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Tafelconstructies onder viaducten met 
ingeboorde titaniumanodes voor de 

bescherming van wapening- en 
voorspanstaal op grote diepte

Ir A.J. (Hans) van den Hondel – Vogel KB



Wie / Wat is Vogel KB ?
• Kantoor in Zwijndrecht, ‘dochter’ van Mourik Groot Ammers en 

‘zus’ van Vogel (sinds 1897 en mede-oprichter VBR)
• Specialistisch vakgebied (“niche”): KB
• Sinds 2011 (daarvoor KB onder de ‘vlag’ van Vogel)  in 1987 intro van KB 

in Nederland  (Feijenoord) Stadionviaduct - Rotterdam



Wie is ondergetekende ?
• Kort samengevat: meer dan 30 jaar werkzaam / bezig ‘met’ KB

• Civiele Techniek - TU Delft (1986): Betonschade en -reparatie en 
preventie van wapeningscorrosie

• Vogel: onder meer het 1e project met KB in NL (1987) en DISK (RWS)
• Nebest – opgericht eind 1987 vanuit Vogel: 1e realkalisatie project (1989)
• TNO Bouw – Delft
• ECO ReMain – Gespecialiseerd in KB (honderden KB-projecten)
• Sinds 2011 – Vogel KB (KB-projecten, Kwaaitaal-vloeren, HDW)



Voorgespannen tafel-/tandconstructies



Voorgespannen tafel- / tand-
constructies



Voorgespannen dwarsbalk



Voorgespannen tafel- en tandconstructies

• Problemen met corrosie: in bereikbare vlakken
• Problemen met corrosie: op (grote) diepte:

– Tot meer dan 1 meter (vanaf de bereikbare / voorzijde)
– Zachtstaal, voorspanstaal, voorspanankers
– Behoefte aan bescherming op diepte !!  BOREN !!



Voorgespannen tafel- en tandconstructies

Corrosie  behoefte aan bescherming op diepte  BOREN
Aandachtspunten / uitdagingen / risico’s / bananenschillen:

– Veel wapening
– Voorspanning: in relatie tot overbescherming / 

waterstofverbrossing
– Voorspanning: in relatie tot het boren
– Meetcellen: locatie
– Schadeherstel



Veel wapening ……



Veel wapening ……

Kan je overal goed bij …..



Veel wapening ……
Is er geen 
ruimte en moet 
je boren ……..



Voorspanning ……
 Doel: beschermen zachtstaal én voorspanstaal
 Continuïteit totale systeem

 Voorspanning: hoogwaardig staal
 Gevaar: waterstofverbrossing
 Vorming van waterstofatomen aan het staaloppervlak  diffusie 

vorming van H2 moleculen in het voorspanstaal  brosse breuk
 Soms keuze voor GCP
 Galvanisch  geen gevaar voor H2-vorming
 Levensduur galvanische anodes is beperkt ….. ICCP is mogelijk

 Oplossing: monitoren staalpotentiaal met RE’s
 correcte plaatsing



Voorspanning ……

Meten is weten …

Staalpotentiaal < waterstofpotentiaal   -1100 mV (eis EN-NEN-ISO: 
niet < -900 mV t.o.v. Ag/AgCl)

• Galvanische KB  altijd minder dan H2 potentiaal
• ICCP  potentiaal aan het voorspanstaal regelmatig monitoren 

met (voldoende) RE’s

Anodes in boorgaten: zeer geschikt titanium anodes (MMO)



Voorspanning vs boren

Ook nu: meten is weten ……



Voorspanning vs boren
Gecontroleerd boren !!!



Plaatsing anodes

Controles van de boorgaten:
• Diepte 
• Locatie 
• Sluiting
• Weerstand (na vulling)



Aansluiten anodes



Meten is weten ….



Conclusie

Het beschermen van wapening- en voorspanstaal op grote 
diepte, zoals in tafel- en tandconstructies onder viaducten, 
is goed mogelijk.

Duurzaam en langdurig m.b.v. ingeboorde titaniumanodes. 

Meten is weten ! Vooraf, tijdens de uitvoering en in de 
gebruiksfase.
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