
decompositie van de onderdelen van de kering werd opgesteld, die in Maatplan
(en later in TISBO) zal worden gehanteerd, komen de kritieke onderdelen op de
onderhoudsbladen in een wat andere volgorde en soms als sub-onderdeel op
de onderhoudsbladen aan de orde.
In de nieuwe systematiek wordt een scherper onderscheid gemaakt tussen de
'natte' en de 'droge' onderdelen. Vanwege dit onderscheid, voor zover van
toepassing (nl. bij de verkeerskokers) aparte bladen opgesteld.
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De indeling volgens de nieuwe decompositie resulteert in de volgende (set van)
onderhoudsbladen:
1. pijler boven water:
2 bladen (GAO en TAO);
2. pijler onder water (o.a. ondersabeling van de schuifgeleidingen):
2 bladen (GAO en TAO);
3. bovenbalk (inclusief opleggingen):
2 bladen (GAO en TAO);
4. hamerstuk:
2 bladen (GAO en TAO);
5. landhoofdverkeerskoker nat + droog (kritieke onderdelen H4: nrs. 5, 7 en
8):
4 bladen (GAO en TAO, nat + droog);
6. verkeerskoker nat + droog (kritieke onderdelen H4: nrs. 5, 6 en 8):
5 bladen (GAO en TAO, nat + droog en SAO, nat);
7. landhoofd (kritiek onderdeel H4: nr. 9);
2 bladen (GAO en TAO).

6.5 Inventarisatie kostenopbouw onderhoudsbladen beton
De in de onderhoudsbladen opgenomen kosten zijn aan verschillende bronnen
ontleend.
Om de herkenbaarheid te behouden en omdat de effecten van correctie (d.w.z.
uniformeren van de opbouw) naar verwachting gering zijn, wordt volstaan met
het geven van de volgende toelichting waarin per post de herkomst van de
vermelde kosten wordt gegeven.
Vervolgens worden van de toegepaste bronnen de uitgangspunten ten aanzien
van de kostenopbouw gegeven.
6.5.1

Kostenherkomst van de acties op de onderhoudsbladen

Pijlers boven water
uurtarief dir. Zeeland, prijspeil 2000
raming, prijspeil 2000
uurtarief Bouwdienst, prijspeil 2000
schatting, prijspeil 2000
schatting, prijspeil 2000
(excl. projectbegeleiding,
zie onderhoudsblad: mensuren TD)
schatting, prijspeil 2000
500 kf totaal adviesproject
onderzoek beton, ad vies maatr.
Meetkundige Dienst, priispeil 2000
deformatiemeting:
100 kf per meetsessie
Meetkundige Dienst, prijspeil 2000
5,0 kf per meetsessie
grondslagmeting:
schattting, prijspeil 2000
20 kf
proefgereed maken dummybl.:
schatting, prijspeil 2000
10 kf
beproeven dummyblokken:
IHP 1996, prijspeil 1996
10 kf
vaste kosten:
50%
van kosten van totale reparatie(zie doc.
1401
kf
per
pijler:
beton reparaties
Onderhoudsoptimalisatie betonconstructies
Oosterscheldekering D5897A5.006.OSK.B,
overige 50% niet noodzakelijk of na de
huidige planperiode)

funct. insp.
schip incl. 2 man:
techn. insp.:
laagwerker incl. 2 man inhuur:
boorkernonderzoek:

0,140
0,500
0,147
0,500
3,0 kf

kf/uur
kf/uur
kf/uur
+ 2*0,100 kf/uur
per sessie, 6 boorkernen
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vervangen dekking:
getijdezone en ondiep
spatwaterzone
bouwkuip/ steiger/tent:
t/m getijdezone
spatwaterzone
beschermingsmaatr.:
atmosferisch

0,900 kf/m2
0,700 kf/m2

schatting: > kosten spatwaterzone
pilot-analyse NRG: tabel 3

1500 kf
800 kf

schatting, prijspeil 2000
schatting, prijspeil 2000

0,300 kf/m2

schatting BD rel. kostbare maatregel,
prijspeil 2000

Pijlers onder water, ondersabeling van de schuifgeleidingen
duikers:
beproeven dummy-blokken:

0,200 kf/uur
7 kf

schatting (2* inhuurtarief 0,100 kf)
schatting prijspeil 2000

De overige eenheidsprijzen zijn geraamd zoals bij de pijlers boven water.
Bovenbalken
onderzoek beton, ad vies maatr.
beton reparaties:

500 kf totaal adviesproject
955 kf per balk:

schatting, prijspeil 2000
50% van kosten van totale reparatie
(overige 50% niet of na planperiode)

vervangen dekking:
getijdezone
spatwaterzone
bouwkuip/ steiger/tent:
vaste kosten

0,900 kf/m2
0,700 kf/m2
1200 kf
5,0

schatting: > kosten spatwaterzone
pilot-analyse NRG: tabel 3
schatting, prijspeil 2000
IHP 1996, prijspeil 1996
k

De overige eenheidsprijzen zijn geraamd zoals bij de pijlers boven water.
Hamerstukken
onderzoek beton, advies maatr.
vaste kosten:
beton reparaties:

200 kf totaal adviesproject
5,0
305,5 kf per pijler:

schatting, prijspeil 2000
IHP 1996, prijspeil 1996
k
50% van kosten van totale reparatie
(overige 50% niet of na planperiode)

beschermingsmaatr.:
atmosferisch

0,300 kf/m2

schatting BD rel. kostbare maatregel,
prijspeil 2000
schatting, prijspeil 2000

bouwkuip/steiger/tent:

533 kf

De overige eenheidsprijzen zijn geraamd zoals bij de pijlers boven water.
Landhoofdverkeerskokers
technische inspectie beton:
vaste kosten laagwerker en
VRI:

4.0 kf per sessie
(van totaal van 30,0 kf
per sessie wordt 4,0 kf aan
Ivkk toegerekend)

raming gebaseerd op inspectie in 1999

techn. insp. oplegpakketten:
steekproef:

6,2 kf per sessie

onderzoek beton, advies maatr.
vaste kosten:

50 kf totaal adviesproject
3.0 kf (deel van tot. vkk.30 kf)

raming gebaseerd op ref.doc.
opleggingen
schatting, prijspeil 2000
IHP 1996, prijspeil 1996
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technische insp. voegovergang:
vaste kosten laagwerker

kleine rep. nav inspecties

beton reparaties:
beschermingsmaatr.:
atmosferisch
bouwkuip/steiger/tent:
opleggingen:
conservering
vervangen glijdplaten
voegovergang:
modificatie

revisie
'klein onderhoud’

3,0
(van totaal van 25,0 kf
per sessie wordt 3,0 kf aan
Ivkk toegerekend)
3.0 kf
(van totaal van 30,0 kf
per sessie wordt 3,0 kf aan
Ivkk toegerekend)
1687 kf per koker:

raming, prijspeil 2000
k

0,450 kf/m2

schatting BD (rel. kostbare maatregel,
lichtbeton), prijspeil 2000
schatting, prijspeil 2000

733 kf
1,9 kf per koker
25.0 kf per koker

raming, prijspeil 2000

kosten van beschermingsmaatregel

schatting, op basis van bestek ZL-4813,
prijspeil 2000 (130 kf voor 68 kokers)
schatting, prijspeil 2000 met o.a.
gegevens Spanstaal

raming advies voegovergangen BD
25.0 kf
(van totaal van 200,0 kf
wordt 25,0 kf aan
Ivkk toegerekend)
IHP 1996, prijspeil 1996 (indicatie
3.0 kf/m (19,5 m) per voeg
fabrikant)
schatting op basis van ervaring Dkr.,
0,15 kf per voeg
prijspeil 2000 (totaal, 71 stks: 10 kf/jaar)

De overige eenheidsprijzen zijn geraamd zoals bij de pijlers boven water.
Verkeerskokers
onderzoek beton, advies maatr.:
OS-zijde
overige delen kokers
schampranden: conserveren
beton reparaties:
beschermingsmaatr.:
atmosferisch
bouwkuip/steiger/tent:

200 kf totaal adviesproject
schatting, prijspeil 2000
250 kf totaal adviesproject
schatting, prijspeil 2000
1200 kf (totale kering)
schatting, prijspeil 2000 (Bestek ZL- 4639,
1998 voor Hammen en Schaar 570 kf)
1026 kf per koker:
kosten van beschermingsmaatregel
0,300 kf/m2
667 kf

schatting BD, prijspeil 2000
schatting, prijspeil 2000

De overige eenheidsprijzen zijn geraamd zoals bij de pijlers boven water en bij de landhoofdverkeerskokers.
Landhoofden
onderzoek beton, advies maatr.
vaste kosten:
beton reparaties:
beschermingsmaatr.:
atmosferisch
bouwkuip/steiger/tent:

50 kf totaal adviesproject
5,0 kf
250 kf per landhoofd:

schatting, prijspeil 2000
IHP 1996, prijspeil 1996
50% van kosten van totale reparatie
(overige 50% niet of na planperiode)

0,300 kf/m2

schatting BD rel. kostbare maatregel,
prijspeil 2000
schatting, prijspeil 2000

167 kf

De overige eenheidsprijzen zijn geraamd zoals bij de pijlers boven water.

generatie Instandhoudingsplannen OSK, versie 1.0, 20 december 2000

47

NB: De gemarkeerde bedragen ( ... kf) zijn in een laat stadium van de opstelling van het instandhoudingsplan
gewijzigd t.o.v. de bedragen die aanvankelijk zijn opgenomen in de onderhoudsbladen en het IHP. Deze wijziging is
alleen in de onderhoudsbladen (d.w.z. in dit document en niet in gerelateerde tabellen elders in de rapportage)
verwerkt.

6.5.2 Uitgangspunten ten aanzien van kostenopbouw
In de documenten die bij het ramen van de onderhoudskosten zijn gehanteerd
zijn de volgende uitgangspunten ten aan zien van de kostenopbouw
gehanteerd:
IHP 1996
Prijspeil medio 1996, inclusief BTW.
Pilot-analyse NRG 1999
Prijspeil, opslagen en BTW worden in dit rapport, dat vooral de methode
illustreert, niet expliciet vermeld.
In de onderhoudsmodellen is een rekenrente van 3% gehanteerd.
Adviesrapport Honel-voegovergangen.
Prijspeil 1999, raming inclusief opslagen en BTW (35-40%, gerekend met 40%)
Referentiedocument opleggingen.
De in dit document genoemde kostenkentallen worden onderbouwd in een
onderliggend document dd. 14 mei 1997, auteur: J. Driesprong (BD, PD,
Tilburg).
Referentiedocument beton.
De kostenkentallen in dit document zijn, vanwege de vele bijzondere aspecten
en de extrapolatie in de tijd die bij de Oosterscheldekering een rol speelt en
omdat er gegevens uit de pilot-analyse beschikbaar waren, slechts ter controle
geraadpleegd. Deze controle leert dat de gehanteerde bedragen in de range
van de bedragen volgens het referentiedocument vallen.
De kostenkentallen zijn op basis van prijspeil 1999. De genoemde kentallen zijn
inclusief:
• algemene kosten, winst, risico en uitvoeringskosten (20 %)
• directiebehoeften (3%)
• afvoer - en stortkosten puin (10 %);
• milieuvoorzieningen (25 %);
• omzetbelasting (171/2 %).
Deze percentage's zijn cumulatlef volgens de ramingsmethodiek doorberekend
(1 + 0,03 +0,10 + 0,25) x 1,20 x 1,175 = 7,95
De genoemde kentallen zijn exclusief
de kosten t.b.v. bereikbaarheid,
verkeersmaatregelen, engineeringskosten en eigen personele kosten.
Referentiedocument voegovergangen.
De genoemde kostenkentallen zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari
1999. Deze bedragen zijn inclusief milieukosten (25%), winst, risico, algemene
en uitvoeringskosten (totaal 15%) en BTW (17,5%).
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PERIODIEK ONDERHOUD
Onderhoudsactie

Interval

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

o
o'

c
Fysieke decompositie

Omschrijving
uurloon

Pijlers boven water (t/m getijdegebied)
KBOOI t/m KB016 Hammen

0,14010,14710,100

functionele inspectie
technische inspectie
boormonsters beproeven

JB001 t/m JB017 Schaar

functionele inspectie
technische inspectie
boormonsters beproeven

IB001 t/m IB016 Roompotzuid

IB017 t/m IB032 Roompot noord

functionele inspectie
technische inspectie
boormonsters beproeven
functionele inspectie
technische inspectie
boormonsters beproeven

pijlers gehele kering

onderzoek beton, advies tav conserv.

pijlers gehele kering (ind. landhoofden)

deformatiemefmgen
grondslagmeting

dummy-blokken (getijdegebied)

16
0,1

80

0,025
1

40

1,6

40
16

0,1
0,025

80

40

1,6

40
16

0,1

80
40

0,025

40

1,6

16

3,0
0,0

0,0
2,7

2,5

0,4

3,0

0,0

0,0

2,7

2,5

0,4

3,0
0,0

0,0

2,5

0,4
0,0

2,7

3,0

0,1

80

0,025

40

0,02

NB. Bedragen en uren zijn voorl

2025

0,2

40

1,6

0,0

2,7
0,4

2,5
500,0

10,0

100,0

100,0

5,0

1,0

boormonsters beproeven,
inspecteren verankering, beproeven

vaste kosten

voorspanstaal
kleine reparaties n.a.v. inspectie

0,1

40

30,0

Totaal periodiek onderhoud per jaar
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TOESTANDSAFHANKELIJK

Actie

Interval

Tijdens

ONDERHOUD
Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

~o

c

C

-O

c

Fysieke decompositie

Q

Omschrijving

Q

h-

uurloon
Pijlers boven water (t/m getijdegebied)
beton
beton atmosferisch

0,14010,14710,100

reparaties
reparaties

0,02 na 2025
0,02 na 2025

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig
1401
235

1821,3
305,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Totaal toestandsafhankelijk onderhoud per jaar

2de generatie Instandhoudingsplannen OSK, versie 1.0, 20 december2000

2126,8

50

PERIODIEK ONDERHOUD
Onderhoudsactie

Interval

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

W3
C

o
CL

E
Fysieke decompositie

o

Omschrijving

•o
u

TO

<D
-O

-Q

uurloon
Pijlers onder water: o.a. ondersabeling schuifgeleiding
KB067 t/m KB082 Hammen
JB071 t/m JB087 Schaar
IB131 t/m IB146 Roompotzuid
IB147 t/m IB162 Roompot noord
dummy-blokken (onder water)

0,14010,14710,100

functionele
functionele
functionele
functionele

inspectie
inspectie
inspectie
inspectie

boormonsters beproeven,
inspecteren verankering,

1,000
1,000

32
32

1,000

40
40
40

1,000

40

32

32

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig
0,0
0,0
0,0
0,0

12,8
12,8
12,8

27,0

3,9

0,0

19,2

12,8

0,100

beproeven voorspanstaal

40

inspectie door duikers (4
ondersabeling schuifgeleiding

poortjes/jaar)

1,000

40

48

0,0
0,0
0,0
0,0
kleine reparaties n.a.v.
vaste kosten

inspectie

0,0
Totaal periodiek onderhoud per jaar

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

74,3

51

TOESTANDSAFHANKELIJ K
Actie

Interval

ONDERHOUD

Tljdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

bJD

XI

c

n3

aj

c

o

O
CL
E

Fysieke decompositie

Omschrijving

>

o

n3

<
uurloon

Pijlers onder water: o.a. ondersabeling schuifgeleiding
ondersabeling schuifgeleiding

reparaties

1

r

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig
0,0

124

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Totaal toestandsafhankelijk onderhoud per jaar

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

0,0

52

^

‘

‘ i }

'/

1

PERIODIEK ONDERHOUD

Onderhoudsactie

Fysieke decompositie

Interval

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

Omschrijving
uurloon

Bovenbalken
KE017 t/m KB301 Hammen

0,14010,1471"
functionele inspectie
technische inspectie

JB018 t/m JB033 Schaar

IB033 t/m IB048 Roompotzuid

boormonsters beproeven
functionele inspectie

0,025

technische inspectie
boormonsters beproeven

0,1
0,025

functionele inspectie
technische inspectie

IB049 t/m IB063 Roompot noord

0,1

boormonsters beproeven
functionele inspectie
technische inspectie

bovenbalken gehele kering

boormonsters beproeven
onderzoek beton, advies tav conserv.

opleggingen bovenbalk gehele kering

functionele inspectie
technische inspectie

6,0

0,0

40

6,0

40

3,0

1,2
0,4

6,0

0,0

12

40
40

6,0
3,0

1,2
0,4

6,0

0,0

12

40

6,0

40

3,0
6,0

1,2
0,4

40

6,0

40

3,0
500,0

12

1

1
0,1
0,025
0,1
0,025
0,02

NB. Bedragen en uren zijn voor

12
2025

0,0
1,2
0,4
10,0

96
0,1

0,0
40

0,6
0,0
0,0
0,0

vaste kosten

kleine reparaties n.a.v. inspectie

25,0
Totaal periodiek onderhoud per jaar

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

41,8

53

TOESTANDSAFH ANKELIJ K

iii

Interval

Actie

Tijdens

ONDERHOUD
Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

W)
O
Q.
O

C

■o

c

n3

O
Q_
E
Fysieke decompositie

o

Omschrijving

o
huurloon

Bovenbalken
beton
opleggingen bovenbalk

0,140|0,147|0.100

reparaties
conservering, herstel
omhulling

0,02 *na 2025
0,1 schatting

NB. Bedragen en uren zijn voorlopi
955

62

1.184

186

0,0

Totaal toestandsafhankelijk onderhoud per jaar

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

1

1.184

54

PERIODIEK ONDERHOUD
Onderhoudsactie

Fysieke decompositie

Interval

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

T3
(D
_Q

Omschrijving

uurloon
Hamerstukken

KB049 t/m KB064 Hammen

0,1401 0,147"|~

boormonsters beproeven
functionele inspectie
technische inspectie
boormonsters beproeven
IB097 t/m IB112 Roompotzuid

functionele inspectie
technische inspectie
boormonsters beproeven

IB113 t/m IB128 Roompot noord

0,1

80

19,2

3,1

0,075

20

0,5

0,5

0,1

80

19,2

3,1

0,075

20

0,5

0,5

1
0,1

80

19,2

3,1

0,075

20

0,5

0,5

0,1

80

19,2

3,1

0,075

20

0,5

0,5

200

4,0

1

0,0

0,0

0,0

functionele inspectie
technische inspectie
boormonsters beproeven

hamerstukken gehele kering

0,0

functionele inspectie
technische inspectie

JB052 t/m JB068 Schaar

NB. Bedragen en uren zijn voor

onderzoek beton, advies tav conserv.

0,02

2025

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
vaste kosten

kleine reparaties n.a.v. inspectie

5,0

Totaal periodiek onderhoud per jaar

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

23,3

55

TOESTANDSAFHANKELIJK
Interval

Actie

Tijdens

ONDERHOUD
Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

-o

c
03

(D

C
o
Q_

E
Fysieke decompositie

o

Omschrijving

T3

<D

oj

-£3

>

uurloon
Hamerstukken
beton

0,1

reparaties

0,02 *na 2025

|

0,1

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig
305,5

65

397,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Totaal toestandsafhankelijk onderhoud per jaar

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

397,2

56

PERIODIEK ONDERHOUD
Onderhoudsactie

Interval

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

o
o'

BO

c

Fysieke decompositie

Q

Omschrijving

Q
uurloon

Landhoofdverkeerskoker (uitwendig en inwendig) nat
KB032 en KB048 Hammen

JB034 en JB051 Schaar

####0,147
functionele inspectie: beton
0,1

boormonsters beproeven
oplegpakketten steekproef

0,05

4
0,1

0,167

6,2

1,0
0,0

4
0,1
6,2

0,9
0,0
1,0

4

0,0
0,9

0,1

0,0

6,2

1,0

50

1,0

16

functionele inspectie: beton
boormonsters beproeven
oplegpakketten steekproef
functionele inspectie: beton
technische inspectie: beton
boormonsters beproeven

landhoofdverkeerskokers gehele kering

0,0
0,9
0,0

technische inspectie: beton

technische inspectie: beton

IB064 en IB096 Roompot

NB. Bedragen en uren zijn voorlo

oplegpakketten steekproef
onderzoek beton, advies tav conserv

0,1
0,05
0,167

16

1
0,1
0,05

16

0,167
0,02

2005

kleine reparaties beton n.a.v.
vaste kosten

inspectie

3,0
Totaal periodiek onderhoud per jaar

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

9,8
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PERIODIEK ONDERHOUD
Onderhoudsactie

Interval

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

bn
c

Fysieke decompositie

o
Q.
E
o

Omschrijving

XI

<n

-O

O
h~

XI
<D
-Q

Q
Iuurloon

Landhoofdverkeerskoker (uitwendig en inwendig) droog
KB032 en KB048 Hammen
JB034 en JB051 Schaar
IB064 en IB096 Roompot

0,14010,1471

voegovergangen
voegovergangen
fi voegovergangen
ti voegovergangen
fi voegovergangen
ti voegovergangen
kleine rep. voegovergangen
n.a.v. inspectie

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig
0,0

0,125

10

0,8

0,125

10

0,8

0,125

10

0,8

0,5
0,0

0,5
0,0

0,5
3,0

Totaal periodiek onderhoud perjaar

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

4,6|

58

TOESTANDSAFHANKELIJK
Actie

Interval

Tijdens

ONDERHOUD
Tijdsduur (uur)

tao

c

Aantal mensen

bO
C
ci3
o
>

o
CL

Fysieke decompositie

E
O

Omschrijving

T3
<D

c

"D
OJ
-Q

cd

<
uurloon

Landhoofdverkeerskoker (uitwendig en inwendig) nat
beton
opleggingen verkeerskokers

reparaties
conservering
vervanging glijd platen

o,il
0,067 'na 2009
0,1 gem.
0,033

| oTi

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig
1687,0

678,2

25,0

5,0

1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Totaal toestandsafhankelijk onderhoud per jaar

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

684,9

59

T O E S TANDSAFHANKE L I JK
Actie

Interval

ONDERHOUD

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

60

C
c
o
Q.
E
o

Omschrijving

Fysieke decompositie

modificatie voegovergang:
aanbrengen 'slab' aan OSzljde
revisle,
oplegblokjes
en
rubbers
vervangen,
zo
mogelijk conserveren
'klein' onderhoud:reinigen
vervangen blokjes

<u

T3

Q
H

O)

-Q

uurloon
|o,ioo

Landhoofdverkeerskoker (uitwendig en inwendig) droog
voegovergang

•a

0,140

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig

0,02

25,0

0,5

58,5

40,5

0,077

0,15

1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Totaal toestandsafhankelijk onderhoud per jaar

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

42,4

60

PERIODIEK ONDERHOUD
Onderhoudsactie

Interval

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

rv
O
■o

D

-Q

03

o
Q-

Fysieke decompositie

E

o

Omschrijving

uurloon

Verkeerskoker (uitwendig en inwendig) nat
KB033 t/m KB047 Hammen

JB035 t/m JB050 Schaar

IB065 t/m IB080 Roompot zuid

1B081 t/m IB095 Roompot noord

verkeerskokers gehele kering OS-zijde
verkeerskokers gehele kenng overig
vaste kosten

o,i4o| 0,147]'

functionele inspectie: beton
technische inspectie: beton
boormonsters beproeven
oplegpakketten steekproef
functionele inspectie: beton
technische inspectie: beton
boormonsters beproeven
oplegpakketten steekproef
functionele inspectie: beton
technische inspectie: beton
boormonsters beproeven
oplegpakketten steekproef
functionele inspectie: beton
technische inspectie: beton
boormonsters beproeven
oplegpakketten steekproef
onderzoek beton, advies tav conserv.
onderzoek beton, advies tav conserv.
kleine reparaties beton n.a.v.
inspectie

NB. Bedragen en uren zijn voo

18
0,1

0,0

124
18

0,05
0,167

26
0,9
9,3

18

124
18

0,1

0,05
0,167

26
0,9
9,3

19
0,1

28
0,95
9,3

19

1,6

6,7
0,3
1,6

28
0,95
9,3

6,7
0,3
4.0
5.0

0,02

2001

200

0,02

2005

250

1,6

27,0
Totaal periodiek onderhoud per jaarj

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

0,3

0,0

132
19

0,1

0,05
0,167

1,6
0,0
6,2

0,0

132
19

0,05
0,167

6,2

0,3

69,3

61

PERIODIEK ONDERHOUD
Onderhoudsactie

Interval

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

.a

c
OD

cz

Fysieke decompositie

o
CL
E

Q
r-

o

Omschrijving

uurloon
Verkeerskoker (uitwendig en inwendig) droog
KB033 t/m KB047 Hammen
JB035 t/m JB050 Schaar
IB065 t/m IB080 Roompot zuid
IB081 t/m IB095 Roompot noord
Schampranden vkk gehele kering

0,140|0,147~|

fi voegovergangen
voegovergangen
fi voegovergangen
voegovergangen
fi voegovergangen
ti voegovergangen
fi voegovergangen
ti
ti wnponupraanopn
voegovergangen
conserveren
luiibct
VCICM
kleine rep. voegovergangen
n.a.v. inspectie

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig

14

0,125

0,0

70

0,8

22

70

0,8

22

75

0,8

23,5

75

0,8

23,5

4,0

1200

120,0

0,125
1
0,125
1
0,125
0,1

0,0

3,8

15

0,0

4,0

15

0,0

27,0
Totaal periodiek onderhoud per jaar

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

3,8

14

162,6|

62

T O E STANDSAFHANKE L I JK
Actie

Interval

Tijdens

ONDERHOUD
Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

bJD

_C

o3
o
>

x>
0)

c

Fysieke decompositie

Omschrijving

C

TCS

<

_Q

uurloon
Verkeerskoker (uitwendig en inwendig) nat
beton
opleggingen verkeerskokers

0.11

reparaties
conservering
vervanging glijdplaten

0,067 *na 2004
0,1

0,033

0,1

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig
1026,0

££HL
25,0

4262,0
18,6
51,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Totaal toestandsafhankelijk onderhoud per jaar

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

4331,8

63

- ,J

-

TOESTANDSAFHANKELIJ K

fi H

Actie

Interval

ONDERHOUD

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

-a

c

c

o

Q.

E
Fysieke decompositie

o

Omschrijving

“O
OJ

XI

a
uurloon

Verkeerskoker (uitwendig en inwendig) droog
voegovergang

0,1

modificatie voegovergang:
aanbrengen 'slab' aan OSzijde
revisie,
oplegblokjes
en
rubbers
vervangen,
zo
mogelijk conserveren
'klein' onderhoud:reinigen
vervangen blokjes

|

0,1

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig

0,02

175,0

3,5

0,04
58,5

62

145,1

0,15

62

9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Totaal toestandsafhankelijk onderhoud per jaar

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

157,9

64

CORRECTIEF ONDERHOUD
Actie

Freqentie

Tijdens

Tildsduur (uur)

Aantal mensen

Jaarkostren

ISO

o.

6
Fysieke decompositie

Omschrijving

<
uurloon

rn

Verkeerskoker (uitwendig en inwendig) nat
voegafdichting (balgconstructie)

reparatie beschadigingen

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig
3,0

3,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
Totaal correctief onderhoud per jaar

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

3,0

65

PERIODIEK ONDERHOUD
Onderhoudsactie

Fysieke decompositie

Interval

Tijdens Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

o

Omschrijving

uurloon
Landhoofden
KB065 Landhoofd noord Hammen

0,140| ####!

NB. Bedragen en uren zijn vo

functionele inspectie

0,0

technische inspectie

0,1

60

KB066 Landhoofd zuid Hammen

functionele inspectie
technische inspectie

0,9
0,0

0,1

60

0,9

JB069 Landhoofd noord Schaar

functionele inspectie
technische inspectie

0,1

60

0,9
0,0
0,9

0,0

JB070 Landhoofd zuid Schaar

functionele inspectie
0,1

60

IB129 Landhoofd noord Roompot noord

technische inspectie
functionele inspectie

0,1

60

18130 Landhoofd zuid Roompot zuid

technische inspectie
functionele inspectie
technische inspectie

0,1
0,02

60

landhoofden gehele kering

onderzoek beton, advies tav conserv

0,0
0,9
0,0
2025

0,9
50,0

1,0
0,0

vaste kosten

kleine reparaties n.a.v. inspectie

5,0
Totaal periodiek onderhoud per jaar

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

11,3
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TOESTANDSAFHANKELIJK
Actie

Interval

Tijdens

ONDERHOUD
Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

T3

C
rd

O

CL

Fysieke decompositie

c

Omschrijving

rd

<L)

Q
h-

cd
uurloon
0,11
0r1

Landhoofden
beton

E
o

reparaties

0,02 na 2025

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig
250

30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
Totaal toestandsafhankelijk onderhoud per jaar

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

30,0

67

7. Vaststellen faalkansen kritieke onderdelen

7.1

Decompositie

Bij de faalkansanalyse zijn de volgende kritieke hoofdonderdelen beschouwd,
zoals in Hoofdstuk vastgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pijlers in getijde- en spatzone;
ondersabeling van de schuifgeleidingen;
bovenbalken inclusief opleggingen (getijde- en spatzone);
hamerstukken;
opleggingen van de verkeerskokers;
verkeerskokers (inclusief schampkanten);
landhoofdverkeerskokers (inclusief schampkanten);
voegovergangen tussen de verkeerskokers;
landhoofden.

De dorpelbalken zijn .vanwege de relatief geringe kans van schade ten gevolge
van corrosie van de wapening, niet geanalyseerd.
De wijzen waarop de faalkansen in de FMECA zijn onderbouwd zijn in
hoofdstuk 5 toegelicht.
In de nu volgende paragrafen 7.2. t/m 7.10 worden in tabellen per onderdeel
de faalfrequentie en de onderbouwing toegelicht.

7.2 Pijlers in getijde- en spatzone

1. verplaatsing van de fundering

frequentie
<io-'

2. delen van de pijler geerodeerd of afgebrokkeld

10f

oorzaak functieafwijking

3.
4.
5.
6.

aangroei
obstakel
kop van pijler bezweken
onderloopsheid

10'8
10'1

10!
10'7

7. verminderde sterkte (t.g.v. aantasting van
wapening en/of voorspanning)

10f

8. oplegvlak t.p.v. opleggingen bezweken

10f

9. pijler teveel verplaatst

107

10. gereduceerde sterkte van de pijler t.g.v. (lokale)
aantasting van de betonconstructie
11. enige verplaatsing van de pijler
12. overbelasting van de verkeersweg
13. oplegnok bezweken

10
10'*
lO"

14, oplegnok verzwakt

10f

10'7

(

2d' generatie Instandhoudingsplannen OSK, versie 1.0, 20 december2000

toelichting bepalingswijze frequentie
schatting cat. 2. Ontwerpnota: < 9,7 * 10'
bezwijken 4 pijlers. Serie- en parallelaspecten van het
onderliggende systeem worden verwaarloosd.
schatting cat. 2. Ontwerpnota: < 5 * 10'8 (zie 2.2.1):
mechanisme leidt niet alleen/direct tot bezwijken.
idem
idem
idem
schatting cat. 2. Ontwerpnota: deelgebeurtenis van
afwijking 1: orde kleiner.
schatting cat. 2. m.b.v. Ontwerpnota: » 10'8
ruim binnen de ontwerplevensduur wordt de
noodzaak van maatregelen verwacht
schatting cat. 4. 'Engineering judgement' ; aan de
functie bereikbaarheid wordt in ontwerpnota geen
veiligheidsanalyse gewijd
schatting cat. 2. Ontwerpnota: < 9,7 * 10‘7: kans
van een afwijking zodanig dat bereikbaarheid in
geding komt is gering; toleranties (voegen,
opleggingen) kunnen echter ook gering zijn
schatting cat. 4. 'Engineering judgement' ; orde groter
dan afwijking 8.
schatting cat. 4 : orde groter dan afwijking 9.
schatting cat. 4 : 'Engineering judgement'
schatting cat. 2. Ontwerpnota: « 5 * 10'8(zie 2.2.1):
incident is denkbaar; mechanisme leidt tot falen 1
opening
schatting cat. 4 : orde groter dan afwijking 13.
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15. oplegvlak hamerstuk bezweken

10-'

16. voorspanning koppeling hamerstuk-pijler
bezweken
17. oplegvlak hamerstuk verzwakt
18. voorspanning koppeling hamerstuk-pijler
verzwakt
label 7.1

ICT

schatting cat. 2. Ontwerpnota: a 5* 10’8(zie 2.2.1):
incident is denkbaar; mechanisme leidt tot taken 1
opening
idem

lO*
10e

schatting cat. 4 : orde groter dan afwijking 15.
schatting cat. 4 : orde groter dan afwijking 16.

7.3 Ondersabeling van de schuifgeleidingen
oorzaak functieafwijking

frequentie

toelichting bepalingswijze frequentie

1. ondersabeling is niet aangebracht (grote
luchtinsluiting)

4 * 10’5

2. ondersabeling niet meer aanwezig door
klimatologische invloeden (verwering)
3. kortsluiting door 'vreemd', goed geleidend
medium in de ondersabeling
4. isolatie werkt totaal niet meer door verandering
van de geleidingseigenschappen
5. ondersabeling heeft losgelaten op het grensvlak
met de ankerplaat
6. ondersabeling is lokaal niet aangebracht
(luchtinsluiting)
7. ondersabeling lokaal niet meer aanwezig door
klimatologische invloeden (verwering)

4 * 10'3

schatting cat.4. 'Engineering judgement’; kans 0.002
dat grote afwijking binnen 50 jaar tot ontoelaatbare
schade leidt.
schatting cat.4: kans 0.20 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
schatting cat.4: kans 0.01 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
idem

8. ondersabeling is enigszins geleidend (geworden)

1 * IQ

9. ondersabeling heeft deels losgelaten op het
grensvlak met de ankerplaat

8

*
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10. delen boven en onder water vormen een
galvanische cel (onwaarschiinlijk)
11. dikte vergroting door fysische invloeden; bijv.
mechanische belasting, temperatuur, absorptie,
licht
12. dikte vergroting door chemische invloeden
d.w.z. readies die met zwelling gepaard gaan
13. afstand vergroot door corrosie van de
ankerplaat (ondersabeling opzijgedrukt) door
slechte isolatie en/of chloride-indringing om de
'epoxy-dekking' been
14. dikte vermindering door fysische invloeden;
bijv. mechanische belasting, temperatuur,
absorptie, licht
15. dikte vermindering door chemische invloeden
d.w.z. reacties die met zwelling gepaard gaan
16. ondersabeling niet meer aanwezig door erosie
(langsstromend water)
17. ondersabeling lokaal niet meer aanwezig door
erosie (langsstromend water)
label 7.2

2

*

10-

2

*

10-'

2

*

10-'

4 * 10'3
2 * lO-"
0.01

3

4 * ID'4

schatting cat.4: kans 0.20 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
schatting cat.4: kans 0.01 dat er binnen 50 jaar een
kleine afwijking is
schatting cat.3/4: kans 0.50 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is.
D.w.z. dat deze na ca. 25 jaar kan worden verwacht.
Kleine schades zijn opgetreden.
schatting cat.4: kans 0.05 dat er binnen 50 jaar een
kleine afwijking is
schatting cat.4: kans 0.40 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is.
D.w.z. dat deze na ca. 30 jaar kan worden verwacht.
schatting cat.4: kans 0.001 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
schatting cat.4.: kans 0.02 dat er binnen 50 jaar een
kleine afwijking is

4 * 10-'

idem

4 * 10’3

schatting cat.4: kans 0.20 dat er binnen 50 jaar een
afwijking is

4 * 10-‘

schatting cat.4: kans 0.02 dat er binnen 50 jaar een
kleine afwijking is

4 * 10-'

schatting cat.4: kans 0.02 dat er binnen 50 jaar een
kleine afwijking is
schatting cat.4: kans 0.20 dat er binnen 50 jaar een
afwijking is
schatting cat.4: kans 0.50 dat er binnen 50 jaar een
kleine afwijking is

4 * 10'3
0.01
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7.4

Bovenbalken inclusief opleggingen (getijde- en spatzone)

7.4.1

Bovenbalk als constructie-element

oorzaak functieafwijking

frequentie

toelichting bepalingswijze frequentie

1. bezwijken door verlies langsvoorspanning

10‘

2.
3.
4.
5.
6.

10-'
10-'
10"
10"

schatting cat. 2. Ontwerpnota: zie ook 3.1,
functieafwijking 2. Mechanisme leidt niet alleen/direct
tot volledig falen.
idem
schatting cat.4: orde groter dan atwljklng 1
schatting cat.4: orde groter dan afwijking 2
schatting cat.4 (in relatie tot ontwerpnota)
schatting cat.4: kans 0.03 dat er binnen 50 jaar een
afwijking is

bezwijken door dwars-wapening/-voorspanning
verminderde sterkte langsvoorspanning
verminderde sterkte dwarsvoorspanning
lokaal bezwijken van beton t.p.v. de oplegging
bezwijken van de oplegging

6 ‘ lO -

label 7.3

7.4.2

Betonhuid

In deze tabel is de faalkans in plaats van de faalfrequentie gegeven. Zie voor
een nadere toelichting het laatste aandachtspunt in paragraaf 5. 7.
oorzaak functieafwijking

faalkans

toelichting bepalingswijze frequentie

1. chlorideindringing

0.05

2. idem, gevolgd door afdrukken betondekking
3. idem, gevolgd door verlies wapeningsdoorsnede
4. carbonatatie
5. idem, gevolgd door afdrukken betondekking
6. idem, gevolgd door verlies wapeningsdoorsnede
7. desintegratie beton t.g.v. alkali-silicareactie
8. scheurvorming t.g.v. verhinderde
uitdrogingskrimp
9. scheurvorming t.g.v. verhinderde
temperatuursvervormingen
10. scheurvorming t.g.v. (uitwendige)
krachtswerking
11. erosie t.g.v. langsstromend water en ijs
12. afschilferen betonoppervlak t.g.v. vorst i.c.m.
dooizouten
13. lekkage stortnaden t.g.v. onvoldoende dichting
tijdens bouw
14. loskrimpen van spuitbeton vullingen in sparingen
Tabel 7.4

0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.01
0.10

gebaseerd op de definitie volgens de pilotstudie ! (cat.
4):
'de kans dat de afwijking optreedt voor een periode
van 20 jaar vanaf de bouw
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

0.10

idem

0.02

idem

0.15
0.15

idem
idem

0.03

idem

0.10

idem

7.5

Hamerstukken

oorzaak functieafwijking

frequentie

toelichting bepalingswijze frequentie

1. oplegvlak cardanstoel bezweken

10-’

2. stijl van hamerstuk bezweken t.g.v. verlies
voorspanning (relatie met voorspanverankering
cardanstoel)
3. stijl van hamerstuk bezweken t.g.v. aantasting
zachtstaalwapening
4. oplegvlak van hamerstuk op pijler bezweken
5. voorspanning koppeling hamerstuk-pijler
bezweken
6. oplegvlak cardanstoel verzwakt
7. stijl van hamerstuk verzwakt t.g.v. verlies
voorspanning (relatie met voorspanverankering
cardanstoel)
8. stijl van hamerstuk verzwakt t.g.v. aantasting
zachtstaalwapening
9. oplegvlak van hamerstuk op pijler verzwakt
10. voorspanning koppeling hamerstuk-pijler
verzwakt
Tabel 7.5

10'8

schatting cat. 2. Ontwerpnota: zie ook 3.1,
functieafwijking 2. Mechanisme leidt niet alleen/direct
tot volledig falen
idem

10’

idem

10-’
10-’

idem
idem

ia7
10"

schatting cat.4: orde groter dan afwijking 1
schatting cat.4: orde groter dan afwijking 2

ID'

schatting cat.4: orde groter dan afwijking 3

10-7

schatting cat.4: orde groter dan afwijking 4
schatting cat.4: orde groter dan afwijking 5

7

IQ7
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7.6 Opleggingen van de verkeerskokers
frequentie

toelichting bepalingswijze frequentie

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

2 * icr

2. corrosie bovenplaat

4 * 10

3. corrosie onderplaat
4. vuilingpakket verhard

4 * 102 * lO'4

5. vuilingpakket aangetast (slijtage. verwering)
6. overbelasting

2 * lO’'

7. verankering bezweken door corrosie
8. te grote relatieve verplaatsing
9. corrosie boven- en/of onderplaat

T<r

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

2

12. glijdmateriaal voldoet minder door slijtage of
veranderde oppervlakte-eigenschappen
13. te grote (relatieve) rotatie
14. vulmateriaal verhard, plastisch vervormd of
anderszins beschadigd
15. vastraken (en daardoor vervolgens bezwijken)
bij rotatie door corrosie op onder- en/of bovenplaat
16. vulmateriaal verhard, plastisch vervormd of
anderszins beschadigd
label 7.6

1 * lO'*

schatting cat.4: kans 0.01 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
schatting cat.3/4: kans 0.20 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is (enige schade is
geconstateerd)
idem
schatting cat.4: kans 0.01 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
idem
schatting cat.4: gezien functie en ontwerplevensduur
geldt een grotere faalfrequentie dan waterkerende
hoofdonderdelen (verifieren norm, PJA)
schatting cat.4
schatting cat.4
schatting cat.4: kans 0.02 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
schatting cat.4: kans 0.001 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
schatting cat.4: kans 0.05 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
schatting cat.4: kans 0.005 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
schatting cat.4
schatting cat.4: kans 0.02 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
schatting cat.4

oorzaak functieafwijking

io-‘

10 7“
4 * lO 4
10

*

■

10-

(

10
4 * 10-*
10-T3
4 * 10'4

schatting cat.4: kans 0.02 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is

7.7 Verkeerskokers (inclusief schampkanten)
oorzaak functieafwijking

frequentie

toelichting bepalingswijze frequentie

1. bezwijken door verlies langsvoorspanning

10-'

2. bezwijken door dwarswapeningZ-voorspanning
3. bezwijken betondrukzone door afgesprongen
betonschollen (lokaal, ondanks onderhoud)
4. bezwijken zachtstaalwapening (lokaal
doorroesten, ondanks onderhoud)
5. verminderde sterkte langsvoorspanning

io-‘
10-

schatting cat.4: gezien functie en ontwerplevensduur
geldt een grotere faalfrequentie dan waterkerende
hoofdonderdelen (verifieren norm, PJA
idem
schatting cat.4

10-

idem

10-

schatting cat.4: 2 orden groter dan afwijking 1:
geringe aantasting kan sterkte al ernstig verminderen
idem

6. verminderde sterkte dwarswapening/voorspanning
7. verzwakking betondrukzone door afgesprongen
betonschollen
8. aantasting zachtstaalwapening
9. lokaal bezwijken van beton t.p.v. installatie(s)
10. lokaal bezwijken van beton t.g.v. stempels
inspectiekraan
11. lokaal bezwijken van beton t.p.v. de oplegging
12. bezwijken van de overgangs'balg' tussen de
kokers
13. bezwijken van het kopschot

10-

6

*

10'

6 * 10-‘
1010-

102

*

10-‘

2

*

10-

14. ernstige lekkage in de verkeerskoker

2

*

10'

15. schade aan de overgangs'balg' tussen de kokers

8

*

10'

16. schade aan het kopschot

4 * 10-'

17. lekkage in de verkeerskoker

2

*

10-'

schatting cat.4: kans 0.03 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
idem
schatting cat.4
idem
idem
schatting cat.4: kans 0.01 dat er binnen 50 jaar een
afwijking is
schatting cat.4: kans 0.001 dat er binnen 50 jaar een
afwijking is
schatting cat.4: kans 0.0001 dat er binnen 50 jaar een
afwijking is
schatting cat.4: kans 0.04 dat er binnen 50 jaar een
afwijking is
schatting cat.4: kans 0.02 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
schatting cat.4: 2 orden groter dan afwijking 14:
geringe lekkage kan voor leidingen/ installaties al
ontoelaatbaar zijn

label 7.7
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7.8

Landhoofdverkeerskokers (inclusief schampkanten)

Zie 7.7. Wellicht zijn er aanvullend specifieke faalmechanismen voor het
lichtbeton waarin deze kokers zijn uitgevoerd. Deze zijn vooralsnog niet
bekend.
7.9 Voegovergangen tussen de verkeerskokers

oorzaak functieafwijking

frequentie

toelichting bepalingswijze frequence

1. bezwijken van lamel(len)

1Cr:

schatting cat. 3/4: kans 0.05 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is

2. bezwijken van traversebalk

4 * 10*

3. bezwijken van de stuurkast
4. aantasting van lamel(len) door corrosie

4 * 10'4
2

*

10'3

schatting cat. 3/4: kans 0.02 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
idem
schatting cat. 3/4: kans 0.10 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is (er is aantasting
geconstateerd)

5. aantasting van traversebalk door corrosie

8

*

10'4

6. aantasting van de stuurkast door corrosie
7. aantasting van de sterkte (indirect) door schade
aan de rubberprofielen

8

*

10*

8. aantasting van de sterkte (indirect) door schade
aan de glijdlagers
9. aantasting van de sterkte (indirect) door schade
aan de druklagers
10. afstand te groot t.g.v. verplaatsingen van pijler
of landhoofd
11. verplaatsingsbereik wordt niet meer gehaald
door vastzitten van deel/delen van voegovergang
12. afstand te klein t.g.v. verplaatsingen van pijler
of landhoofd
13. losraken van delen van de voegovergang
14. losraken van aangrenzend wegdek
15. losraken van ingestorte delen

7.10

io-;

schatting cat. 3/4: kans 0.04 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
idem
schatting cat. 4: kans 0.05 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
idem

10-*

idem

< 10(

schatting cat. 4: zie 3.1 afwijking 9: de functie van de
vkk stelt waarschijnlijk wat minder zware tolerantie-eis
(cq grotere faalkans)
schatting cat. 4: kans 0.02 dat er binnen 50 jaar een
aanzienlijke afwijking is
schatting cat. 4: zie afwijking 12

io-;

4 * 10'*
< 10f
10'3

10'3

4 * 10'4

schatting cat. 4: kans
aanzienlijke afwijking
idem
schatting cat. 4: kans
aanzienlijke afwijking

0.05 dat er binnen 50 jaar een
is
0.02 dat er binnen 50 jaar een
is

Landhoofden

Oorzaak functieafwijking

frequentie

toelichting bepalingswijze frequentie

1. bezwijken breukstenen dam (relatie met veiligheid
waterbouwk. constr.)
2. bezwijken fundering damaanzet, met o.a.
filterconstructie, verloren gegaan (relatie met
veiligheid waterbouwk. constr.)
3. bezwijken koppeling onderbouw
4. constructief bezwijken van dekplaat, putten of Lwand (t.g.v. aantasting van wapening en/of
voorspanning)
5. verz(w)akking van breukstenen dam (relatie met
veiligheid waterbouwk. constr.)
6. verz(w)akking fundering damaanzet, met o.a.
filterconstructie, verloren gegaan (relatie met
veiligheid waterbouwk. constr.)
7. onderloopsheid (relatie met veiligheid
waterbouwk. constr.)
8. aantasting koppeling onderbouw

10'‘

schatting cat. 2. Ontwerpnota: boek 1, deelnota 2,
H3, 3.3.1.
geschat cat. 4: orde van grootte van afwijking 1,
waarschijnlijk kleiner

9. aantasting sterkte van dekplaat, putten of L-wand
(t.g.v. aantasting van wapening en/of voorspanning)

<

10‘

10'7
10‘

geschat cat. 4.: kwetsbaar detail
geschat cat. 4

10*
10'

schatting cat. 4: 2 orden groter dan afwijking 1:
enige schade heeft reductie veiligheid tot gevolg
schatting cat. 4: 1 orde groter dan afwijking 2

IO-

schatting cat. 4

;

2

*

10'*

2

*

10'*
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schatting cat. 4:
een aanzienlijke
schatting cat. 4:
een aanzienlijke

kans 0.01 dat er binnen 50 jaar
afwijking is
kans 0.01 dat er binnen 50 jaar
afwijking is
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10. lokale schade t.g.v. golfaanval
11. oplegvlak t.p.v, oplegging(en) bezweken
12. landhoofd is teveel verplaatst (zie ook functie
'water keren')
13. gereduceerde sterkte van het landhoofd t.g.v.
(lokale) aantasting van de betonconstructie
14. enige verplaatsing van het landhoofd (zie ook
functie 'water keren')
15. overbelasting van de verkeersweg
label 7.8

7.11
7.11.1

10-'
10’7

10

7

idem
idem
schatting cat. 4: 1 orde groter dan afwijking 4

io-‘

schatting cat. 4: 1 orde groter dan afwijking 12

10e

schatting cat. 4: zoals vkk

Relatie faalkans en functies
Functie Veiligheid (afvoer/waterkeren)

De faalkans heeft veelal direct betrekking op de functie Veiligheid, zoals
beschreven in de betreffende risicomatrix. Het ‘falen’ van een betonconstructie
zal normaal gesproken een proces zijn dat langzaam verloopt. Pas na een
zekere tijd zullen bepaalde onderdelen niet meer voldoen aan de gestelde
eisen ten aanzien van de functie Veiligheid. Er is dan sprake van normfalen.
7.11.2

Functie Ecologie en Waterkwaliteit

De faalkans heeft geen betrekking op de functie Ecologie en Waterkwaliteit.
7.11.3

Functie Bereikbaarheid

De faalkans kan betrekking hebben op de functie Bereikbaarheid, aangezien de
betonconstructies dragende onderdelen zijn voor de weg over de kering.

M

Sluitgat Schaar

2

d !

'
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8. Vaststellen keuze en invoer onderhoudsmodellen

8.1 Algemeen
In document D5897A5.005.OSK.B is per hoofdonderdeel en voor enkele
subonderdelen 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. De oorzaken daarvan worden in het
betreffende document aangegeven.
Op basis van de beperkingen om optimaal onderhoud te realiseren is tevens
aangegeven welk nut en welke mogelijkheden er worden onderkend voor
eventuele toekomstige verdere onderbouwing of optimalisatie van het
onderhoud met behulp van optimalisatiemodellen.

8.2 Modelkeuze per hoofdonderdeel
Per hoofdonderdeel wordt in de tabel 8.1 aangegeven welk optimalisatiemodel
wordt voorgesteld.
Omdat bij de keuze van de toe te passen modellen vooral het type van de
degradatie van belang is kon een aantal kritieke hoofdonderdelen (volgens H.4)
wat betreft de modelkeuze worden gegroepeerd (zie eerste kolom tabel 8.1).
Tevens wordt in de tabel met (-> ) aangegeven welk model als alternatief
(voor IHPII) in aanmerking komt en in de laatste kolom welk model op termijn,
na het beschikbaar komen van voldoende gegevens wat betreft levensduur of
conditieverloop, zou kunnen worden toegepast. De uiteindelijk voor IHPII
toegepaste optimalisatiemethode is in tabel 8.1 vet aangegeven.
Onderdeel

strategic

bij (->

(nrs. kritiek
hoofdonderdeel)
1)

betonhuid
(getijzone en
hoger)

GAO
(-> TAO)

(1,3,4,6,7,9)

2) voegovergang

TAO
(-> GAO)

(8)

3)

oplegging
bovenbalk

GAO
(-> TAO)

(3)
4) ondersabeling
schuifgeleiding

SAO

(2)

GAO/TAO)

5)

oplegging
verkeerskoker

toelichting

(->

GAO
(-» TAO)

alternatief voor
IHP II
(-> )

optimalisatiemodel
(op termijn ->

inspectiemodel
wel geinitieerd
NRG

degradatiemodel
volgens de
pilotstudie

inspectiemodel
wel geinitieerd
NRG

inspectiemodel
wel geinitieerd
NRG
onderhoudsmodel
met verouderingsmodel PBOK
(eventueel met LVOmaatregel)
niet optimaliseren

onderhoudsmode
I PBOK

onderhoudsmodel
met levensduurmodel
PBOK (eventueel met
conservering als

inspectiemodel
wel/niet
geinitieerd
NRG

opimalisatie-model
voor IHP II

)

optimalisatie met het
inspectiemodel bleek nog
niet mogelijk; volstaan is
met een
levensduurprognose op
basis van
het degradatiemodel
als alternatief
indien inspecties tbv TAO
niet haalbaar
GAO als alternatief indien
gelijkwaardig of beter;
TAO op termijn bij
gebleken meetbaarheid
van mechanisme
op termijn bij
aanwezigheid van
geschikte levensduurschatting en/of
logistieke rvw
als alternatief
bij gebleken meetbaarheid
van mechanisme

(5)
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TTvoy
label 8.1

8.3

Invoerparameters bij voorgesteld modelgebruik per hoofdonderdeel

De invoer van de optimalisatiemodellen en de onderbouwing ervan is
vastgelegd in paragraaf 2 en 3 van het document 'Optimalisatie onderhoud
betonconstructies' (D5897A5.006.OSK.B).
In tab el 8.2 is per kritiek hoofdonderdeel de modelinvoer verzameld.
De optimalisatiemodellen zijn toegepast voor een enkel element van elk
hoofdonderdeel en ook de invoer geldt dus per pijler, bovenbalk, verkerskoker
etc.
Voor onderdelen waarbij uiteindelijk een minder geavanceerde strategic is
toegepast zijn de invoerparameters voor de meer geavanceerde strategic ook in
de tabel weergegeven.
De in de eerste rij aan van de tabel aangegeven grootheden zijn als voIgt
gedefinieerd:
Kjt:

kosten van inspectie:
de kosten van de inspectie(s) bij TAO (bijv. techn. inspecties en
boorkernonderzoek voor de betonhuid en lameldiktemetingen voor de
voegovergang).

K0:

kosten preventief onderhoud:
de kosten van de benodigde vervanging of reparatie n.a.v. inspecties
(TAO) of na verstrijken van gepland tijdsinterval (GAO)

Kf:

kosten bezwijken / correctief onderhoud:
kosten correctieve vervanging (of reparatie) inch gevolgschade
bijvoorbeeld t.g.v. stremming.
Als eerste benadering voor optimalisatie wordt veelal i.p.v. een
absoluut bedrag voor K0 en K, alleen het bedrag K0 bepaald en een
geschat verhoudingsgetal K, / K0gegeven. Voor een range van
Kf /K0-waarden is bovendien de gevoeligheid onderzocht.

y = f(x): degradatiegedrag:
functie die het conditieverloop, benodigd bij TAO, beschrijft;
bijvoorbeeld voor chloride-indringing in de betonhuid:
c* = cs - (cs - c) erf (x / V4Dt) met:
*
*
*
*
*
*

cx = chloridegehalte op diepte x en tijdstip t (in %(m/m) op cement)
cs = chloridegehalte aan het oppervlak (in %(m/m) op cement)
c, = initieel chloridegehalte (op tijdstip t = 0) (in %(m/m) op cement)
x = diepte vanaf geexposeerde oppervlak (= dikte deklaag)
t = expositietijd
D = diffusiecoefficient (m2/s): 0,6*10'12 - 1,6*10'12
(range voor gevoeligheidsonderzoek)

Tf: gemiddeld faalinterval:
gemiddelde levensduur (verwachtingswaarde) voor GAO
verdelingstype: type statistische verdeling van degradatiegedrag (bij
TAO) of van de levensduur (bij GAO);
bijv. normaal, lognormaal of Weibull-2 verdeeld.
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spreiding:
spreidingsparameter voor de degradatie (als variantie in
NRG-TAO-model) of de levensduur (als 1 %/99%-spreidingsinterval in
+/- n jaren in het PBOK-GAO-model).
normfaalkans:
conditionele faalkanseis; deze kan bij het PBOK-levensduurmodel
worden ingevoerd opdat de optimalisatie aan de gestelde faalkanseis
voldoet. Bij het inspectiemodel kan deze controle 'handmatig' worden
uitgevoerd.
specificatie van grenswaarden van degradatie:
a:
afkeurgrens:
conditie waarbij afkeuren plaatsvindt; bijv. bij chlorideindringing:
cx= 0,4%.
b:
‘bezwijk'grens:
conditie waarbij (norm)falen optreedt; bijv. bij chlorideindringing:
cx= 0,5%.

Onderdeel

(volgens
decompositie
van IHP 2'
generatie)
Pijlers boven water,
beton
atmosf.
Pijlers boven water,
beton ov.
Bovenbalken,
beton
Bovenbalken,
opleggingen.
Landhoofdvkks,
beton
Verkeerskokers,
beton OS-zijde
Verkeerskokers,
beton overig
Verkeerskokers,
oplegpakketten

Verdelings- type
en spreiding, als
variantie of
spreidingsinterval

Normfaal
kans

Specificatie
van
degradatiegrenzen,
afkeur-grens

Specificatie
van
degradatiegrenzen,
bewijkgrens

in kf

Degradatiegedrag TAO
of verwachtingswaarde
levensduur
Tf GAO
in% of jaren

in jaren

in -/jaar

n %

in %

Kf/KO:
1,2

errorfunctie
zie toel.

normaal,
var.: 0,30

nvt

0,4

0,5

idem

idem

nvt

0,4

0,5

idem

idem

nvt

0,4

0,5

30-35

1.0* 10

nvt

nvt

errorfunctie
zie toel.
idem

normaal
+/- 5
normaal,
var.: 0,30
idem

nvt

0,4

0,5

nvt

0,4

0,5

idem

idem

nvt

0,4

0,5

40

normaal,
+/- 5
normaal,
+/- 5
normaal,
var.: 0,30

2.0*10-

nvt

nvt

1.0*10'

nvt

nvt

nvt

0,4

0,5

idem

nvt

0,4

0,5

Kosten
inspectie,
Kit

Kosten
preventief
onderhoud.
KO

Kosten
correctief
onderhoud,
Kf of
Kf/KO-factor

in kf

in kf

5,0 (tot.)

235

zie boven

Kf/KO:
1,2
Kf/KO:
1820
1,2
Kf/KO:
9 - 35 (in
2-1000
onderzoek)
Kf/KO:
1687
1,2
Kf/KO:
369
1,2
Kf/KO:
657
1,2
Kf/KO:
80 (60 dir.,
20 indir.)
2
Kf/KO:
75 (59 dir.
16 indir.)
2-3
Kf/KO:
610
1,2
Kf/KO:
500
1,2
label 8.2

3,0
1,0
7,0 (tot.)
5,0 (tot.)
zie boven
nvt (GAO)

Verkeerskokers,
voegovergangen

2,0

Hamerstukken,
beton
Landhoofden, beton

1,0
7,0

2802

30
errorfunctie
zie toel.
errorfunctie
zie toel.
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9. Vaststellen resultaat onderhoudsmodellen

9.1

Algemeen

Per kritiek hoofdonderdeel is bij de gekozen onderhoudsstrategie een
optimalisatiemodel toegepast.
De resultaten van de optimalisatie worden in dit hoofdstuk in tabel 9.1
samengevat.
De belangrijkste parameter die resulteert uit de optimalisaties is het interval
waarmee het onderhoud dient te worden uitgevoerd. De onderhoudsintervallen
zijn vastgelegd in dit document, tezamen met de intervallen die zonder
toepassing van optimalisatiemodellen zijn bepaald.
Het onderhoud dat voortvloeit uit o.a. de toepassing van de modellen is
vastgelegd in onderhoudsbladen voor het ‘nieuwe onderhoud'. Op deze
nieuwe onderhoudsbladen is tevens de voor het IHPII voorgestelde nieuwe
decompositie toegepast. De jaarkosten, die volgens de nieuwe
onderhoudsbladen voor de kritieke hoofdonderdelen zijn berekend, zijn
eveneens gegeven in tabel 9.1.

9.2 Resultaten van de modellen per hoofdonderdeel
nr.
(nr. kritiek
hoofdonderdeel, H4)
1
(1)

(3)

hoofdonderdeel

specifiek
onderdeel

Pijlers boven water

beton
atmosferisch
beton overig

Bovenbalken

beton
opleggingen

(7)

Landhoofd-vkks

beton

(6)

Verkeerskokers

beton OS-zijde
beton overig

(5)

oplegpak-ketten

(8)

voegover-gangen

(4)

Hamerstukken

beton

(9)

Landhoofden

beton

toelichting
par.in nrdoc
D5897A5.
006.0SK.B

interval
(technische
inspecties)
in jaren
10

4.1

68

10

4.1

68

10

4.1

kosten op
jaarbasis
(verd. over GAO; TAO)
in kfl.
305,5
(-: zie overig; 305,5)

interval
revisie/
1' conserv.
in jaren
68

1857,7
(36,4; 1821,3)
1169,2
(41,2; 1128,0)

interval
herb, rev./
conserv.
in jaren

16

10

10

4.3

25

15

10

4.1

zie: beton overig
4324,9
(62,9; 4262,0)
76,2
(6,4; 69,8)

20
25

15
15

10

4.1
4.1

30
(glijdelem.)

8
(conserv.)

6
(inmeten)

237,7
(42,6; 195,1)
412,8
(15,6; 397,2)
41,3
(11,3; 30,0)

21

13
(revisie)

? (lopend onderzoek)
(0,6; ?)
685,0
(6,8; 678,2)

4.2

68

10

4.1

68

10

4.1

Tabel 9.1

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

4.4

77

Toelichting bij tabel 9.1:
• Alleen voor de grootste onderhoudsmaatregelen zijn optimalisatiemodellen
toegepast. Voor bet overige onderhoud zijn de intervallen op basis van
ervaring, referentiedocumenten of ‘engineering judgement' bepaald. De
intervallen die zijn bepaald met gebruikmaking van optimalisatie- en of
degradatiemodellen zijn vetgedrukt aangegeven.
• De jaarkosten conform de onderhoudsbladen zijn gegeven in de vierde
kolom van de tabel. Daarbij is tussen haakjes aangegeven of bet
gebruiksafhankelijk (GAO) of toestandsafhankelijk onderhoud (TAO)
betreft.
• De jaarkosten zijn gegeven exclusief DU's (directe uitvoeringsuitgaven:
arbeids- en materieelkosten van eigen inzet van de Dienstkring Deltakust).
• De onderhoudskosten van de opleggingen van de bovenbalken zijn niet
gegeven (zie ?) omdat deze maatregelen onderwerp zijn van een lopend
adviesproject. Parallel aan/vooruitlopend op dit project is in bet kader van
IHPII wel een concept voor de toepassing van onderhoudsoptimalisatie
uitgewerkt. Dit verklaart de vermelde onderhoudsintervallen.
• De uitwerking van de optimalisatie met een meer volledige weergave van
de resultaten van de modellen, uitgevoerde gevoeligheidscontroles en de
vertaling naar een praktische onderhoudsprogrammering is toegelicht in
document D5897A5.006.OSK.B. De paragraafnummers in de laatste kolom
van de tabel verwijzen naar bet betreffende document.

r.

£ i

»**

Overzicht Hammen
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10. Vaststellen resultaat gevoeligheidsanalyse

10.1

Algemeen

Om de betekenis van de resultaten van de optimalisatiemodellen beter te
kunnen beoordelen wordt in dit document een overzicht gegeven van de bij de
optimalisatie toegepaste gevoeligheidsanalyse. De uitgevoerde
gevoeligheidsanalyses zijn opgenomen in paragraaf 4 van het document
D5897A5.006.OSK.B.
De uitgevoerde analyse kent de volgende stappen:
1) inventariseren van onzekere parameters;
2) invloed onderzoeken op het resultaat van de optimalisatie: het
vervangingsinterval en een bijbehorende faalkans;
3) conclusies/aanbevelingen naar aanleiding van de resultaten.
De parameters die de degradatie van de verschillende onderdelen beschrijven
vormen een belangrijk deel van de onzekere parameters.
Verder kunnen onzekerheden over de aanvangstoestand en de condities van de
degradatie een rol spelen.
Een bijzondere onzekerheid vloeit tenslotte voort uit het niet of niet volledig
beschikbaar zijn van een onderbouwing van de faalkanseisen. Ook de invloed
daarvan is in een aantal gevallen onderzocht, namelijk wanneer de geeiste
faalkans maatgevend is voor de optimalisatie.
Tenslotte worden enkele conclusies gegeven naar aanleiding van de analyse.
Wanneer de oorzaak van de onzekerheid bekend is kan op grond van de
gevoeligheidsanalyse worden beoordeeld of er zinvolle acties mogelijk zijn om
de optimalisatie in de toekomst te verbeteren.
Een statistische spreiding, die onlosmakelijk aan de toegepaste materialen, de
degradatie of de condities is gebonden, kan door onderzoek niet verkleind
worden. Wei kunnen schattingen worden bijgesteld.
Wanneer gebrek aan (eventueel pas op termijn) meetbare informatie een
belangrijke oorzaak is van de onzekerheid is actie mogelijk; dan echter is nader
onderzoek pas zinvol indien de invloed van de parameter groot genoeg is

10.2 Gevoeligheidsanalyse per onderdeel
Per hoofd- of subonderdeel, waarvoor een degradatie- of onderhoudsmodel is
toegepast, wordt de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse in de volgende
paragrafen toegelicht.
10.2.1 Betonhuid
Onderzochte gevoeligheden
De diffusiecoefficient is de belangrijkste onzekere parameter die de degradatie
beschrijft.
Andere parameters (cs: chloridegehalte aan het oppervlak en x: dekking ) zijn
ook onzeker maar de range is naar verwachting minder breed dan die van de
diffusiecoefficient.
In deze eerste fase van optimalisatie is met de gevoeligheid van D volstaan. Een
relatief grote spreiding (30% op het chloridegehalte ter plaatse van de
huidwapening; dit komt overeen met een ongunstige waarde van D = 1.0* 1012 m2/s) is gebruikt om het onderhoudsinterval te bepalen.
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Resultaat
De gevoeligheid blijkt groot. Bijvoorbeeld wordt een verschuiving van 16 jaar
gevonden voor het bereiken van 0.4% chloride ter plaatse van de wapening bij
een variatie van D = 0.6*10-12 m2/s (schatting van het gemiddelde) tot een
waarde van 1.0* 10-12 m2/s.
Conclusie
Het verkrijgen van een beter inzicht in de werkelijke indringing kan leiden tot
belangrijke tijdsverschuivingen in het onderhoud en is daarom zinvol.
De gevoeligheid voor overige parameters zou (in relatie tot de in aanmerking
komende maatregelen) in een nadere studie moeten worden bepaald. Deze
gevoeligheid zal in belangrijke mate de benodigde omvang van nader
betononderzoek bepalen.
De gevoeligheid voor de te hanteren faalkans is niet onderzocht. Aangenomen
wordt dat met het behoud van de betonhuid(wapening) verwaarloosbare
effecten voor de veiligheid optreden. Wellicht is verder in de toekomst voor de
meest kritische onderdelen (bijv. de bovenbalk) een nadere analyse van de
veiligheidseffecten op zijn plaats.
10.2.2

Voegovergangen

Onderzochte gevoeligheden
•
geeiste faalkans
• levensduurverdeling: gemiddelde en spreiding
Resultaat
Vooral de spreiding in de levensduur heeft veel invloed. Wanneer deze bekend
is wordt de ondergrens voor de levensduur bepalend. Een sterk vergrote
normfaalkans verlegt het optimale punt relatief weinig (ongevoelig).
Conclusie
Nader onderzoek naar de levensduurspreiding is meest relevant.
10.2.3

Opleggingen van de bovenbalk

Onderzochte gevoeligheden
•
geeiste faalkans
• levensduurverdeling: gemiddelde en spreiding
Resultaat
Door de zware faalkanseis is de gevoeligheid voor de spreiding van de
levensduur relatief groot. Bij een spreiding van +/- 5 jaar wordt een nog juist
realiseerbaar onderhoudsinterval gevonden. Bij een spreiding van 10 jaar (en
gelijke schatting voor de gemiddelde levensduur van 20 jaar) is er sprake van
achterstallig onderhoud.
Conclusie
In dit geval ondersteunt een eenvoudige gevoeligheidsanalyse de noodzaak van
gericht onderzoek. Dit onderzoek is gaande.
10.2.4

Opleggingen van de verkeerskoker

Onderzochte gevoeligheden
•
geeiste faalkans
• levensduurverdeling: gemiddelde en spreiding
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Resultaat
De gemiddelde levensduur bepaalt het onderhoudsinterval in sterke mate.
Onzekerheid hiervan heeft de meeste invloed en kan tot een verschuiving van
het vervangingsinterval van velejaren leiden.
Variatie van de normfaalkans en de spreiding in de levensduur geeft een
verschuiving van het optimale interval van slechts enkele jaren.
Conclusie
De voorspelling van de gemiddelde levensduur (en dus ook de doeltreffendheid
van maatregelen ter verlenging van de gemiddelde levensduur) heeft het
meeste effect op de eventuele toekomstige bijstelling van het
vervangingsinterval. Gericht specialistisch onderzoek en/of het verzamelen van
ervaringen bij andere kunstwerken zou kunnen bijdragen tot een betere
onderbouwing van de schatting van de gemiddelde levenduur.
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11. Vaststellen resultaat LCC/IHP

11.1

Uitgangspunten invoer instandhoudingsplannen

De uit de onderhoudsoptimalisaties gegenereerde onderhoudsstrategie is
ingevoerd in Maatplan, versie 4.5b. Dit is een software-applicatie onder Excell
7.0, die is ontwikkeld door Bouwdienst Rijkswaterstaat. De applicatie is een
planningsprogramma, dat begrotingen genereert voor een standaard
planperiode van 20 jaar. Speciaal voor het OSK-project is de planperiode binnen
het programma gewijzigd in 50 jaar.
Het ligt in de bedoeling de gegevens in een later stadium om te zetten naar
TISBO, het nieuwe beheersysteem dat op dit moment wordt gei'mplementeerd.
Voor de invoer in Maatplan zijn de volgende algemene uitgangspunten
gehanteerd:
• De invoer in Maatplan is gebaseerd op:
a.
de onderhoudsbladen, in combinatie met de beslisdocumenten
nr. 4 (= uitkomsten onderhoudsmodellen);
Er heeft (nog) geen afronding van de kosten plaatsgevonden. De
getallen, die in de onderhoudsbladen zijn genoemd zijn exact
overgenomen, ook bij verdeling van deze kosten over de
3 sluitgaten is geen afronding toegepast.
b.
IHP-1'generatie:
- Alle kosten zijn in hetzelfde begrotingsjaar opgevoerd als in
IHP-1. Indien kostenposten gespreid zijn over meerdere jaren,
is dat ook in Maatplan ingevoerd.
- Er is vanuit gegaan dat maatregelen, die volgens IHP-1 in de
periode 1997-2000 zijn gepland, ook daadwerkelijk zijn
uitgevoerd. Verder zijnde maatregelen van de planjaren
1997-2016 uit IHP-1 zijn met gelijke frequentie geextrapoleerd
naar de jaren 2017-2050.
- De kosten van maatregelen, die uit IHP-1 zijn overgenomen,
zijn zonder prijsindexering overgenomen. Hiervoor zijn 2
redenen
te noemen:
1. de getallen blijven in eerste instantie herkenbaar en snel
terug te vinden;
2. een serieuze heroverweging van de ingevoerde kosten
wordt gestimuleerd (het is de bedoeling dat deze kosten
bij de volgende optimalisatie-slagen, die binnen het project
zijn onderscheiden worden geactualiseerd)
•

De uitkomsten van de modellen zijn ingevoerd zonder rekening te houden
met technische en logistieke randvoorwaarden. Dit houdt in dat geen
spreiding van kosten over meerdere jaren plaatsvindt. Bijv. als de uitkomst
van het onderhoudsmodel is dat alle aanslagen na 30 jaar worden
vervangen, zijn de hieruit voortvloeiende kosten in 1 begrotingsjaar
geplaatst.

•

In overleg met de betrokken discipline (betonconstructies) is bepaald welke
onderdelen uit IHP-1 moeten worden overgenomen, in aanvulling op de
geoptimaliseerde kritieke onderdelen. In Maatplan is ondubbelzinnig
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aangegeven, indien een onderdeel, dan wel alleen de kosten voor dat
onderdeel, uit IHP-1 zijn overgenomen.

11.2 Invoer onderhoudsgegevens
Een aantal aspecten van de onderhoudsgegevens voor de discipline beton zijn
nader toegelicht:
Decompositie
De basis voor de decompositie is een opzet, die in overleg met de Dienstkring
Zeeland is opgesteld.
De volgende BC-delen zijn onderscheiden:
• 1001
Betonconstructies Roompot
• J001
Betonconstructies Schaar
• K001
Betonconstructies Hammen
Daarnaast worden in de decompositie van de Roompotsluis BC-onderdelen
onderscheiden. Aangezien deze niet als kritiek zijn beoordeeld, zijn de
onderhoudskosten van alle onderdelen overgenomen uit IHP-1 en wordt hierbij
geen verdere toelichting gegeven.
Deze decompositie kentS niveau's:
1. kering (gehele OSK)
2. stroomgeul (Roompot, Hammen, Schaar)
3. sluitgat (bijv. Roompot 1)
De beschikbare decompositie is uitgewerkt tot niveau 3 en als zodanig in
Maatplan gezet. Omdat de aangeleverde onderhoudsgegevens niet op een
dergelijk gedetailleerd niveau beschikbaar zijn, is gekozen voor een niveau 2
benadering om de totale kosten te presenteren. Per stroomgeul
(Roompot/Schaar/Hammen) zijn de onderdelen opgeteld en kosten toegekend.
Voegovergangen/schampkanten
De voegovergangen en de schampkanten in het rijdek van de verkeerskokers
zijn niet opgenomen in de beschikbare decompositie, omdat deze worden
geacht onder de "droge" onderdelen van de kering te vallen. De
balgconstructie is wel in de decompositie opgenomen, onder de verzamelstaat
“voorzieningen".
In Maatplan is nu gewerkt conform de aangeleverde decompositie.
Onderhoudskosten aan de voegovergangen en de schampkanten (droog) zijn
dus niet opgenomen.
NB.
Ook de asfaltconstructie, de geleiderailconstructie en de
leuningwerken op de verkeerskokers worden in IHP-2 buiten
beschouwing gelaten.
Pijlers boven water
In IHP-1 zijn voor dit hoofdonderdeel meer onderdelen/maatregelen
opgenomen dan in de aangeleverde decompositie: extra zijn:
Leuning+toegangstrapje" en "Wrijfhout". Deze onderdelen zijn terug te vinden
in de onderdelen F/G/H001 “Staal vast".
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Onderhoudsinterval groot onderhoud betonconstructies
Uit de optimalisatie (zie H.9) voIgt een "interval" van 68 jaar, waarmee wordt
bedoeld dat na gemiddeld 68 jaar onderhoud nodig is. Door spreiding is een
start veel vroeger nodig zodat de berekende kosten voor ca. 50% in de
planperiode vallen. Het herhalingsinterval van dit onderhoud hangt nog af van
de te kiezen maatregel en is voor "vervangen van de dekking" weer 68 jaar en
voor "conserveringsoplossingen" ca. 15 jaar. Er is vooralsnog niet van herhaling
binnen de planperiode uitgegaan. Op het onderhoudsblad wordt het interval
alleen gebruikt om de jaarkosten in de planperiode te berekenen en is dus 50
jaar vermeld.
Onderhoudskosten opleggingen:
Er is (nog) geen bedrag opgenomen voor onderhoud aan de opleggingen,
omdat nog wordt onderzocht welke onderhoudsstrategie moet worden
toegepast.
Bovenbalk
In IHP-1 zijn voor dit hoofdonderdeel meer onderdelen/maatregelen
opgenomen dan in de aangeleverde decompositie: extra is "Overgangsplaat".
Dit onderdeel is ondergebracht in de “droge" onderdelen van de kering en valt
daarom buiten het kader van dit project.
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1 Stappenplan

1.1

Algemeen

Het stappenplan is weergegeven in het hoofdrapport en wordt daarin verder
behandeld.
Het stappenplan vormt de leidraad van het proces van totstandkoming van dit
project. 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 faalkansenboom vanuit het ontwerp is weergegeven in het hoofdrapport en
wordt daarin verder behandeld.
De resultaten betreffende de keuze van kritieke onderdelen 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).
Het doel van de risicomatrices is om een selectiemiddel te vervaardigen,
waardoor de mogelijkheid ontstaat om belangrijke en minder belangrijke
onderdelen binnen een beheerobject, van elkaar te 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
Om een onderhoudsoptimalisatieproces voor een beheerobject werkbaarte
houden, is het belangrijk zich te concentreren op een aantal onderdelen van het
kunstwerk. Het gaat hierbij om de onderdelen die een wezenlijke bijdrage
leveren aan de vervulling van een of meerdere functies, die aan het kunstwerk
zijn toebedeeld. Uitval en/of onderhoud aan deze onderdelen leidt direct, in
meer of mindere mate, tot functieverlies. Daarom ligt bij het onderhoud van
een kunstwerk het zwaartepunt, en daarmee ook de financiele middelen, bij
deze onderdelen. Ditsoort onderdelen worden kritieke onderdelen genoemd.
Het vaststellen van de kritieke onderdelen voor de discipline conserveringen
heeft plaatsgevonden op basis van de faalkansenboom vanuit het ontwerp.
Hierin zijn een aantal gebeurtenissen schematisch beschreven, waardoor het
mogelijk is geworden functieverlies te koppelen aan het uitvallen (of falen)
en/of onderhoud aan bepaalde onderdelen.
4.2 Gebeurtenissenboom
De faalkansenboom is weergegeven in het hoofdrapport en wordt daarin verder
behandeld.
4.3 Bepaling kritieke hoofdonderdelen
De kritieke onderdelen zijn gerelateerd en beoordeeld op de randvoorwaarde
Economie. Voor deze randvoorwaarde is weliswaar een risicomatrix opgezet,
maar Economie wordt niet beschouwd als een functie. Vooral in een in
onderhoudsopzicht getrapte situatie, dat wil zeggen indien er sprake is van
falen van een onderdeel zonder dat er direct sprake is van functieverlies ten
opzichte van het beheerobject, is dit de enige mogelijkheid om onderdelen met
veel onderhoudskosten, als kritiek te beoordelen. Dit doet zich voor wanneer er
sprake is van onderdelen, waarbij de technische noodzaak tot onderhoud
belangrijker is, dan het functionele. Hiervan is conservering een goed
voorbeeld.
Dit de faalkansenboom is voortgekomen, dat van alle conserveringssystemen
die zijn toegepast op de OSK, die van de schuiven het meest kritisch wordt
geacht. Dit heeft te maken met het feit dat het conserveren van de 62 schuiven,
kostentechnisch gezien, veruit het meeste geld kost. (bijvoorbeeld: volledige
vervanging van de conservering van een schuif kost circa 4 miljoen gulden per
stuk) en dat het uitstellen of het nalaten van de voornoemde werkzaamheden
op termijn invloed heeft op het kerend vermogen van de schuiven. Dit geldt
met name ten aanzien van de vorming van putcorrosie. Indien dit schadebeeld
ontstaat ter plaatse van spanningsconcentraties in de schuifconstructie
(bijvoorbeeld: ter plaatse van de verbindingslassen), zal dit naar verwachting
binnen 10 - 15 jaar gevolgen kunnen hebben voor het kerend vermogen van de
schuiven.
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Daarnaast heeft er een beoordeling plaatsgevonden van mogelijk andere
kritische conserveringssystemen:
• (1) de conservering van de cilinders (met bijbehorende ophanging), zoals
deze zijn geplaatst aan de bovenzijde en aan weerszijden van de pijlers en
• (2) de conservering van de sluisdeuren van de Roompotsluis.
Er is beoordeeld op het kunnen ontstaan van problemen met het vervullen van
de toebedeelde functies bij het falen (norm) van de conservering en de
kosten van daaropvolgende herstel of vervangingsmaatregel(en).
Ad. (1) de ophanging van en de cilinders zelf zijn kritiek ten opzichte van de
functie Waterkering en in zekere zijn ook voor de functie Ecologie en
Waterkwaliteit Bij het falen van de conservering zal er sprake zijn van
corrosie van en op het systeem. Functieverlies op het niveau van
beheerobject zal echter, evenals bij de schuiven, pas op langere termijn
optreden.
De onderhoudskosten ten aanzien van voornoemde conservering bedraagt
echter circa 15 - 20 % van de kosten, zoals deze benodigd zijn voor het
onderhoud aan het conserveringssysteem van de schuiven.
Bij de ophanging en de cilinders is men echter flexibeler, ten aanzien van het
aantal te conserveren constructies, dan bij de schuiven. Bij de schuiven
mogen er buiten het stormseizoen vier gelijktijdig worden geconserveerd. Bij
het conserveren van de cilinders e.d. mag dit aantal hoger zijn, waardoor
men sneller kan reageren op een ontstane onderhoudsbehoefte.
Ad (2) de Roompotsluis vervult een belangrijke rol ten aanzien van de functie
Waterkering. Dit uit zich met name in het feit dat er bij de Roompotsluis
sprake is van de aanwezigheid van een reservedeur. De sluis heeft twee
kerende (rol-)deuren, waardoor bij onderhoud en/of vervanging van de
conservering van een van deze deuren er nooit sprake behoeft te zijn van
problemen ten aanzien van de functie Waterkering. Dit, omdat bij het
uitwisselen van een deur, bij onderhoud, er altijd een tweede deur aanwezig
is, die als waterkering kan dienen.
De onderhoudskosten, gemoeid met de sluisdeuren, staan in geen
verhouding met de grote kostenposten, zoals deze voor met name de
schuiven van toepassing zijn.
4.4 Kritieke onderdeel
Als kritieke onderdeel is gekozen voor het conserveringssysteem van de
schuiven. Hieraan liggen de volgende redenen ten grondslag:
• veruit de grootste kostenpost;
• vergaande limitering ten aanzien van de mogelijkheden tot onderhoud
(bijvoorbeeld: maximaal vier schuiven perjaar).
Het conserveringssysteem van de schuiven is verder onderverdeeld in de
volgende deelgebieden (bron: RWS Zeeland):
• deelgebied I, buisconstructie met schaalbeplating;
• deelgebied II, eindharren uitwendig,
• deelgebied III, eindharren inwendig.
Ten behoeve van overzicht en eenduidigheid zijn de deelgebieden in het
vervolg van dit rapport als kritieke onderdelen opgenomen.
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5 Opstellen FMECA's

5.1

Randvoorwaarden en uitgangspunten

De FMECA's zijn uitgewerkt op basis van de in hoofdstuk 4 genoemde en
vastgestelde kritieke onderdelen.
De schematische indeling betreffende de vorm van de toegepaste tabellen is
afgeleid van een model zoals dit door NRG wordt gehanteerd.
5.2 Toelichting op de FMECA's
Elke kritieke onderdeel is per conserveringssysteem uitgewerkt. Er worden
daarbij drie verschillende conserveringssystemen onderscheiden:
• Bitep BY-RWS + Sigmacover TCP Coating (30);
• Jotamastic (20);
• Sigmacover TCP Glassflake (20).
Tussen haken is de gemiddelde levensduur in jaren aangegeven van het
systeem, bij het nalaten van enige vorm van onderhoud (bron: betrokken
leveranciers).
In totaal heeft dit negen FMECA-bladen opgeleverd, drie per deelgebied.
Veroudering en desintegratie van de conservering heeft verschillende oorzaken,
waarvan de afname in elasticiteit een van de voornaamste is. Dit heeft tot
gevolg dat de conservering de bewegingen van het staal steeds minder goed
kan opnemen, waardoor scheurvorming en delaminatie ontstaat. Dit is
voornamelijk een probleem in deelgebied I, waarin zich een aantal
knooppunten (buisconstructie) bevinden, waar grote spanningsconcentraties
optreden. Met name hier is een goede conservering noodzaak, omdat zich hier
geen aantasting van de staalconstructie (bijvoorbeeld lassen) mag voordoen.
Flet zijn echter zones waar het staal veel vervormd en waarbij de conservering
het eerste bezwijkt.
De genoemde faalkansen zijn afgeleid van de gemiddelde levensduur van het
betreffende conserveringssysteem. Dit heeft plaatsgevonden op basis van de
volgende aannames:
• wanneer een conserveringssysteem bezwijkt is moeilijk aan te geven, maar
naar alle waarschijnlijkheid zal het bij het bereiken van de gemiddelde
levensduurverwachting zeker zijn gefaald (kans: 1/gemiddelde
levensduurverwachting in jaren);
• de statistische te verwachten spreiding in jaren hierom been, wordt
verwaarloosd;
• circa veertig jaar na het volledig falen van de conservering zal de
gemiddelde dikte van het staal van de constructie zodanig zijn afgenomen,
dat de schuiven met grote zekerheid zullen falen (in kerend opzicht, functie:
Waterkering). Flierbij wordt ten behoeve van het overzicht voorbij gegaan
aan de reeds zware aantasting ter plaatse van de spanningsconcentraties.

T generatie Instandhoudingsplannen OSK, versie 1.0, 20 december 2000

10

Deze zullen zeer waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de schuiven reeds in
een eerder stadium zijn bezweken.
5.3

FAAECA-bladen

Zie de navolgende bladzijden.

.-j-.

V

Roompot
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Systeem

Stormvloedkering Oosterschelde

Hoofd- / constuctie-onderdeel

deelgebied I: buisconstructie met schaalbeplating
bescherming staalconstructie (beschouwd in bet kader van de randvoorwaarde economie)

S§il*itlS
fell

'
en

barstvorming voornamelijk ter
plaatse van mechanische
spanningen in de conservering
(hoeken, randen, bout- en
lasverbindingen)

vormverandering
(bewegingytemperatuurinwerking/verlies aan
elasticiteit/krimp/overdikte
verflaag/elasticiteitsverschillen in

verwering van de toplaag

individuele laqen van het systeem
veroudering

onthechting van het
conserveringssysteem

veroudering/vormverandering
ondergrond/beweging
verfla(a)g(enyvervuiling van de
ondergrond tijdens de applicatie

vorming van pinholes

poreuze ondergrond/solvent
retention/opsluiten lucht, daama
verdampen/applicatiefouten

vorming van corrosie

referentienummers 1 t/m 4

Conserverirgssysteem:

1
2

ca. 40 jaar na het falen van het
conserveringssysteem faalt een
schuif of de schuiven (sprake van
common mode failure)/bergend
vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken
ca. 40 jaar na het falen van het
zichtbaar worden ondergelegen
coatinglaag/visuele degradatie. na conserveringssysteem faalt een
verloop van tijd aantasting van het schuif of de schuiven (sprake van
common mode failure)/bergend
onderliggende substraat
vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken
corrosieschade/verdere onthechting ca. 40 jaar na het falen van het
conserveringssysteem faalt een
schuif of de schuiven (sprake van
common mode failureybergend
vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken
ca. 40 jaar na het falen van het
onderroest met als gevolg
conserveringssysteem faalt een
aantasting van het onderliggende
schuif of de schuiven (sprake van
substraat
common mode failure)/bergend
vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken
ca. 40 jaar na het falen van het
aantasting van het onderliggende
conserveringssysteem faalt een
substraat/verdere aantasting van
schuif of de schuiven (sprake van
het conserveringssysteem
common mode failureybergend
vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken

onderroest/putvormige
corrosie/onthechting/bladdervorming

inspectie en preventief onderhoud
(schoonspuiten)

correctief conserveren (reparatie)
en groot onderhoud (met opnieuw
toepassing van het bestaande
conserveringssysteem)

groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,
afwijkend, conserveringssysteemytoepassing van niet
corrodeerbaar constructiemateriaal voor de opbouw
van de schuiven (in onderzoek)

inspectie en preventief onderhoud
(schoonspuiten)

correctief conserveren (reparatie)
en groot onderhoud (met opnieuw
toepassing van het bestaande
conserveringssysteem)

groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,
afwijkend, conserveringssysteem)/toepassing van niet
corrodeerbaar constructiemateriaal voor de opbouw
van de schuiven (in onderzoek)

inspectie en preventief onderhoud
(schoonspuiten)

correctief conserveren (reparatie)
en groot onderhoud (met opnieuw
toepassing van het bestaande
conserveringssysteem)

groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,
afwijkend. conserveringssysteemytoepassing van niet
corrodeerbaar constructiemateriaal voor de opbouw
van de schuiven (in onderzoek)

inspectie en preventief onderhoud
(schoonspuiten)

correctief conserveren (reparatie)
en groot onderhoud (met opnieuw
toepassing van het bestaande
conserveringssysteem)

groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,
afwijkend. conserveringssysteemytoepassing van niet
corrodeerbaar constructiemateriaal voor de opbouw
van de schuiven (in onderzoek)

inspectie en preventief onderhoud
(schoonspuiten)

correctief conserveren (reparatie)
en groot onderhoud (met opnieuw
toepassing van het bestaande
conserveringssysteem)

groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,
afwijkend. conserveringssysteem)/toepassing van niet
corrodeerbaar constructiemateriaal voor de opbouw
van de schuiven (in onderzoek)

Bitep BY-RWS (basislaag)
Sigmacover TCP coating (toplaag
en reparatiesysteem)

Toelichting:

Ter plaatse van beschadigingen van
de basislaag, is een volledig
conserveringssysteem van Sigma
aangebracht.Het niet beschadigde
deel van de basislaag is voorzien
van een enkelvoudig aangebrachte
toplaag van Sigma.

Systeemgrenzen:

Exclusief de eindharren
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Systeenr

Stormvloedkering Oosterschelde

Hoofd- / constuctie-onderdeel

deelgebfed I: buisconstructle met schaalbeplating
bescherming staalconstructie (beschouwd in het kader van de randvoorwaarde economic)

fuidige1 Irispanningen

!
-

m

'

■■

; Beperken gevolgen optreden
Systeemriveau

aantasting van het

referentienummers 1 t/m 4

aantasting van het onderiiggende
substraat

conserverinc ssysteem

'

ca. 40 jaar na het falen van het
conserveringssysteem faalt een

Voorkomerroptreden

fwijking

inspectie en preventief onderhoud
(schoonspuiten)

r

afwijklng ^f

V

-;:r

:

correctief conserveren (reparatie) I groot onderhoud (met toepassing van een meuw,
en groot onderhoud (met opnieuwl afwijkend, conserveringssysteem)/toepassing van

schuif of de schuiven (sprake van

toepassing van het bestaande

niet corrodeerbaar constructiemateriaal voor de

common mode failure)/bergend

conserveringssysteem)

opbouw van de schuiven (in onderzoek)

vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken

Conserveringssysteem:
Toelichting:

Jotamastic
Dit conserveringssysteem moet
zich in de praktijk, wat de
Oosterscheldekering betreft, nog
bewijzen.

Systeemgrenzen:

Exclusief de eindharren
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Systeem

Stormvloedkering Oosterschelde

Hoofd- / constuctie-onderdeel

deelgebied I: buisconstructie met schaalbeplatlng

Functie

bescherming staalconstructie (beschouwd in het kader van de randvoorwaarde economie)

■

sap;

RM

>

mmmm 1;
Sii*
Oorzaak

vormverandering
(beweging)/temperatuurinwerking/verlies aan
elasticiteit/krimp/overdikte
verflaag/elasticiteitsverschillen in
individuele lagen van het systeem

barstvorming voornamelijk ter
plaatse van mechanische
spanningen in de conservering
(hoeken, randen, bout- en
lasverbindingen)

Conservering

1

Sigmacover TCP Glassflake

Systeemgrenzen:

1

Exclusief de eindharren

onderroest/putvormige
corrosie/onthechting/bladdervorming
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Systeemniveau
ca. 40 jaar na het falen van het
conserveringssysteem faalt een
schuif of de schuiven (sprake van
common mode failure)/bergend
vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken

.

■

■■

I

^ Huldigelnspanningen

gIBw4
afwijking

:

inspectie en preventief onderhoud correctief conserveren (reparatie)
(schoonspuiten)
en groot onderhoud (met een
nieuw conserveringssysteem)

toepassing van niet corrodeerbaar
constructiemateriaal voor de opbouw van de
schuiven (in onderzoek)

14

Systeem

Stormvloedkering Oosterschelde

Hoofd- / constuctie-onderdeel

deelgebied II: eindharren uitwendig
bescherming staalconstructie (beschouwd In het kadervan de randvoorwaarde economle)

vl'iS:’-:'

E

C£

mm

patHukfi&e

.: ■
king
barstvorminc voomamelijk ter
plaatse van mechanische
spanningen in de conservering
(hoeken, randen, bout- en
lasverbindingen)

onthechting van het
conserveringssysteem

veroudering/vormverandering
ondergrond/beweging
verfla(a)g(en)/vervuiling van de
ondergrond tijdens de applicatie

vorming van pinholes

poreuze ondergrond/solvent
retention/opsluiten lucht, daarna
verdampen/applicatiefouten

vorming van corrosie

referentienummers 1 t/m 4

1
2

Toelichting:

Systeemgrenzen:

m

s

vanafwfjkfng
vormverandering
(beweging)/temperatuurinwerking/verties aan
elasticiteit/krimp/overdikte
verflaag/elasticiteitsverschillen in
individuele lagen van het systeem
veroudering

verwering van de toplaag

Conserveringssysteem:

IS

onderroest/putvormige
corrosie/onthechting/bladdervorming

ca. 40 jaar na het falen van het
conserveringssysteem faalt een
schuif of de schuiven (sprake van
common mode failure)/bergend
vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken
zichtbaar worden ondergelegen
ca. 40 jaar na het falen van het
coatinglaag/visuele degradatie, na conserveringssysteem faalt een
verloop van tijd aantasting van het schuif of de schuiven (sprake van
onderliggende substraat
common mode failure)/bergend
vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken
corrosieschade/verdere onthechting ca. 40 jaar na het falen van het
conserveringssysteem faalt een
schuif of de schuiven (sprake van
common mode failure)/bergend
vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken
onderroest, met als gevolg
ca. 40 jaar na het falen van het
aantasting van het onderliggende
conserveringssysteem faalt een
substraat
schuif of de schuiven (sprake van
common mode failure)/bergend
vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken
aantasting van het onderliggende
ca. 40 jaar na het falen van het
substraat/verdere aantasting van
conserveringssysteem faalt een
het conserveringssysteem
schuif of de schuiven (sprake van
common mode failure)/bergend
vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken

inspectie en preventief onderhoud
(schoonspuiten)

correctief conserveren (reparatie)
en groot onderhoud (met opnieuw
toepassing van het bestaande
conserveringssysteem)

groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,
afwijkend, conserveringssysteem)/toepassing van niet
corrodeerbaar constructiemateriaal voor de opbouw
van de schuiven (in onderzoek)

inspectie en preventief onderhoud
(schoonspuiten)

correctief conserveren (reparatie)
en groot onderhoud (met opnieuw
toepassing van het bestaande
conserveringssysteem)

groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,
afwijkend, conserveringssysteem)/toepassing van niet
corrodeerbaar constructiemateriaal voor de opbouw
van de schuiven (in onderzoek)

inspectie en preventief onderhoud
(schoonspuiten)

correctief conserveren (reparatie)
en groot onderhoud (met opnieuw
toepassing van het bestaande
conserveringssysteem)

groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,
afwijkend, conserveringssysteem)/toepassing van niet
corrodeerbaar constructiemateriaal voor de opbouw
van de schuiven (in onderzoek)

inspectie en preventief onderhoud
(schoonspuiten)

correctief conserveren (reparatie)
en groot onderhoud (met opnieuw
toepassing van het bestaande
conserveringssysteem)

groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,
afwijkend, conserveringssysteem)/toepassing van niet
corrodeerbaar constructiemateriaal voor de opbouw
van de schuiven (in onderzoek)

inspectie en preventief onderhoud
(schoonspuiten)

correctief conserveren (reparatie)
en groot onderhoud (met opnieuw
toepassing van het bestaande
conserveringssysteem)

groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,
afwijkend, conserveringssysteem)/toepassing van niet
corrodeerbaar constructiemateriaal voor de opbouw
van de schuiven (in onderzoek)

Bitep BY-RWS (basislaag)
Sigmacover TCP coating (toplaag
en reparatiesysteem)
Ter plaatse van beschadigingen van
de basislaag, is een volledig
conserveringssysteem van Sigma
aangebracht.Het niet beschadigde
deel van de basislaag is voorzien
van een enkelvoudig aangebrachte
toplaag van Sigma.

1
2
3
4

Exclusief de buisconstructie met schaalbeplating
Exclusief de eindharren inwendig
Inclusief de aanslagen
Inclusief de bevestigingen onderoog
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Systeem

Stormvloedkering Oosterschelde

Hoofd- / constuctie-onderdeel

deelgebled II: eindharren uitwendig

Functie

bescherming staatconstructle (beschouwd in het kader van de randvoorwaarde economie)

1

*
■m

:
referentienummers 1 t/m 4

aantastmg van het
conserveringssysteem

aantastmg van het onderiiggende

ca. 40 jaar na het falen van het

mspectie en preventief onderhoud

substraat

conserveringssysteem faalt een

(schoonspuiten)

schuif of de schuiven (sprake van
common mode failure)/bergend

correctief conserveren (reparatie)

groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,

len groot onderhoud (met opnieuw

afwijkend, conserveringssysteem)/toepassing van

toepassing van het bestaande

niet corrodeerbaar constructiemateriaal voor de

conserveringssysteem)

opbouw van de schuiven (in onderzoek)

vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken

Conserveringssysteem:

1

Jotamastic
Dit conserveringssysteem moet

Toelichting:

zich in de praktijk, wat de
Oosterscheldekering betreft, nog
bewijzen.
Systeemgrenzen:

1

Exclusief de buisconstructie met schaalbeplating

2

Exclusief de eindharren inwendig

3

Inclusief de aanslagen

4

Inclusief de bevestigingen onderoog

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

16

Systeem

Stormvloedkering Oosterschelde

Hoofd- / constuctie-onderdeel

deelgebied II: eindharren ultwendig
beschermlng staalconstructie (beschouwd In het kader van de randvoorwaarde economic)

barstvorming voornamelijk ter
plaatse van mechanische
spanningen in de conservering
(hoeken, randen, bout- en
lasverbindingen)

vormverandering
(beweging)/temperatuurinwerking/verlies aan
elasticiteit/krimp/overdikte
verflaag/elasticiteitsverschillen in
_ individuele lagen van het systeem

onderroest/putvormige
corrosie/onthechting/bladdervorming

Conservering

1

Sigmacover TCP Glassflake

Syteemgrenzen:

1

Exclusief de buisconstructie met schaalbeplating
Exclusief de eindharren inwendig
Inclusief de aanslagen
Inclusief de bevestigingen onderoog
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ca. 40 jaar na het falen van het
conserveringssysteem faalt een
schuif of de schuiven (sprake van
common mode failure)/bergend
vermogen van de Oosterschelde
_ wordt aangesproken

inspectie en preventief onderhoud correctief conserveren (reparatie)
(schoonspuiten)
en groot onderhoud (met een
nieuw conserveringssysteem)

ema
toepassing van niet corrodee'baar
constructiemateriaal voor de opbouw van de
schuiven (in onderzoek)
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Systeem

Stormvloedkering Oosterschelde

Hoofd- / constuctie-onderdeel

deelgebied III: eindharren inwendig
bescherming staalconstructie (beschouwd in het kader van de randvoorwaarde economie)
■- /

Afw jking Functie

■■ ■

m efectefii

itl

Lokaal

barstvorming voomamelijk ter

vormverandering

plaatse van mechanische
spanningen in de conservering

(bewegingytemperatuur-

onderroest/putvormige
corrosie/onthechting/bladder-

inwerking/verlies aan

vorming

(hoeken, randen, bout- en
lasverbindingen)

elasticiteit/krimp/overdikte
verflaag/elasticiteitsverschillen in

verwering van de toplaag

individuele lagen van het systeem
veroudering

onthechting van het
conserverinc ssysteem

veroudering/vormverandering
ondergrond/beweging

referentienummers 1 t/m 4

vorming van corrosie

schuif of de schuiven (sprake van
common mode failureybergend
vermogen van de Oosterschelde

schuif of de schuiven (sprake van
common mode failure ybergend
vermogen van de Oosterschelde

ondergrond tijdens de applicatie

poreuze ondergrond/solvent
retention/opsluiten lucht, daama
verdampen/applicatiefouten

Sys
ca. 40 jaar na het falen van het
conserveringssysteem faalt een

wordt aangesproken
ca. 40 jaar na het falen van het
zichtbaar worden ondergelegen
coatinglaag/visuele degradatie, na conserveringssysteem faalt een
verloop van tijd aantasting van het schuif of de schuiven (sprake van
common mode failure ybergend
onderliggende substraat
vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken
corrosieschade/verdere
ca. 40 jaar na het falen van het
conserveringssysteem faalt een
onthechting

verfla(a)g(enyvervuiling van de

vorming van pinholes

£

■

m

nm

i

-

i
Huldige insparinirigen
mspari

: £.-:■: v £ .
Beperknn gsvolgen oplreden

■

Vocrt':omen optfeden van alwijkina

'

Altematieve inspanningen

inspectie en preventief onderhoud correctief conserveren (reparatie) groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,
(schoonspuiten)
en groot onderhoud (met opnieuw afwijkend, conserveringssysteemytoepassing van
niet corrodeerbaar constructiemateriaal voor de
toepassing van het bestaande
conserveringssysteem)

opbouw van de schuiven (in onderzoek)

inspectie en preventief onderhoud correctief conserveren (reparatie) groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,
(schoonspuiten)
en groot onderhoud (met opnieuw afwijkend, conserveringssysteemytoepassing van
toepassing van het bestaande
niet corrodeerbaar constructiemateriaal voor de
opbouw van de schuiven (in onderzoek)
conserveringssysteem)

inspectie en preventief onderhoud correctief conserveren (reparatie) groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,
(schoonspuiten)
en groot onderhoud (met opnieuw afwijkend, conserveringssysteemytoepassing van
toepassing van het bestaande
niet corrodeerbaar constructiemateriaal voor de
conserveringssysteem)
opbouw van de schuiven (in onderzoek)

onderroest, met als gevolg
aantasting van het onderliggende

wordt aangesproken
ca. 40 jaar na het falen van het
conserveringssysteem faalt een

substraat

schuif of de schuiven (sprake van

toepassing van het bestaande

niet corrodeerbaar constructiemateriaal voor de

common mode failure ybergend
vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken
ca. 40 jaar na het falen van het
conserveringssysteem faalt een

conserveringssysteem)

opbouw van de schuiven (in onderzoek)

aantasting van het onderliggende
substraat/verdere aantasting van
het conserveringssysteem

schuif of de schuiven (sprake van
common mode failure ybergend

inspectie en preventief onderhoud correctief conserveren (reparatie) groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,
en groot onderhoud (met opnieuw afwijkend, conserveringssysteemytoepassing van
(schoonspuiten)

inspectie en preventief onderhoud comectief conserveren (reparatie) groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,
(schoonspuiten)
en groot onderhoud (met opnieuw afwijkend, conserveringssysteemytoepassing van
toepassing van het bestaande
niet corrodeerbaar constructiemateriaal voor de
conserveringssysteem)

opbouw van de schuiven (in onderzoek)

vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken

Conserveringssysteem:

Toelichting:

1

Bitep BV-RWS (basislaag)

2

Sigmacover TCP coating (toplaag
en reparatiesysteem)
De genoemde afwijkingen van de
functie zullen minimaal zijn en
meer een academische dan een
praktische waarde hebben.

Systeemgrenzen:

Exclusief de eindharren
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Systeem

Stormvloedkering Oosterschelde

Hoofd- / cons-.uctie-onderdeel

deelgebled HI: elndharren inwendig

Functie

beschermlng staalconstructie (beschouwd In het kader van de randvoorwaarde economie)

mnqen

wm
H

Beperke

gevolgen pp

iking
referentienummers 1 t/m 4

aantasting van het
conserveringssysteem

aantasting van het onderliggende

ca. 40 jaar na het falen van het

nspectie en preventief onderhoud

substraat

conserveringssysteem faalt een

(schoonspuiten)

erna

inspsn

correctief conserveren (reparatie)

groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,

en groot onderhoud (met opnieuw

afwijkend, conserveringssysteem)/toepassing van

schuif of de schuiven (sprake van

toepassing van het bestaande

niet corrodeerbaar constructiemateriaal voor de

common mode failure)/bergend

conserveringssysteem)

opbouw van de schuiven (in onderzoek)

vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken

Conserveringssysteem:

1

Toelichting:

Jotamastic
Dit conserveringssysteem moet
zich in de praktijk, wat de
Oosterscheldekering betreft, nog
bewijzen.

Systeemgrenzen:

1

Exclusief de eindharren
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Systeem

Stormvloedkering Oosterschelde

Hoofd- / constuctie-onderdeel

deelgebied III: eindharren inwendig

Functie

bescherming staalconstructle (beschouwd In het kader van de randvoorwaarde economle)

nrmgen

§

m

g

Wm-.

M

: | Beperken gevolgen optreden

SysteemniveaLj

Afwijking
barstvorming voornamelijk ter

vormverandering

aantasting van het onderliggende

ca. 40 jaar na het falen van het

plaatse van mechanische

(beweging)/temperatuur-

substraat/verdere aantasting van

conserveringssysteem faalt een

spanningen in de conservering

inwerking/verlies aan

het conserveringssysteem

(hoeken, randen, bout- en

elasticiteit/krimp/overdikte

lasverbindirgen)

verflaag/elasticiteitsverschillen in
_ individuele lagen van het systeem

Conservering

Toelichting:

VooHcomen

vaniafvvijkihg

afwijking
correctlef conserveren (reparatie)

groot onderhoud (met toepassing van een nieuw,

en groot onderhoud (met opnieuw

afwijkend, conserveringssysteem)/toepassing van

schuif of de schuiven (sprake van

toepassing van het bestaande

niet corrodeerbaar constructiemateriaal voor de

common mode failure)/bergend

conserveringssysteem)

opbouw van de schuiven (in onderzoek)

(schoonspuiten)

vermogen van de Oosterschelde
wordt aangesproken

Sigmacover TCP Glassflake

De genoemde afwijkingen van de
functie zullen minimaal zijn en
meer een academische dan een
praktische waarde hebben.

Systeemgrenzen:

Exclusief de eindharren
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6 Opstellen onderhoudsbladen

6.1

Randvoorwaarden en uitgangspunten

De hierna genoemde onderhoudsbladen zijn, daar waar mogelijk, gebaseerd op
het huidig (medio 2000) toegepaste onderhoud, of daarvan afgeleid. Daar waar
een van de onderhoudsfilosofieen niet past binnen de huidige onderhoudsstrategie of -strategieen is er sprake van een gedane inschatting van
maatregelen en kosten door BD RWS, in overleg met RWS Zeeland. Na het
proces van onderhoudsoptimalisatie zal er waarschijnlijk sprake zijn van het
moeten aanpassen van de onderhoudsbladen, op basis van de nieuw ontstane
inzichten. Voor alle duidelijkheid, dit laatste heeft voor de genoemde
onderhoudsbladen, vallende binnen dit hoofdstuk, nog niet plaatsgevonden.
De schematische indeling betreffende de vorm van de toegepaste tabellen is
afgeleid van een model zoals dit door NRG wordt gehanteerd. De opgenomen
kosten zijn een combinatie van PU en DUU, terwijl de uiteindelijke
instandhoudingsplannen alleen PU vermelden. De verhouding tussen PU en
DUU is echter zodanig, dat de hoeveelheid kosten vallende onder DUU, ten
opzicht van PU, te verwaarlozen zijn. Daarom wordt in het vervolg van dit
rapport de kostencombinatie van PU en DUU aangeduid als PU.
De sommatie van kosten, in de hierna opgenomen onderhoudsbladen, vindt
plaats op jaarbasis ("jaarkosten"). Deze methode van kostensommatie vindt zijn
oorsprong op basis van het feit dat een aantal onderhoudsoptimalisatiemodellen van NRG, als invoerparameter “onderhoudskosten op jaarbasis"
onderscheiden. Ten behoeve van eenduidigheid in uitvoering en presentatie is
hiervoor gekozen, ook indien er sprake zou kunnen zijn van de mogelijkheid dat
deze kosten op deze wijze verder niet worden gebruikt (bijvoorbeeld in de
situatie van het toepassen van een niet-NRG onderhoudsoptimalisatiemodel,
die andere parameters behoefd).
6.2 Toelichting op de onderhoudsbladen
De drie basisfilosofieen zijn GAO, TAO en SAO. Deze worden uitgebreid
behandeld in het hoofdrapport.
Elke onderhoudsfilosofie is per conserveringssysteem uitgewerkt. Er worden
daarbij drie verschillende conserveringssystemen onderscheiden:
• Bitep BY-RWS + Sigmacover TCP Coating (32);
• Jotamastic (21);
• Sigmacover TCP Glassflake (9).
Tussen haken zijn het aantal schuiven aangegeven, voorzien van het bewuste
systeem (situatie van begin 2000).
In totaal heeft dit negen onderhoudsbladen opgeleverd, drie per systeem.
Ten aanzien van de discipline "conserveringen" zijn de voornoemde filosofieen
op de volgende wijze uitgewerkt.
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•

•

•

GAO: dit heeft zich vertaald in jaarlijks, voornamelijk preventief, onderhoud
in de vorm van het zeer regelmatig schoonspuiten van de conservering en
het uitvoeren van inspecties voor wat betreft het begin van probagatie van
een aantal ernstige schades. Hierbij wordt, na constatering, direct tot
reparatie overgegaan;
TAO: meerjaarlijkse inspectie- en onderhoudsintervallen, waarbij de diep- en
omgang van inspectie en onderhoud verder toeneemt. Ten aanzien van de
invulling van de benodigde inspectie-activiteiten wordt in de tabellen
verwezen naar het referentiedocument conserveringen. Hiermee wordt het
Referentiedocument "Conservering op Staal"(versie 2.0, d.d. maart 2000,
doc.nr. 00004.KUBOS.D) bedoeld;
SAO: bij deze onderhoudsfilosofie is de situatie weergegeven indien er
alleen vervanging van de conservering plaatsvindt. Hierbij is er geen sprake
van de uitvoering van inspecties en tussenliggende, kleine, onderhoudsmaatregelen.
Bij het geheel vervangen van de conservering wordt uitgegaan van een
interval van tien jaar. Met deze interval kan mogelijk nog net
onaanvaardbare aantasting van staal van bepaalde locaties binnen de
schuiven, waar sprake is van grote belasting- en spanningsconcentraties,
worden voorkomen. Waarschijnlijk zal deze filosofie dan ook tot
vermindering van de levensduur van de stalen schuiven leiden.

6.3 Onderhoudsbladen
Zie de navolgende bladzijden.

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

22

GEBRUIKSAFHANKELIJK
Interval

Onderhoudsactie

ONDERHOUD
Tijdens

Tijdsduur (uur)

uo

c

-o

c

Aantal mensen

bo

c

n3

O
CL
E
o

c

Omschrijving

Fysieke decompositie

ttJ

uurloon
| 1471
deelgebied I: buisconst./schaalbeplating

GTI o.b.v. Redoc Conserveringen,

85'

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig

0,2

1000

32

30.157
0

0,2

183000

32

1.171.200

64
64

0
23.757
23.757

waarbij wordt beoordeeld op barstvorming, verwering, onthechting en
vorming van corrosie; indien noodzakelijk herstellen reparatie van bet
bet systeem

deelgebied II: eindharren uitwendig
deelgebied III: eindharren inwendig

idem deelgebied I

0,2

idem deelgebied I

0,2

Totaal gebruiksafhankelijk onderhoud per jaar
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Tijdens

Tijdsduur (uur)
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Aantal mensen
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CL

Fysieke decompositie

E
o

Omschrijving

-O
QJ
_Q

uurloon
1471 1471 ~~85
deelgebied I: buisconst./schaalbeplating

GTI o.b.v. Redoc Conserveringen,

0,2

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig

10.598

1000

0
0

waarbij wordt beoordeeld op barstvorming, verwering, onthechting en
vorming van corrosie; indien nood-

0,2

183000

329.400
0

zakelijk herstellen reparatie van het

0

het systeem
GTI o.b.v. Redoc Conserveringen,

0,1

6.199

2000

0

waarbij wordt beoordeeld op barst-

0

vorming, verwering, onthechting en
vorming van corrosie; indien nood-

0,1

550000

495.000
0

zakelijk herstellen schade plus upgrading van het systeem
GTI o.b.v. Redoc Conserveringen,

0,05

3.100

2000

0

waarbij wordt beoordeeld op barst-

0

vorming, verwering, onthechting en
vorming van corrosie; indien nood-

0,05

1900000

855.000
0
0

zakelijk het gehele systeem vervangen

deelgebied II: eindharren uitwendig

deelgebied III: eindharren inwendig

idem deelgebied I

0,2

0

idem deelgebied I

0,1

idem deelgebied I

0,05

150000
650000

idem deelgebied I

0,2

idem deelgebied I

0,1

idem deelgebied I

0,05

6000
300000

Totaal toestandsafhankelijk onderhoud per jaar
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18
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8.798
274.399
585.000
8.798
15.199
270.000

2.861.492
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Actie

Freqentie

o

Fysieke decompositie

Omschnjving
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CL
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o

03

<
uurloon
147|

deelgebied I: buisconst/schaalbeplating

85

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig

0,1

1900000

32

idem deelgebied I

0,1

idem deelgebied I

0,1

1300000
600000

32
32

het gehele systeem versneld t.o.v. de
planning vervangen (degrdatie heeft
ongemerkt versneld plaatsgevonden)

deelgebied II: eindharren uitwendig
deelgebied III: eindharren inwendig

Totaal storingsafhankelijk onderhoud per jaar
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12.160.000

35

|

!

- v-

STORINGSAFHANKELIJK
Actie

Freqentie

ONDERHOUD
Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

"O

c
n3

"O

c

W)
c

C

o3

a3

>

>

o

Fysieke decompositie

Omschrijving

O
<

O

bJD

o

CL

c

<

~o

(D
_Q

c

D
H

rtf
<

uurloon
1 147|

deelgebled I: buisconst./schaalbeplating

85

NB. Bedragen en uren zijn voodopi

0,1

1900000

21

3.990.000

idem deelgebied I

0,1

1300000

21

2.730.000

idem deelgebied I

0,1

600000

21

1.260.000

het gehele systeem versneld t.o.v. de
planning vervangen (degrdatie heeft
ongemerkt versneld plaatsgevonden)

deelgebied II: eindharren uitwendig
deelgebled III: eindharren inwendig

0

Totaal storingsafhankelijk onderhoud per jaar
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Actie

Freqentie

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen
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c
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o
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6
Fysieke decompositie

Omschrijving

<

O
c

c
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o3

n3

cd

x

<

<

uudoon
147
deelgebied I: buisconst./schaalbeplating

het gehele systeem versneld t.o.v. de

85

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig

0,1

1900000

1.710.000
0
0

0,1
0,1

1300000

1.170.000

600000

540.000

planning vervangen (degrdatie heeft
ongemerkt versneld plaatsgevonden)

deelgebied II: eindharren uitwendig
deelgebied III: eindharren inwendig

idem deelgebied I
idem deelgebied I

Totaal storingsafhankelijk onderhoud per jaar
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7 Vaststellen faalkansen kritieke onderdelen

7.1

Decompositie

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.
Er worden op dit moment (medio 2000) drie1 verschillende soorten
conserveringssystemen toegepast.
Dit zijn;
• Bitep BY-RWS, een koolteerepoxy (voorzien en reeds eenmaal onderhouden
met SigmacoverTCP Coating);
• Sigmacover TCP Glassflake;
• Jotamastic.
De leveranciers zijn respectievelijk: Zandleven, Sigma Coatings en Jotun.
7.2

Berekening faalkans

De faalkans wordt bepaald door het verwachte moment, waarop de
conservering niet meer functioneert (heeft gefaald). Op dat moment is sprake
van het bereiken van de faalgrens of het interventieniveau. Dit
interventieniveau dient volgens het Referentiedocument "Conservering op
Steal"(versie 2.0, d.d. maart 2000, doc.nr. 00004.KUBOS.D) overeen te komen
met het moment, dat er sprake is van herstel van 20 % of meer van het
oppervlak van de conservering. Hieraan voorafgaand is door het projectteam
"conserveringen schuiven, 2de generatie IHP-en OSK) een waarschuwingsgrens
van 15 % ingesteld, gebaseerd op hetcriterium van herstel van het
geconserveerde oppervlak. Deze waarschuwingsgrens dient als uiterste
conditiegrens om tijdig passende onderhoudsmaatregelen voorte bereiden,
gegeven de nog resterende tijd als gevolg van de snelheid van degradatie
tussen waarschuwings- en faalgrens.
Voor zowel de waarschuwings- als de faalgrens geldt dat daar waar echter
sprake is van bijvoorbeeld put- of spleetcorrosie, de grenzen in negatieve zin
kunnen worden bijgesteld. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in een situatie van
putcorrosie op een lasverbinding.
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 verwachtingen zijn gebaseerd op gegevens van
de respectievelijke leveranciers. Daarnaast wordt ook verwacht dat het

1

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

schuifaanslagen, deelgebied II) worden langzamerhand uitgefaseerd en zijn nietopgenomen
in de onderhoudsoptimalisatie.
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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.
7.3 Faalkans per jaar
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.
hoofdonderdeel

constructieonderdeel

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

deelgebied I
deelgebied II
deelgebied II

deelgebied I
deelgebied II
deelgebied III

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

faalkans (kans
per jaar, basisnotatie)
1/30
1/30
1/40

faalkans
(officiele
notatie)
3,33 10‘3
3,33 lO’
2,50 10'

2

2

1/20
1/20
1/30

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

1/20
1/20
1/30

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

7.4 Relatie faalkans en functies
7.4.1

Risico Veiligheid

De faalkans heeft niet direct betrekking op de functie Veiligheid, zoals
beschreven in de betreffende risicomatrix. Het falen van de conservering zal
normaal gesproken pas op langere termijn gevolgen hebben voor het
functioneren van de schuiven. Na het falen (einde levensduur) van de
conservering, zal na verloop van tijd een al dan niet ernstige vorm van
(put-)corrosie aan de schuiven ontstaan, waardoor materiaalafname zal
plaatsvinden. Pas hierna zullen de schuiven op de lange duur niet meer aan de
gestelde eisen voldoen ten aanzien van de functie Veiligheid.
7.4.2 Risico Ecologie en Waterkwaliteit
De faalkans heeft geen betrekking op de functie Ecologie en Waterkwaliteit.
7.4.3 Risico Bereikbaarheid
De faalkans heeft geen betrekking op de functie Bereikbaarheid.
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8 Vaststellen keuze en invoer onderhoudsmodellen

8.1

Uitgangspunten

1. Het resultaat van de berekeningen moet worden getoetst aan de
randvoorwaarde Economic, conform het meest recente document van
"Risicomatrices", doc.nr. E5897A037.OSK.
2. De voornaamste eis ten aanzien van de randvoorwaarde Economic voor de
OSK betreft: optimalisering van de onderhouds- en vervangingskosten
waarbij aan de gestelde eisen voor de functies: Veiligheid, Ecologie en
Waterkwaliteit en Bereikbaarheid kan worden voldaan. Voor de functie
Veiligheid houdt dit o.a. in dat er niet of nauwelijks afname van staaldikte
mag plaats vinden van de schuiven. Verder zal bij
onderhoudswerkzaamheden rekening dienen te worden gehouden met de
WVO ten aanzien van de functie Ecologie en Waterkwaliteit.
3. Als middel voor het verrichten van de noodzakelijke berekeningen is
gekozen voor het Levensduurverlengend Onderhoudsmodel (RWS BDversie), versie 2.0 (d.d. juni 1999). Dit softwarepakket is een applicatie
gebaseerd op MS Excel, versie 7.0.
4. De onderhoudsstrategiekeuze is: Toestandsafhankelijk Onderhoud (TAO)
voor alle onderdelen. Dit is gebaseerd op de meest recente versie van het
document "Keuze onderhoudsstrategie + Model(len)", doc.nr.
D5897A115.0SK. De strategiekeuze wordt verder behandeld in het
hoofdrapport.
5. Basisdocumenten en voornaamste gegevensbronnen:
• [1] Referentiedocument: "Conservering op staal" (versie 2.0, d.d.
maart 2000, doc.nr. 00004.KUBOS.D);
• [2] Instandhoudingsplan "Conservering schuiven" (d.d. 12
november 1999 , doc.nr. 6103/204a/001);
• [3] Document “Inspectie- en Onderhoudplanning
Oosterscheldekering en Haringvlietschuiven"(d.d. 15-12-1998,
doc.nr. PGOS.ALG-1-98036).
6. Basisdocument [2] onderscheidt de volgende onderdelen/deelgebieden ten
aanzien van de conservering van een schuif in de Oosterscheldekering:
• deelgebied I, buisconstructie en schaalbeplating;
• deelgebied II, eindharren uitwendig,
• deelgebied III, eindharren inwendig.
7. In deelgebied II zijn bij de eindharren tevens opgenomen de aanslagen en de
bevestigingen voor het onderoog (zie FMECA conserveringen versie 4, d.d.
24-07-2000).
8. Basisdocument [3] onderscheidt de volgende toegepaste
conserveringssystemen en de bijbehorende gemiddelde
levensduurverwachtingen:
• Bitep BY-RWS:
pm;
• Bitep BY, RWS coating voorzetlaag
80
pm;
• Bitep BY, RWS coating (RAL 8017)
120
pm;
• Bitep BY, RWS coating (RAL 8016)
200
pm;
• Bitep BY, RWS coating (zwart)
150
pm.
• Totale laagdikte
550
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Het conserveringssysteem Bitep BY-RWS vormt de basisconservering vanaf de bouw en is in de jaren 1990 t/m 1993
gerepareerd met Sigmacover TCP Coating. Hierbij is een nieuwe
toplaag aangebracht in combinatie met herstel van beschadigde
locaties op de diverse schuiven. Levensduurverwachting Bitep BYRWS: 30 jaar, Sigmacover TCP Coating lOjaar (primair bedoeld als
reparatiesysteem). Leverancier van Bitep BY-RWS is de firma
Zandleven. Het conserveringssysteem Bitep BY-RWS is niet meer
leverbaar in verband met teerhoudende eigenschappen in relatie tot
de huidige milieuwetgeving.
Sigmacover TCP Coating:
• Sigmacover Aluprimer
150
pm;
• Sigmacover TCP coating (grijs)
150
pm;
• Sigmacover TCP coating (zwart)
150
pm;
• Totale laagdikte
450
pm.
Vanaf 1994 t/m 1997 is het systeem Sigmacover TCP Glassflake
toegepast als beoogd volwaardig conserveringsssysteem ter
vervanging van de conserveringssystemen Bitep BY-RWS en
Acraton. Het systeem Acraton wordt behandeld in punt 10.
Sigmacover TCP Glassflake:
• Sigmacover primer
80
pm;
• Sigmacover TCP Glassflake
330
pm;
• Sigmacover TCP Glassflake
330
pm;
• Sigmadur HB Finish
80
pm;
• Totale laagdikte
820
pm.
De verwachte levensduur van de Sigmacover TCP Glassflake
bedraagt 20 jaar. Leverancier van zowel Sigmacover TCP Coating
als Sigmacover TCP Glassflake is de firma Sigma Coatings. Vanaf
1998 wordt het systeem Jotamastic toegepast.
Jotamastic:
• Jotamastic 87 AL
100
pm;
• Jotamastic 87 Red Toned
230
pm;
• Jotamastic 87 AL
230
pm;
• Hardtop HB
100
pm;
• Totale laagdikte
660
pm.
De verwachte levensduur van Jotamastic bedraagt 20 jaar.
Leverancier van Jotamastic is de firma Jotun.
De genoemde gemiddelde levensduurverwachting is gebaseerd op gegevens
van de respectievelijke leveranciers.
9. Naast de reeds genoemde conserveringssystemen is ook nog het systeem
Acraton HS en specifiek voor de schuifaanslagen (deelgebied II) het systeem
Proctall aanwezig. Acraton HS is in het verleden (vanaf de bouw) toegepast
voor deelgebied I, maar is niet bestand gebleken tegen het milieu waarin de
Oosterscheldekering is gesitueerd (C5-M, volgens ISO 12944-2). Find 2003
moet dit systeem in zijn geheel zijn vervangen en wordt om deze reden dan
ook niet opgenomen in enige vorm van kostenoptimalisatie. Ook voor het
systeem Proctall (toegepast vanaf de bouw) geldt dat dit bij vervanging niet
meer wordt toegepast. Het systeem is na 2003 alleen nog aanwezig op de
schuiven HI t/m H15 en SOI t/m S15 en R03 en R04. Zie ook tabel 8.1.
Schuif
H01 t/m H15 en SOI
t/m SI 5 en R03 en
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Deelgebied

Systeem (na 2003)
Bitep BY-RWS + reparatie
Sigmacover TCP Coating
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Deelgebied

Schuif

II

R04

Systeem (na 2003)
•
•

Bitep BY-RWS + reparatie
SigmacoverTCP Coating
Bitep BY-RWS + reparatie
Sigmacover TCP Coating en
schuifaanslagen Proctall

label 8.1

10.

B
de nog aanwezige coating integraal verwijderd.

11.

A
bijbehorende afkeurcriteria wordt hetgene wat is vermeld in basisdocument
[1], gehanteerd.
Dit document gaat er vanuit dat vervanging van de coating dient plaats te
vinden indien er sprake is van het herstel van 20 % of meer van het
aanwezige conserveringssysteem. Bij het bepalen van de omvang van het te
herstellen conserveringsoppervlak baseert men zich op de criteria genoemd
in de navolgende tabel. De voornoemde 20 % kan bijvoorbeeld gebaseerd
zijn op het herstel van een combinatie van roest, dikte-afname en
blaasvorming.

Schadebeeld
blaasvorming
roestvorming
scheurvorming
afbladderen
lokale
materiaal
afname door
corrosie bij:
• lassen;
• bouten/
moeren;
• klinknagelverbindingen.
mechanische
schade aan de
ondergrond

spleetcorrosie
putvormige
corrosie
laagdikte

Normering

Interventieniveau

ISO 4628/2
ISO 4628/3
ISO 4628/4
ISO 4628/5
Visuele inspectie met
eventueel aanvullende
metingen

3 (S3)
Ri 3
1 (S3) c
1 (S3) b
vigerende voorschriften
m.b.t. de benodigde
sterkte op basis van een
constructief-technische
beoordeling

visuele inspectie met
eventueel aanvullende
metingen

vigerende voorschriften
m.b.t. de benodigde
sterkte op basis van een
constructief-technische
beoordeling

ISO 2846-1
ASTM G 46-94
afname > 50 %
oorspronkelijke droge
laagdikte

ISO 2808

hechting
•
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ISO 4624

TOEPASSING
• bij afwezigheid
adhesieve breuk

•

< 2,5 N/mm2

42

Schadebeeld

Normering
ASTM
3359 A
ISO 2409

laagdikte
> 250 gm
laagdikte
< 250 (am

Interventieniveau
• > 3a
•

> klasse 3

label 8.2

12.

E
de schuiven in de constructie spanningsconcentraties ondervinden, en wel
zodanig, dat dit tot lokale scheurvorming in de conservering leidt. Dit heeft
als oorzaak dat de conservering ter plaatse te weinig hecht- en treksterkte
heeft. Deze problematiek wordt opgelost door met een interval van 5 jaar
onderhoud te plegen in de vorm van een oppervlakkige inspectie (inspectie
op barstvorming, verwering, onthechting en vorming van corrosie) en indien
noodzakelijk het lokaal bijplekken van conservering. Hiervoor is een bedrag
opgenomen van kfl. 183,- per schuif (afgeleid vanuit basisdocument [2])
(prijspeil 2000, hierin is 20 % toeslag opgenomen voor Algemene Kosten,
Uitvoeringskosten, Winst en Risico en 17,5 % toeslag voor de BTW). Het
voornoemde bedrag is nog onderwerp van studie.
13.
D
gebaseerd op basisdocument [2] en bepaald op kfl. 13,- (prijspeil 2000,
hierin is 10 % toeslag opgenomen voor Algemene Kosten,
Uitvoeringskosten, Winst en Risico en 17,5 % toeslag voor de BTW). Deze
inspecties vinden uiterlijk 2 jaar voorafgaand aan een upgrade of vervanging
van de coating plaats. De kosten worden naar rato verrekend over de 3
deelgebieden (in de verhouding deelgebied I : II : III = 5:5:3).
14.
N
de uitvoering van het modelmatig optimaliseren van het onderhoud de
volgende aanname's gedaan:
• als aanvulling op punt 8 is aangenomen dat de gemiddelde
levensduurverwachting van de conservering van deelgebied III
(eindharren inwendig), gelijk mag worden gesteld aan de
gemiddelde levensduurverwachting (op basis van gegevens
leverancier) + 10 jaar. Hierbij wordt er vanuit gegaan, dat de
systeemopbouw gelijk is aan dat, wat uitwendig op een schuif is
aangebracht. De motivatie achter deze aanname is gelegen in het
feit dat de eindharren aan de binnenzijde in belangrijke mate zijn
afgeschermd tegen het agressieve milieu van de Oosterschelde
respectievelijk de Noordzee;
• alle in punt 8 genoemde conserveringssystemen (mogelijk met
uitzondering van de Proctall, maar dit wordt wel als zodanig
aangenomen) zijn samengesteld op basis van een epoxy. Dit soort
systemen zijn normaal gesproken minimaal twee maal en maximaal
drie maal overlaagbaar (repareerbaar). Dit is mede afhankelijk van
het basissysteem en het toegepaste reparatiesysteem. Aangenomen
wordt dat driemaal overlaging realiseerbaar zou moeten zijn (bron:
Rijkswaterstaat Steunpunt Conserveringskennis);
• als aanvulling op punt 12 is naast de bestaande 20 %-grens van
maximaal te herstellen conserveringsoppervlakte, een 15 %waarschuwingsgrens aangenomen. Deze heeft als functie de
onderhoudsverantwoordelijke attentte maken op het naderen van
de grens van afkeur. De belangrijkste motivatie achter deze
aanname is het realiseren van een tijdsinterval tussen waarschuwing
en falen, waarbinnen de benodigde voorbereidende en uitvoerende
werkzaamheden kunnen worden verricht. Deze
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waarschuwingsgrens kan tijdens het onderhoudsproces enigszins
zakken (om een vast onderhoudsinterval te kunnen handhaven),
doch nooit meer dan tot de interventiegrens.
15. Afname van de dikte van het staal wordt niet toegestaan. De enige vorm
van "consumptie van de sterkte" die toelaatbaar wordt geacht, is als gevolg
van het straalproces, tijdens onderhoud of vervanging van de conservering.
8.2
•

I
Gemiddelde levensduurverwachting volgens opgave leverancier (met
uitzondering van deelgebied III), voor deelgebied III zie punt 14, paragraaf
8.1.

•

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.

8.2.1

Bitep BY-RWS + Sigmacover TCP Coating

Deelgebied

I schaalbeplating
en buisconstructie

II eindharren
uitwendig

III eindharren
inwendig

30 jaar

30 jaar

40 jaar

kfl. 1.900

kfl. 1.300

kfl. 600

kfl. 550
kfl. 1.900

kfl. 300
kfl. 1.300

kfl. 17
kfl. 600

Invoergegevens
gemiddelde
levensduurverwachting
kosten
nieuwbouw
kosten upgrade
kosten vervanging
label 8.3

8.2.2
Deelgebied

J
I schaalbeplating
en buisconstructie

II eindharren
uitwendig

III eindharren
inwendig

20 jaar

20 jaar

30 jaar

kfl. 1.900

kfl. 1.300

kfl. 600

kfl. 550
kfl. 1.900

kfl. 300
kfl. 1.300

kfl. 17
kfl. 600

Invoergegeven
gemiddelde
levensduurverwachting
kosten
nieuwbouw
kosten upgrade
kosten vervanging
label 8.4

8.2.3
Deelgebied

S
I schaalbeplating
en buisconstructie

II eindharren
uitwendig

III eindharren
inwendig

20 jaar

20 jaar

30 jaar

kfl. 1.900

kfl. 1.300

kfl. 600

Invoergegeven
gemiddelde
levensduurverwachting
kosten
nieuwbouw
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Deelgebied

I schaalbeplating
en buisconstructie

Invoergegeven
nieuwbouw
kfl. 550
kosten upgrade
kosten vervanging kfl. 1.900

II eindharren
uitwendig

III eindharren
inwendig

kfl. 300
kfl. 1.300

kfl. 17
kfl. 600

label 8.5

Vakwerk schuiven
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9 Vaststellen resultaat onderhoudsmodellen

9.1 Model en invoerparameters
Het LVO-model is gebaseerd op het berekenen van een verouderings- of
degradatieproces als functie van de tijd, met daarom been een beschrijving van
een zekere mate van spreiding (onzekerheid).
Dit gebeurt op basis van de volgende formule:
y = c - a * xb
waarin:
• y = de conditie van het betreffende onderdeel op een bepaald tijdstip;
• c = conditie, bij tijdstip x = 0 jaar;
• a = richtingscoefficient (wiskundige term, "stuurt,'de richting van de
grafiek);
• x = tijdstip in jaar of jaren;
• b = niet-lineariteitsfactor van x (tijd).
Factor b bepaalt in hoge mate het verloop van de grafiek van het verouderingsof degradatieproces. Is de voornoemde factor n.l.:
• kleiner dan 1, dan komt het verloop van het verouderingsproces overeen
met een holle grafiek,
• gelijk aan 1, dat komt het verouderingsproces overeen met dat van een
rechte lijn;
• groter dan 1, dan komt het verloop overeen met een bolle grafiek.
De machtsfactor b wordt voor de hierna komende functies gesteld op 4. De nu
ontstane 4de machtsfunctie geeft op basis van de huidige inzichten het
verouderingsproces het meest correct weer.
De factor a wordt berekend door middel van het invullen van de functie,
waarbij de y op 0 wordt gesteld. Hierbij wordt er van uit gegaan, dat de
gemiddelde levensduur x op conditie (of y) is 0, reeds bekend is.
Indien het verouderingsproces in beeld is gebracht, bestaat de mogelijkheid om
op basis hiervan een kostenoptimaal onderhouds- en inspectieplanning te
maken.
Hiervoor is de toevoeging van de navolgende parameters noodzakelijk:
• rentepercentage ten behoeve van het berekenen van de Netto Contante
Waarde (NCW), deze wordt gesteld op 4 % per jaar. Dit percentage wordt
binnen de Rijksoverheid op dit moment voor het berekenen van bedragen
op basis van de NCW-methode algemeen toegepast;
• de kosten van SAO, TAO en LVO (prijspeil 2000) zijn opgenomen in tabel
9.1. Deze kosten zijn gebaseerd op onderhoud van een als mediaan
bepaalde schuif van 8,90 m hoog. De SAO-kosten worden alleen gebruikt
als referentiegetal, om het LVO-model een scenario te kunnen laten
opstellen wat er aan kosten moeten worden gegenereerd indien er geen
onderhoud zou worden gepleegd.
deelgebied

SAO (kfl.)
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TAO (kfl.) [vervanging]

LVO (kfl.) [upgrade]

46

III
Totaal

1.900
1.300
600

1.900
1.300
600

3.800

3.800

550
300
17
867

label 9.1

•

De voornoemde bedragen (inclusief 20 % toeslag voor Algemene Kosten,
Uitvoeringskosten, Winst en Risico en 17,5 % toeslag voor de BTW) zijn
afgeleid vanuit de betreffende onderhoudsbladen versie 3, d.d.15-06-2000.
Het bedrag voortkomend als bedoeld bij TAO is gebaseerd op het volledig
vervangen van de conservering van een deelgebied van een schuif. Hierin
zijn tevens de kosten voor een 0-inspectie opgenomen. Bij LVO is er sprake
van een zogenaamde upgrade van het conserveringssysteem. Hierbij wordt
er van uitgegaan dat lokale beschadigingen door middel van een reparatiesysteem worden hersteld onder toevoeging van een geheel nieuwe toplaag
over de bestaande conservering (overlaging). Deze upgrade wordt in staat
geacht om zeker driekwart van de in de voorgaande fase opgetreden
degradatie of veroudering te decimeren;
de variatiecoefficient, deze wordt gesteld op 25 % (de variatiecoefficient
geeft een vertaling van de mate van kwaliteitsspreiding van een
conserveringssysteem, de verwachting is dat deze behoorlijk groot is). Het
LVO-model geeft het verloop van de spreiding alleen correct weer op het
moment van falen. Voor de overige, tussenliggende, punten wordt deze te
negatief opgevat, waardoor de spreiding met name aan het begin van de
verouderingskromme te ruim wordt aangegeven. De zone tussen boven- en
ondergrens dient daar minder breed te zijn. Op dit moment wordt deze
omissie niet als problematisch opgevat, omdat er nog geen exacte
ervaringsgegevens zijn betreffende de materie en het gebruik van het
model.

9.1.1

Systeem Jotamastic en Sigmacover TCP Glassflake (deelgebieden I en II)

De functie van het verouderingsproces wordt als voIgt beschreven:
y = 100 - 6,25 * 10'4* x4.
Deze functie is opgesteid door het model aan de hand van de volgende
ingevoerde parameters:
• conditie in 0-situatie = 100 % (0 m2 van het oppervlak behoeft te worden
gerepareerd);
• de waarde b wordt aangenomen als de waarde 4, waardoor de waarde x
(tijdsfactor) wordt verheven tot een vierdemachts functie;
• de tijdperiode waarin het degradatieproces verloopt van 100 % naar 0 %,
wordt gesteld op 20 jaar (= gemiddelde levensduurverwachting).
Het verloop van deze functie wordt weergegeven in bijlage A.
De resultaten van het model worden in tabel 9.2 beschreven. Hierbij wordt
aangegeven op welk tijdstip de verouderingskromme (inclusief boven- en
ondergrens) de waarschuwings- en de faalgrens overschrijdt. De berekende en
benaderde tijdstippen, behorende bij de diverse grenzen, worden veiligheidshalve altijd naar beneden afgerond
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9,00 jaar

Tijdstip
gemiddelde
veroudering
(berekend)
12,45 (» 12 jaar)

Tijdstip
bovengrens
veroudering
(benadering)
15,20 (» 15 jaar)

10,20 (* 10 jaar)

13,38 (K

13 jaar)

16,10 (» 16 jaar)

Grenzen

Criteria Tijdstip
ondergrens
veroudering
(benadering)

waarschuwingsgrens
faalgrens

15 %
(85 %)
20 %
(80 %)

label 9.2

Behalve dat berekend kan worden wanneer de waarschuwings- en de faalgrens
worden bereikt, kan men ook het verloop van de veroudering per tijdsinterval
bepalen. Voorwaarde hierbij is dat het begin van de tijdsinterval overeenkomt
met tijdstip 0, zijnde het moment van vervanging van de coating. In tabel 9.3
wordt aangegeven hoe het verouderingsproces verloopt en in welke mate
herstel mogelijk is, wanneer onderhoud op dat moment zou kunnen
plaatsvinden.
Degradatie-interval vanaf
tijdstip 0
(in jaar of jaren)

Procentuele
veroudering (%)

Maximaal te realiseren
verbetering (%)

6,25 * IQ''

4,69 * 10 ‘
7,50 * 10';
0,04
0,12
0,29
0,61
1,13
1,92
3,08
4,69
6,86
9,72
13,39

0,01

10
11

12
13

0,05
0,16
0,39
0,81
1,50
2,56
4,10
6,25
9,15
12,96
17,85

Tabel 9.3

De inhoud van kolom 3 van tabel 9.3, dienttevens als invoerparameter voor
het LVO-model ter bepaling van de economisch meest gunstigste onderhoudsen vervangingsinterval.
9.1.2
Systeem Jotamastic en Sigmacover TCP Glassflake (deelgebied III) en
Bitep BY-RWS + Sigmacover TCP Coating (deelgebieden I en II)
De functie van het verouderingsproces wordt als voIgt beschreven:
y = 100 - 1,23 * lO’4* x4.
Deze functie is opgesteld door het model aan de hand van de volgende
ingevoerde parameters:
• conditie in O-situatie = 100 % (0 m2 van het oppervlak behoeft te worden
gerepareerd);
• de waarde b wordt aangenomen als de waarde 4, waardoor de waarde x
(tijdsfactor) wordt verheven tot een vierdemachts functie;
• de tijdperiode waarin het degradatieproces verloopt van 100 % naar 0 %,
wordt gesteld op 30 jaar (= gemiddelde levensduurverwachting).
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Het verloop van deze functie wordt weergegeven in bijlage B.
De resultaten van het model worden in tabel 9.4 beschreven. Hierbij wordt
aangegeven op welk tijdstip de verouderingskromme (inclusief boven- en
ondergrens) de waarschuwings- en de faalgrens overschrijdt. Hierbij wordt een
veiligheidshalve naar beneden gerichte afronding gehanteerd. De berekende en
benaderde tijdstippen, behorende bij de diverse grenzen, worden
veiligheidshalve altijd naar beneden afgerond.
Grenzen

Criteria

Waarschuwingsgrens
Faalgrens

15 %
(85 %)
20 %
(80 %)

Tijdstip
ondergrens
veroudering
(benadering)
13,80 (a 13 jaar)

Tijdstip
gemiddelde
veroudering
(berekend)
18,69
18 jaar)

Tijdstip
bovengrens
veroudering
(benadering)
22,90 (* 23 jaar)

15,40 (« 15 jaar)

20,08 (« 20 jaar)

24,20 (« 24 jaar)

Tabel 9.4

Behalve dat berekend kan worden wanneer de waarschuwings- en de faalgrens
worden bereikt, kan men ook het verloop van de veroudering per tijdsinterval
bepalen. Voorwaarde hierbij is dat het begin van de tijdsinterval overeenkomt
met tijdstip 0, zijnde het moment van vervanging van de coating. In tabel 9.5
wordt aangegeven hoe het verouderingsproces verloopt en in welke mate
herstel mogelijk is, wanneer onderhoud op dat moment zou kunnen
plaatsvinden. Hierbij is de eerste 7 jaar niet opgenomen, vanwege de in die
periode verwachte minimale veroudering. De berekende en benaderde
tijdstippen, behorende bij de diverse grenzen, worden veiligheidshalve altijd
naar beneden afgerond
Degradatie-interval vanaf
tijdstip 0
(in jaar of jaren)

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Procentuele
veroudering (%)

Maximaal te realiseren
verbetering (%)

0,50
0,81
1,23
1,80
2,55
3,51
4,73
6,23
8,06
10,27
12,91
16,03
19,68

0,38
0,61
0,93
1,35
1,91
2,63
3,54
4,67
6,06
7,70
9,68
12,02
14,76

Tabel 9.5

De inhoud van kolom 3 van tabel 9.5, dient tevens als invoerparameter voor
het LVO-model ter bepaling van de economisch meest gunstigste onderhoudsen vervangingsinterval.
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9.1.3

Systeem Bitep BY-RWS + Sigmacover TCP Coating (deelgebied III)

De functie van het verouderingsproces wordt als voIgt beschreven:
y = 100 - 3,91 * 10'5* x4
Deze functie is opgesteld door het model aan de hand van de volgende
ingevoerde parameters:
• conditie in 0-situatie = 100 % (0 m2 van het oppervlak behoeft te worden
gerepareerd);
• de waarde b wordt aangenomen als de waarde 4, waardoor de waarde x
(tijdsfactor) wordt verheven tot een vierdemachts functie;
• de tijdperiode waarin het degradatieproces verloopt van 100 % naar 0 %,
wordt gesteld op 40 jaar (= gemiddelde levensduurverwachting).
Het verloop van deze functie wordt weergegeven in bijlage C.
De resultaten van het model worden in tabel 9.6 beschreven. Hierbij wordt
aangegeven op welk tijdstip de verouderingskromme (inclusief boven- en
ondergrens) de waarschuwings- en de faalgrens overschrijdt. De berekende en
benaderde tijdstippen, behorende bij de diverse grenzen, worden
veiligheidshalve altijd naar beneden afgerond
Grenzen

waarschuwi
ngs-grens
faalgrens

Criteria Tijdstip
ondergrens
veroudering
(benadering)
18,30 (« 18 jaar)
15 %
(85 %)
20,40 (» 20 jaar)
20 %
(80 %)

Tijdstip
gemiddelde
veroudering
(berekend)
24,89 (« 24 jaar)

Tijdstip
bovengrens
veroudering
(benadering)
30,70 (« 30 jaar)

26,74 (» 26 jaar)

32,20 (= 32 jaar)

Tabel 9.6

Behalve dat berekend kan worden wanneer de waarschuwings- en de faalgrens
worden bereikt, kan men ook het verloop van de veroudering pertijdsinterval
bepalen. Voorwaarde hierbij is dat het begin van de tijdsinterval overeenkomt
met tijdstip 0, zijnde het moment van vervanging van de coating. In tabel 9.7
wordt aangegeven hoe het verouderingsproces verloopt en in welke mate
herstel mogelijk is, wanneer onderhoud op dat moment zou kunnen
plaatsvinden. Hierbij is de eerste 13 jaar niet opgenomen, vanwege de in die
periode verwachte minimale veroudering.
Degradatie-interval vanaf
tijdstip 0
(in jaar of jaren)
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
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Procentuele
veroudering (%)

Maximaal te realiseren
verbetering (%)

1,50
1,98
2,56
3,27
4,10
5,10
6,26
7,60
9,16
10,94

1,13
1,48
1,92
2,45
3,08
3,82
4,69
5,70
6,87
8,21
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Degradatie-interval vanaf
tijdstip 0
(in jaar of jaren)

Procentuele
veroudering (%)

Maximaa! te realiseren
verbetering (%)

24
25
26

12,97
15,27
17,87

9,73
11,46
13,40

Tabel 9.7

TOELICHTING TABEL:
•

met tijdstip 0 wordt het moment van vervanging van de conservering bedoeld.

De inhoud van kolom 3 van tabel 9.7, dient tevens als invoerparameter voor
het LVO-model ter bepaling van de economisch meest gunstigste onderhoudsen vervangingsinterval.
9.2
9.2.1

Vaststelling resultaat onderhoudsmodellen
Systeem Jotamastic en Sigmacover TCP Glassflake (deelgebieden I en II)

De resultaten voortkomende uit het LVO-model voor de systemen Jotamastic
en Sigmacover TCP Glassflake (deelgebieden I en II) zijn in tabel 9.8b
opgenomen. De hiervoor benodigde in te voeren bedragen zijn in tabel 9.8a
weergegeven.
Deelgebied
(Jotamastic)
(Jotamastic)
(Sigmacover TCP Glassflake)
(Sigmacover TCP Glassflake)
Ingevoerde bedragen

SAO (kfl.)
1.900
1.300
1.900
1.300
6.400

TAO (kfl.)
1.900
1.300
1.900
1.300
6.400

LVO (kfl.)
550
300
550
300
1.700

Tabel 9.8a

levensduurverlengingsinterval (jaar)

10

11
12
13

conditieverbetering
(procent)

1,92
3,08
4,69
6,86
9,72
13,39

tijdstip
verwachting
conditie gelijk
aan faalniveau
(jaar)
204
113
65
39
24 (of 36)
14

NCW totaal,
bij optimaal
vervangingsinterval (kfl)

aantal
onderhoudsbeurten voor
vervanging

4.733
4.203
4.146
4.770
6.309
9.114

24
12

3
1 (»0)

Tabel 9.8b

Uit tabel 9.8b blijkt de economisch meest gunstigste interval die van 10 jaar te
zijn. Hierbij behoren echter 6 onderhoudsbeurten. Een situatie die technisch
gezien niet mogelijk is, omdat het maximum aan overlagingen op 3 is gesteld.
Hieruit blijkt dat een interval van 11 jaar de voorkeur verdient, met 3
onderhoudsbeurten technisch realiseerbaar en daarnaast een redelijk gunstige
NCW. Met een conditieverbetering van circa 7 % per onderhoudsbeurt
(upgrade), kan vervanging van de coating naar verwachting tot 39 jaar (« 40 ±
5 jaar) na applicatie worden uitgesteld.
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9.2.2

Systeem Jotamastic en Sigmacover TCP Glassflake (deelgebied III) en Bitep

BY-RWS + Sigmacover TCP Coating (deelgebieden I en II)

De resultaten voortkomende uit het LVO-model voor de systemen Jotamastic
en Sigmacover TCP Glassflake (deelgebied III) en Bitep BY-RWS + Sigmacover
TCP Coating (deelgebieden I en II) zijn in tabel 9.9b opgenomen. De hiervoor
benodigde in te voeren bedragen zijn in tabel 9.9a weergegeven.
Deelgebied
I (Bitep BY-RWS + Sigmacover
TCP Coating)
II (Bitep BY-RWS + Sigmacover
TCP Coating)
(Jotamastic)
(Sigmacover TCP Glassflake)
Ingevoerde bedragen

SAO (kfl.)
1.900

TAO (kfl.)
1.900

LVO (kfl.)
550

1.300

1.300

300

600
600
4.400

600
600
4.400

17
17
884

Tabel 9.9a

levensduurverlengingsinterval (jaar)

conditieverbetering
(procent)

15
16
17
18
19
20

4,67
6,06
7,70
9,68
12,02
14,76

tijdstip
verwachting
conditie gelijk
aan faalniveau
(jaar)
195
120
80
33
22

NCW totaal,
bij optimaal
vervangingsinterval (kfl)

aantal
onderhoudsbeurten voor
vervanging

1.208
1.196
1.304
1.674
2.386
3.543

12

1
1 (*0)

Tabel 9.9b

Uit tabel 9.9b blijkt de economisch meest gunstigste interval die van 16 jaar te
zijn. Hierbij behoren echter 7 onderhoudsbeurten. Een situatie die technisch
gezien niet mogelijk is, omdat het maximum aan overlagingen op 3 is gesteld.
Hieruit blijkt dat een interval van 18 jaar de voorkeur verdient, met 2
onderhoudsbeurten technisch realiseerbaar en daarnaast een redelijk gunstige
NCW. Met een conditieverbetering van circa 10 % per onderhoudsbeurt
(upgrade), kan vervanging van de coating naar verwachting tot 50 jaar (* 50 +
5 jaar) na applicatie worden uitgesteld.
9.2.3

Systeem Bitep BY-RWS + Sigmacover TCP Coating (deelgebied III)

De resultaten voortkomende uit het LVO-model voor het systeem Bitep BYRWS + Sigmacover TCP Coating (deelgebied III) zijn in tabel 9.10b opgenomen.
De hiervoor benodigde in te voeren bedragen zijn in tabel 9.10a weergegeven.
Deelgebied
Ill (Bitep BY-RWS + Sigmacover
TCP Coating)
Ingevoerde bedragen

SAO (kfl.)
600

TAO (kfl.)
600

LVO (kfl.)
17

600

600

17

Tabel 9.10a
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levensduurverlengingsinterval (jaar)

conditieverbetering
(procent)

20

4,69
5,70
6,87

21
22

23
24
25
26

8,21

9,73
11,46
13,40

tijdstip
verwachting
conditie gelijk
aan taalniveau
(jaar)
160
124
89
65
48
36
26

NCW totaal,
bij optimaal
vervangingsinterval (kfl)

aantal
onderhoudsbeurten voor
vervanging

31
37
54
85
137

7

212

326

1 (=0)

label 9.10b

Uit label 3b blijkt de economisch meest gunstigste interval <15 jaar te zijn.
Hierbij behoren echter minimaal 7 onderhoudsbeurten. Ben situatie die
technisch gezien niet mogelijk is, omdat bet maximum aan overlagingen op 3 is
gesteld. Hieruit blijkt dat een interval van 22 jaar de voorkeur verdient, met 3
onderhoudsbeurten technisch realiseerbaar en daarnaast een redelijk gunstige
NCW. Met een conditieverbetering van circa 7 % per onderhoudsbeurt
(upgrade), kan vervanging van de coating naar verwachting tot 89 jaar (= 90 ±
10 jaar) na applicatie worden uitgesteld.

-i,

S.V

Roompot
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10 Vaststellen resultaat gevoeligheidsanalyse

De gevoeligheidsanalyse is gebaseerd op de mate waarin er sprake is van
wijziging van de onderhouds- en vervangingsintervallen, zoals deze zijn vermeld
in de tabellen 9.1b, 9.2b en 9.3b. Het LVO-model van Bouwdienst
Rijkswaterstaat ken echter geen softwarematig ingebouwde
gevoeligheidsanalyse, zoals bijvoorbeeld de KMOSS-modellen van NRG/KEMA
dat wel hebben. Daarom zal de analyse zich beperken tot een
gedachtenchronologie, op basis waarvan de belangrijkste parameters worden
beredeneerd.
Het LVO-model kent in totaal de volgende in te voeren relevante parameters:
• (1) conditie nieuw;
• (2) conditie falen;
• (3) levensduur bij falen;
• (4) niet-lineariteitsfactor b;
• (5) variatiecoefficient bij falen;
• (6) levensduurverlengingsinterval;
• (7) faalvorm;
• (8) normfaalkans per jaar bij norm;
• (9) rentefactor;
• (10) kosten SAO, TAO en LVO;
• (11) periode dat er geen veroudering optreed;
• (12) herstel van de voorgaande veroudering.
De punten (4), (5), (11) en (12) zijn aannames. Punten (1), (2), (3), (7), (8), (9)
en (10) zijn geheel of gedeeltelijk vastgelegd. Punt (6) is een rekenparameter,
waarmee een gewenste levensduur-verlengingsinterval kan worden
opgegegeven.
Het blijkt dat de punten (1), (2), (3), (4) en (11) de verouderingskromme
vormen, op basis waarvan het LVO-model begint te calculeren. Wijzigingen in
met name de punten (3), (4) en (11) hebben hierop grote gevolgen. De vorm
van de ‘,zaagtand"-grafiek is naast het voornoemde ook in hoge mate
afhankelijk van de aanname van het "driekwartherstel" en volledig herstel in te
vullen in punt (12). De overige, niet genoemde punten, hebben slecht weinig
invloed.
De punten (3), (4), (11) en (12) hebben samen voor meer dan 80 % (aanname)
invloed op het verloop van het LVO-model. Met uitzondering van punt (3),
hoewel dit punt ook niet helemaal goed valt te voorspellen, betreffen dit
allemaal aannames (met een redelijke nauwkeurigheid). Het resultaat is dus
voornamelijk gebaseerd op redelijk nauwkeurige aannames maar dient
desondanks wel met de nodige terughoudendheid te worden beoordeeld.
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11 Vaststellen resultaat LCC/IHP

11.1

Overzicht relatie schuif en conserveringssysteem

Dit betrefteen overzicht betreffende de huidige en geplande
conserveringssystemen voor iedere individuele schuif.
Schuif

Systeem

H09 t/m H15

Sigmacover TCP Coating
aangebracht op Bitep
BY-RWS
Sigmacover TCP Coating
aangebracht op Bitep
BY-RWS
Sigmacover TCP Coating
aangebracht op Bitep
BY-RWS
Sigmacover TCP Coating
aangebracht op Bitep
BY-RWS
Sigmacover TCP Coating
aangebracht op Bitep
BY-RWS
TCP Glassflake
TCP Glassflake
TCP Glassflake
TCP Glassflake
TCP Glassflake
TCP Glassflake
TCP Glassflake
TCP Glassflake
TCP Glassflake
Jotamastic
Jotamastic
Jotamastic
Jotamastic
Jotamastic
Jotamastic
Jotamastic
Jotamastf

H01 t/m H08

S06 t/m SI 2

SOI t/m S05, S13
t/m S15
R03 en R04

R02
R30
R28
R31
R22
R25
R29
R24
R27
R19
R23
R26
RIO
R13
R17
R21
R07
R12
R16
R2

Is

Julamaslu
■

Jaartal (geplande of
uitgevoerde vervanging
conservering)
1991 t/m 1992
(onderhoud)
1992 t/m 1993
(onderhoud)
1992 (onderhoud)

1993 (onderhoud)

1993 (onderhoud)

1994
1994
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
OOl

'

ROT;

P.08! ,.
R11
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Systeem

Schuif

Jaartal (geplande of
uitgevoerde vervanging
conservering)

ias

R

|otaljalli<

iliiiii*
RO

mmm

Jotamastic

2002

Jotarnastic

2002

Jotamasti

2003

SI

2003

,

'

label 11.1

R = Roompot
S = Schaar
H = Hammen
11.2 Onderhouds- en inspectieplanning per conserveringssysteem (resultaat
LVO-model)
Op basis van de resultaten van het LVO-model is de navolgende planning, per
conserveringssysteem, opgezet. In combinatie mettabel 11.1 vormt dit de
invoer, qua tijdsplanning, voor de instandhoudingsplannen.
Jaar

Bitep BY-RWS + Sigmacover

Sigmacover TCP Classflake

TCP Coating (kfl.)

(kfl.)

Deelge-

II

III

1.300 n

600 n

Jotamastic (kfl.)

II

bied
1.900 n

1.900 n

1.300 n

600 n

1.900 n

1.300 n

600 n

2
3
4
183 vo

183 vo

183 vo

5
6
7
8

10 i

10 i

9

183 vo

183 vo

183 vo

10

550 u

11

550 u

300 u

300 u

12
13
14

10 i

16

183 vo

183 vo

183 vo

15

3 i

3 i

17 u

17 u

17
18

550 u

300 u

19
20

183 vo

183 vo

183 vo

21
17 u

22

550 u

300 u

550 u

300 u

23
24
25

183 vo
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