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DEEL L
HET ONTWERPEN VAN HET SYSTEEM VAN
VULLING EN LEDIGING VAN DE KOLK DER
NIEUWE SCHUTSLUIS TE IJMUIDEN.

VOORWOORD.
Door publicaties en voordrachten is algemeen bekend, dat voor
den bouw der nieuwe schutsluis te IJmuiden ten aanzien van de
wijze van vulling der schutkolk een ander systeem is gevolgd dan
in ,de technische kringen als het voor ,groote sluizen beste is erkend. 1 )
Daar de technische wereld gaarne de gronden zal leer·en kennen,
waarop tot afwijking van dit al,gemeen erkende systeem besloten is,
is van de overwegingen en verrichtie proefnemingen, welke op het
besluit van invloed waren, een verslag opgemaakt, dat hierachter volgt.
Dit versla,g geeft niet geheel de historische ontwikkeling van het ten
slotte gekozen ontwerp weer, omdat het anders te lang zou zijn
geworden. Ter wille van .de overzichtelijkheid zijn bovendien in het
verslag de omstandigheden eenigszins anders gegroepeerd, dan ze in
werkelijkheid zijn voorgekomen.
Een groote invloed op het ontwerp is foegekend aan de te Berlijn
genomen proeven met modeUen, waarbij groote hulp werd ondervonden
van de groote bekwaamheid op practisch- en theoretisch gebied van
den leider van dat proefstation, DR. R KREY (thans tevens buitengewoon hoogleeraar aan de Technische Hochschule te 'Charlottenburg),
en zijn hoofdassistent DR, R, WINKEL (thans hoogleeraar aan de
Technische Hochschule te Danzig), Na de genomen proeven bleef
echter de moeilijkheid over om te durven besluiten overeenkomstig
de uitkomsten daarvan het werk uit te voeren, Dit besluit werd eerst
genomen, nadat door IR, J, P, JOSEPHUS JITTA, die met ondergeteekende de proefnemingen leidde, een theoretische verklaring voor verschillende verschijnselen was gegeven, welke door verdere proefnemingen bevestigd werd en het mogelijk maakt een juiste voorstelling
te vormen van de verhouding, welke tusschen model en werkelijkheid
bestaat. Aan deze theoretische verklaring is het tweede deel van dit
verslag gewijd,
IJMUIDEN, 29 Maart 1927,
J, A. RINGERS,

1)

Zie b,v, .,De Ingenieur" Nr. 39, jaargang 1924,
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INLEIDING.
DE INVLOED VAN DE WIJZE VAN HET VULLEN EN LEDIGEN
DER KOLK OP DEN BOUW EN DE INRICHTING
VAN SCHUTSLUIZEN.
Het op peil breng,en van de schutkolken van de oudste sluizen
geschiedde door middel van schuiven in de deuren (slakgaten, rinketten, enz.}, De schuifopeningen werden zoo groot mogelijk gemaakt, teneinde de kolk in zoo kort mogelijken tijd op peil te kunnen brengen.
Naarmate de sluizen grooter werden en dus de hoeveelheden schutwater toenamen, werd ,dez-e wijze van watertoelating minder bruikbaar,
omdat aan de ,grootte der schuifopeningen grenzen werden gesteld,
ten eerste als -gevolg van den eisch, dat .de deuren niet te veel mogen
worden verzwakt en verder met het oog op de rusHge ligging van de
schepen in de kolk
Men is toen overgegaan tot het aanbrengen van door schuiven
afsluitbare riolen in de muren van de sluishoofden (fig. 1). Men was
daardoor aan een grens voor de grootte van de doorstroomopeningen
alleen gebonden door den eisch, dat de schepen tijdens de schutting
eene rustigie Hg1ging moeten h~b'ben, Vooral het vullen van de kolk kon
hinderlijk zijn voor de schepen, Hierin kwam verbetering· door de
riolen aan -de kolkzijde haaks naar elkander toe te buigen (fig. 2),
zoodat de waterstroomen van het linker en het rechter riool elkander
in de as van de sluis ontmoeten en aldus de levende kracht van het
water ten deele wol.'dt uitgeput, voordat dit met de schepen in aanraking komt. Voor zeer groote sluizen is deze verbetering, bij behoud
van den eisch van een snelle vulling, niet voldoende. Door de riolen in
de schutkolkmuren door te trekken en het water naar de schutkolk
te doen afvloei-en door zijspruiten, werd een betere oplossing verkregen ·(fig. 3). De zijspruiten komen zooveel mogelijk gelijkelijk over
de schutkolk verdeel,d voor en worden tegenover elkander ontworpen,
zoodat de levende kracht van ,de waterstralen, welke bij kolkvulling
uit de spruiten stroomen en in de as van de kolk elkander ontmoeten,
wordt uitgeput. Die zijspruHen worden tevens zoo laag mogelijk aangebracht, opdat de waterstralen de schepen niet treffen. Het uitputten
van de levende kracht van het toestroomende water geschiedt nu niet
meer plaatselijk, doch over de geheele kolk verdeeld. 1 )
1)
In het vervolg worden dergelijke riolen kortweg genoemd: ,,riolen met
spruiten",

5

Het systeem riolen met spruiten voldoet in het algemeen goed, doch
is veelal zeer kostbaar, omdat de schutkolkmuren ten minste even laag
moeten worden gefundeerd als het peil van den kolkbodem, waardoor
de aaniegbreedte bij hooge muren ter wille van de stabiliteit groot
moet zijn, Bovendien kan het uitsparen van de riolen in de muren
leiden fot minder eenvoudige muurprofielen, Deze bezwaren zijn in
het algemeen uitsluitend van geldelijken aard en werden vooral gevoeld
bij het ontwerpen der nieuwere zeesluizen voor schepen met grooten
diepgang, welke sluizen niet all,een diep zijn, doch ook lang, Daarom
is voor deze sluizen reeds in het be,gin van dez·e eeuw wel eens van
dit vullingssysteem afgeweken, bijv, bij den bouw van de dubbele
schutsluis voor den ,derden haventoegang te Wilhelmshaven 2 ), waarbij
de riolen slechts in de sluishoofden zijn aangebracht en bij de in 1914
in dienst g,estelde dubbele zeesluis van het Kaiser-Wilhelmkanaal te
Brunsbüttelkoog 2 ) (Hg, 4), Tot de toepassing bij den bouw van deze
zeer groote tweelingsluis (schutkolklengte 330 M,, doorvaartwijdte
45 M,) van dit - naar men thans nog veelal denkt - minder geschikte
systeem van vulling der schutkolk, is men eerst overgegaan, nadat
vooraf door la:boratoriumproeven was aangetoond, dat te verwachten
was, dat de voorgestelde oplossing redelijk wel zou voldoen, Deze
proeven, verricht door DR, H, KREY in het Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau te Berlijn-Charlotten:burg en beschr,even in het
Zentralblatt der Bauverwaltung van Juni 1914, leidden tot de conclusie, dat het voorgestelde systeem voor de groote sluizen te Brunsbüttelkoog zeer wel zou voldoen, mits d'e schuiven langzaam werden
bewogen.
Gelijktijdig met de nieuwe Duitsche sluizen werden de sluizen van
het Panamakanaal gebouwd, Dez,e hebben zeer groote vervallen, van
ongeveer 10 M,, te keeren, Men achtte daar het vullen van de kolk door
middel van riolen met spruiten niet voldoende, omdat bij den aangenomen vultijd van 15 minuten de per tijdseenheid uit de spruiten
stroomende hoeveelheden water zoo groot zouden zijn, dat men reden
had om te vermoeden, dat het water in de schutkolk zeer onrustig
zou zijn, Daarom besloot men de spruiten (elf per riool) te voorzien
van meerdere uitmondingen, waartoe ze zijn doorgetrokken in den
schutkolkbodem als dwars- of zijriolen, welke loodrecht op de sluisas
staan, De verbinding met de kolk wordt dan verkregen door vijf kleine
openingen in den bovenkant van elk dwarsriool, welke regelmatig over
2)

6

Zie "Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat" Nr 20,

PLATTE:.0120NP VAN 0[. OODE. êJCMUTê>LCJI& TE nAN~W[[QT
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Fig. 2.

Plattegrond van een sluishoofd van de sluis der
Victoria-Docks te Londen.
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Plattegrond van de dubbele schutsluis te Brunsbüttelkoog
(Kaiser-Wilhelmkanaal, 1914).
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Fig. 5,

Dubbele schutsluis van het Panamakanaal.

DWARSDOORSNEDE.
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Fig. 7.

Plattegrond en langsdoorsnede van de derde schutsluis van het St. Marys-Falls-kanaal.

Fig. 8. Schets van de toestrooming van
water uit het hoofdriool in het zij riool.

de lengte daarvan zijn verdeeld, De schutkolkbodem werd dus als het
ware een zeef (Hg, 5 en 6),
Het te Panama toegepaste riolensysteem heeft in de praktijk niet
voldaan aan de verwachtingen, welke men er van koesterde, Welke de
fouten in dit systeem waven en welke verklaring hiervan geg,even is,
wordt in het volgende hoof,dstuk behandeld,
Een ander, in Europa nog niet toegepast, vulsysteem treft men aan
bij de ruim 400 M. lange derde schutsluis van het St. Marys-Falls
kanaal (Hg, 7), 1 ) De sluis keert slechts in één richting, Het verval is
ongeveer 6,- M, De vulling der kolk geschiedt door een zestal riolen,
welke hun inlaat hebben vóór den dorpel van de bovendeuren (zie
fig. 7), De riolen liggen onder den bodem van de schutkolk, evenwijdig
aan de schutkolkmuren, vier tot nabij het benedenhoofd, twee, de
buitenste, tot halverwege de kolk (dit laatste om kosten te besparen en
omdat hun taak, wat betreft de distributie van water, niet zoo belangrijk is, daar de schuiv,en van deze riolen pas later worden geopend,
zoodat het verval dan reeds is verminderd), De uitstrooming uit de
riolen geschiedt door korte, loodrecht omhooggaande spruiten, welke
op een, naar het benedeneinde van de sluis toe, kleiner wor,denden
onderlingen afstand zijn aangebracht. Bovendien zijn de riolen nog
onderling verbonden ,door eenî,ge groote spruiten, loodrecht op de
sluisas, om een betere waterv,erdeeling over de riolen te verkrijgen,
zelfs als niet alle schuiven zijn geopend,
Het ledigingssysteem bestaat uit zes korte riolen zonder spruiten,
evenwijdig aan de schutkolkmuren, welke slechts in den vloer van
het benedensluishoofd voorkomen,
Ook bij deze sluis deden zich eigenaardigheden voor, waarvoor
naar het volgende hoofdstuk wordt verwezen,

1
)
Beschreven in het tijdschrift: ,,Professional Memoirs" Nr. 44 van MaartApril 1917, door Sabin,
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HOOFDSTUK L
KORT OVERZICHT VAN DE LITERATUUR OVER HET
KOLKVULLEN EN KOLKLEDIGEN.
Zooals uit de inleiding is af te leiden, is het zoeken naar een andere
wijze van vullen voor de nieuwe sluis te IJmuiden begonnen om
redenen van geldelijken aard. De studie, welke ,daarvoor noodig was,
leidde tot het verzamelen van ,gegevens in de technische literatuur,
welke een nieuw licht op het vraagstuk der kolkvulling wierpen en hier
achter elkaar besproken worden.
Reeds in 1893/1894 is door modelproeven aangetoond dat bij toepassing van het systeem "riolen met spruiten" de verdeeling van het
in de kolk stroomende water niet ideaal is t,e noemen. De bedodde
proeven zijn verricht door LIECKFELD en BERGIUS en zijn o. m. heschreven in het Handbuch ,des Wa:sserbaues, door HUBERT ENGELS. De
onderzoekers komen tot de conclusie, dat de spruiten niet regelmatig
verdeeld over de schutkolklengte moeten voorkomen, om "langsstroomingen in de kolk" bij kolkvulling te vermijden. De spruitafstand moet
volgens hen naar het beneden'hoof d toe ,grooter worden,
Een verklaring geven zij niet, zoodat het niet mogelijk is naar aanleiding daarvan ingrijpende veranderingen voor te stellen voor de
inrichting van het rioJenstelsel van sluizen in het algemeen.
liet nut van de ongelijkheid van den spruitafsfand als door deze
schrijvers bedoeld, vervalt bovendien vanzelf, wanneer de sluis naar
twee zijden water keert.
Een andere belangrijke publicatie is die van WHITEHEAD in the
Transactions of the American Engineering Congress 1915 en genaamd
,,Hydraulics of the Panama-Canal".
In de figuren 5 en 6 is te zien, dat heide schutkolken van de dubbel~
sluizen van het Panama-kanaal het riool in den middenmuur gemeen
hebben, zoodat steeds, bij gebruik daarvan voor één sluis, de ,dwarsriolen, gericht naar de niet gebruikte schutkolk, moeten worden afgesloten. Dit riool was oorspronkelijk, bestemd voor reserveriool.
WHITEHEAD heeft, na de voltooiing ,der Panamasluiz-en, proeven
genomen met kolkvulling bij een verval van 9,76 M., terwijl het res,erveriool niet in gebruik was.
Hij zag aan de draaikolken, welke zich aan de oppervlakte vormen
(fig. 6), dat na het optrekken van de schuiven van het hoofdriool aan13

vankelijk alleen het eerste dwarsriool water gaf, zeer spoedig daarna
het tweede, waarna achtereenvolgens, met korte tusschenpoozen, de
andere be,gonnen te functioneeren, Spoedig nadat alle dwarsriolen in
werking waren ,getreden, gaven de laatste zichtbaar meer water af dan
de eerste, zoodat de waterspiegel nabij de benedendeuren sneller. steeg
dan die nabij de bovendeuren,
Een soortgelijk verschijnsel deed zich voor bij het stroomen van
het water uit de openingen van de dwarsriolen, De wateruitvloeiing
uit die van een bepaald zijriool was ev,eneens ong elijk; naarmate de
opening vei,der van het bijbehoorende hoofdriool is gelegen, ,gaf zij
meer water,
De vulling van de kolk was dus in werkelijkheid in hooge mate
ongelijk Ten eerste begon de uitvloeiing niet gelijktijdig uit alle
opening•en, in de tweede plaats werd het maximum van toevloeiing
geconstateerd aan de zijde van het niet-gebruikte riool nabij de binnendeuren ,en ten derde bleek, dat de stroomrichting uit de in den
bodem aan:g ebrachte dwarsriolen niet verticaal was, maar in de richting van de laatste uitvloeiopening van den verticaal afweek Het
meeste water vloeit toe aan de zijde van het niet-gebruikte hoofdriool
(zie fig. 6),
Het hinderlijke gevolg van deze verschijnselen was, dat de schepen
gedurende het schutten niet rustig in de schutkolk blev,en liggen, Men
is aan dit bezwaar tegemoet gekomen door het r•eserveriool steeds in
dienst te st,ellen, Zulks ,geschiedt sedert geregeld, maar· gelijktijdig
gebruik van de twee naast elkander Hggende sluiz.en is daardoor niet
mogelijk
Door dezen maatregel wordt echter slechts de invloed van den
ongelijken afvoer van de openingen van de zijriolen opgeheven, Het
feit, dat het meeste water nabij de benedendeuren in de kolk stroomt,
blijft bestaan, doch is volgens WHITEHEAD voor de "tot nog toe geschutte" schepen (d, i. tot 1915) niet hinder lijk gebleken,
Bij het kolkledigen werden, hoewel in veel geringere mate, tegengestelde verschijnselen waargenomen.
1

1

De bovengenoemde verschijnselen verklaart WHITEHEAD, voorzooveel de kolkvulling betreft, op de volgende wijze:
De snelheid van het water in het hoofdriool zal voorbij ieder dwarsriool in stroomafwaartsche richting afnemen, Bij constante riooldoorsnede w is de hoeveelheid verplaatst water per eenheid van tijd
Q = w v (v = snelheid van het water). Na de eerste zijdelingsche
14

aftapping zal de afvoer in het hoofdriool, (/, kleiner zijn geworden
door het zijdelingsche waterverlies, dus Q > Q'
v'w, waaruit
volgt, dat v > v'. Bij elk volgend dwarsriool herhaalt zich dat,
zoodat de snelheid van het water in het hoofdriool in stroomafwaartsche richting allengs moet verminderen.
De richting van den waterstraal bij strooming uit het hoofdriool in
het dwarsriool wol'dt bepaald, eenerzijds door de snelheid van het
water in het hoofdriool, anderzij,ds door die in het dwarsriool. Terwijl
de eerste component naar het einde van het riool alleng'S kleiner wordt,
beschouwt WHITEHEAD de tweede als vrijwel constant, afhankelijk van
den wortel uit de drukhoogte van het water in het hoofdriool. Hieruit
volgt, 2:egt WHITEHEAD, dat de instroomrichting naar het benedeneinde
van het hoofdriool steeds minder van de loodlijn op de hoof drioolas
zal afwijken.
De bovenbedoelde stroomrichting is van grooten invloed op den
afvoer van het dwarsriool, hetgeen volgt uit fig 8, waarin n = de
hoek tusschen de instroomrichting en den normaal op de rioolas,
Het water stroomt aanvankelijk door een vernauwde doorsnede,
F cos n, en zal vervolgens weer de volle doorsnede F volgen. Er zal
dan een botsingverlies in het dwarsriool ontstaan, grooter al naarmate
n grooter is. Het gevolg is, dat de afvoer van de dwarsriolen grooter
is, naarmate deze meer stroomafwaarts zijn gelegen,
Wat betreft het soortgelijke verschijnsel, dat zich voordoet bij het
stroomen van het water uit de opêningen van de dwarsriolen, zij
opg,emerkt, dat de afvoer van de openingen niet zal verminderen door
botsingsverschijnselen, maar ,door vermindering van de reëele doorsnede van die openingen (F cos n, Hg 8), Er zullen geen botsingsverschijnselen plaats vinden, omdat men thans te doen heeft met zeer
korte spruiten (openingen), zoodat het water na strooming door de
vernauwde ·doorsnede niet meer, zooals bij de dwarsriolen, de volle
spruitdoorsnede zal volgen, In het thans beschouwde geval zal het
water ,dan ook in schuine richting in ,de kolk komen, zooals schematisch
is aangegeven in fig. 6,
Om ,dez.e iheschouwingen te verduidelijken, heeft WHITEHEAD aan
zijn artikel eenige berekeningen toegevoegd, Bij deze berekeningen
begint hij aan te nemen: bepaalde grootheden voor de drukhoogte, voor.
den afvoer van het hoofdriool na de laatste splitsing 1 ) en voor den

=

1)
Voorbij het laatste dwarsriool stroomt nog water naar de ruimte tusschen
de deurstellen, zoodat aldaar de snelheid van het water in het hoofdriool niet
gelijk is aan nul.
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afvoer van dit laatste dwarsriool; hij berekent dan met deze gegevens
afvoer en drukhoogte van het water in het hoofdriool vóór dit dwarsriool. Deze berekening zet hij voort voor elk voorafgaand dwarsriool,
om dan ten slotte te kunnen vaststellen, dat de afvoer van het eerste
dwarsriool inderdaéi!d minimaal is en zelfs nul kan zijn,
Op soortgelijke wijze toont hij ook aan, dat ,de afvoer .van de
verschillende openingen van de ,dwarsriolen werkelijk ongelijk is.
Op ongeveer dezelfde wijze zijn ,de riolen bij de sluizen der kanaliseering van de Oder tusschen Cosel en den Neisse-mond ingericht
(Mohr, Zeitschrift für Bauwesen i'896), De dwarse grondriolen zijn
daar open gleuven, welke in stroomafwaartsche richting (<lus in ·de
richting van den tegenoverstaanden muur) wijder worden, Volgens
M0HR ware het, acht.eraf beschouwd, beter geweest ze in die richting
te versmallen, welke conclusie overeenkomt, met die, welke men zou
kunnen trekken uit de waarnemingen van WHITEHEAD,
Als vierde publicatie zij genoemd, die in de Professionals Memoirs
van Maart-April 1917 g-egeven, betreffende "Filling and Emptying the
Third Loek at St. Marys Falls Canal, Michigan" door SABIN.
Ook SABIN constateerde, dat de spruiten bij vulling na elkander
beginnen te werken, Op een ,drie minuten na de opening der schuiven
genomen foto, ziet men dui-delijk de grens tusschen omgewoeld en
rustig wat.er. Men kan daaruit afleiden, dat drie minuten na de
opening van ·de schuiven nog niet alle spruiten in werking zijn (die
aan het benedeneinde nog niet), SABIN constateerde, -dat bij snelle
schuifopening in het begin van de vulling tusschen boven- en benedeneinde van de schutkolk een niveau-v,erschil ontstond van rond 0,60 M.
Als korte verklaring zegt hij, dat het water in het riool eerst in
beweging moet worden •gezet; is deze beweging opgetreden, dan is het
groote niveauverschil niet meer aanwezig, Evenwel blijkt uit de grafieken, welke hij geeft, ,dat er tot aan het einde van de vulling tussch-en
boven- en benedeneinde van de sluis een niveauverschil, dat periodiek
van teeken verandert, blijft waar te nemen,
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HOOFDSTUK IL
DE WENSCHELIJKHEID TOT HET NEMEN VAN PROEVEN.
Uit de aangehaalde publicaties in het vorige hoofdstuk volgt, dat
de v,erschillende schrijvers het niet in alle opzichten eens zijn. Zoo
raden LIECKFELD en BERGIUS aan om den spruitafstand naar het
benedeneinde van de sluis toe te vergrooten, terwijl bij de derde
St. Marys-Falls-Kanaalsluis juist het omgekeerde is toegepast en de
schrijver van het betreffende artikel niet ontevreden is over de wijze
van spruitverdeeling over de schutkolk. Volg,ens de ervaringen, welke
zijn opgedaan aan het Panamakanaal, zou men -eerder den raad van
LIECKFELD en BERGIUS moeten opvolgen, omdat daar de laatste spruiten het meeste water afgeven.
Bovendien zijn eigen waarnemingen in strijd met eenige der gepubliceerde. Het bleek nl. dat bij kolkvulling het niveau van het water
in de schuifschacht van de gesloten benedenschuif van de derde schutsluis te Hansweert bij ,een verval van ongeveer 2 M. zeer langzaam
steeg, ongeveer gelijk met dat van de kolk, waaruit volgt, dat de
druk van het bovenwater zich niet tot aan het einde van het riool
heeft voortgeplant. De voorste spruiten gaven zichtbaar meer water
af dan de laatste, hetgeen in strij·d is met de mededeelingen, verklaringen of berekeningen van WHITEHEAD.
Op welke plaats het meeste water bij vulling van een sluis in de
kolk treedt, was derhalve in het al,gemeen, op grond van de publicaties
en de waarneming te Hansweert, niet te zeggen.
Vermoed werd, :dat het niet onmogelijk was, dat een deel der
zijspruiten zou kunnen worden gemist, Kon dit met een voldoende
zekerheid worden aangenomen, dan zou op den Sluisbouw kunnen
worden bespaard zonder dat de bruikbaarheid van de sluis ook maar
iets achteruitging,
Voor de nieuwe sluis zouden zeer zware schutkolkmuren vereischt
zijn, indien ,daarin riolen zouden zijn op te nemen. De dekzerkhoogte
is op 5 M. + N.A.P. g,esteld, de schutkolkbodem op 15,50 M.- N.A.P.,
zoodat de hoogte van de muren ten minste 20,50 M, zou moeten zijn.
De bodemgesteldheid ter plaatse is oorzaak, dat deze hoogte nog niet
voldoende is, omdat op 16 à 19 M.- N.A.P. een kleilaag voorkomt
van ongeveer 1 M. dikte, waaronder een dunne veenlaag, Een muur
boven deze lagen op staal gefundeerd, zou geen voldoende zekerheid
.geven tegen glijden, zoodat om de2ie zekerheid wel te bereiken, de
muren op 19,50 M.- N.A.P, zouden moeten worden gefundeerd.
2
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Daarom is ook voor deze sluis overwogen de schutkolkmuren op
goedkooper wijze te fundeeren. In de eerste plaats kwam een oplossing
in den geest van die, welke te Brunsbüttelkoog is toegepast, in aanmerking, nl. slechts riolen in de sluishoofden en dus geen in de schutkolkmuren (fig. 4).
Het was echter de vraag of voor een sluis van de afmetingen van
die, welke te IJmuiden zal worden gebouwd (schutkolklengte 400 M.,
wijdte 50 M.) •deze oplossing eveneens zou kunnen worden toegepast,
zonder dat de rusHge ligging van de schepen in de kolk gedurende het
schutten zou worden bedreigd, Er werden daarom tevens eenige andere
oplossingen in ov,erweging genomen, waarbij het systeem "riolen met
spruiten" niet geheel werd verlaten en het toch mogelijk was de schutkolkmuren op goedkoopere wijze te construeeren. Gezien het feit, dat
de afvoer van de spruiten in hooge mate ongelijk schijnt te zijn, kon
worden verondersteld, dat men, zonder bezwaar voor ·de rustige lig,ging
van de schepen, ·de spruiten plaatselijk in het riool zou kunnen concentreeren. Hierdoor zou het voordeel kunnen worden verkregen, dat
het grootste gedeelte van de schutkolkmuren h~og wordt gefundeerd
en slechts de gedeelten, waarin de spruiten voorkomen, diep.
Aangezien het nu niet bekend was, waar het meeste water in de
kolk komt, het wezen der kolkvulling niet doorgrond was, kon men
de meest geschikte plaats van de spruitconcentraties niet ,door berekening bepalen. Een bouwwerk als de nieuwe sluis te IJmuiden is ook
te kostbaar om op grond van veronderstellingen van oude ervaringen,
hetzij ,dan dat deze niet ten volle bevredigden, af te wijken, terwijl ook
de Amerikaansche ervaringen tot voorzichHgheid maanden. Besloten
werd daarom ailereerst aan ,de groote bestaande sluis te IJmuiden
proefondervindelijk vast te stellen, welke de juiste functie van de verschillende spruiten is.
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HOOFDSTUK IIL
DE PROEVEN AAN DE BESTAANDE GROOTE SCHUTSLUIS
TE IJMUIDEN,
Om de waterafgifte van de verschillende spruiten te leeren kennen,
zijn eenige eenvoudige toestellen geconstrueerd, Het principe van deze
toestellen komt neer op het bepalen van de stroomsnelheid uit de uitwijking, welke een aan een stang opgehangen voorwerp (houten klos)
ondervindt, als dit door den waterstroom uit zijn evenwichtstoestand
wordt g-ebracht (fig, 9),
Een der,gelijk samenstel, draaibaar om een horizontale as evenwijdig aan den schutkolkmuur, was voor de openingen van een aantal
spruiten der bestaande groote sluis te IJmuiden opgehangen, Door
eenvoudige overbrenging was de afwijking op een graadboog af te
lezen,
De stootkracht tegen het cylindertje, welke evenredig is met het
quadraat van de snelheid van het uit de spruit stroomende water
(Berruouilli) maakt evenwicht met .de kracht (zwaartekracht), welke·
de slinger naar zijn oorspronkelijken stand terug wil brengen, Hoe
grooter de stootkracht is, hoe grooter de uitwijking van den slinger,
De uitwijkingen zijn bij benadering evenredig met het quadraat van
de snelheid van het uittredende water (botsing),
Er zijn zes toestellen gemaakt, zoodat van de elf spruiten van een
riool steeds zes gelijktijdig konden worden beproefd, Gekozen werden
of de onev•en- of de evengenummerde spruiten, Ook bij het beproeven
van de evengenummerde spruiten werd de eerste medebeproef d in de.
hoop een eenheid voor vergelijking ,te verkrijgen,
Bij elk toestel was een waarnemer op post, die elke vijf seconden
den uitslag van den wijzer noteerde,
Het begin van het optrekken van de rioolschuif, zoomede het einde
van de kolkvulling werden den waarnemers door fluitsignalen bekend
gemaakt,
De toestellen bleken slechts doelmatig om het kolkvullen te beproeven, Bij kolklediging werden de houten klossen tegen den muur
gezogen; het vergrooten van den afstand tusschen klos en muur had
tot gevolg, ,dat de klos niet meer werd aangezogen, Verzwaring van de
klos baatte evenmin,
Bij de proeven bleken de wijzers voortdurend heen en weer te ,gaan,
Voor het in teekening brengen der waarnemingen is daarom telkens
19

het gemiddelde genomen van vier aflezingen, deze gemiddelden als
ordinaten in een assenstelsel, waarvan de abscis de tijdas is, uitgezet
en de uiteinden dezer ordinaten door vloeiende lijnen verbonden, Een
voorbeeld van ,een geteekende grafiek geeft Hg, 10, De abscis stelt den
tijd in seconden voor, de ordinaat ,de uitwijking van de wijzers in
graden (evenredig met het quadraat van de snelheid), In deel II wordt
hierop nader teruggekomen,
Reeds spoedig na het teekenen van de 20 opgenomen ,grafieken, elk
bestaande uit 6 krommen, vielen onderstaande voorloopige conclusies
in het oog:
L de spruiten beginnen in stroomafwaartsche volgorde na elkander
te werken.
IL

d~ middelste spruiten geven, beschouwd over den geheelen duur
der kolkvulling, het minste water af.

IIL

de eerste spruiten geven het meeste water af, weder beschouwd
over den geheelen duur der kolkvulling,

IV,

de laatste spruiten geven, beschouwd over den geheelen duur der
kolkvulling, meer water af t.o.v. de eerste naarmate het verval
grooter is,

Over de doelmatigheid dezer conclusies en de juiste oorzaak der
geconstateerde verschijnselen, kon toenmaals geen oor,deel worden
gevormd: -de theorie (Deel II) is eerst geleidelijk ontwikkeld, ook nog
gedur-end-e de later genomen modelproeven, Was de theorie eerder ontwikkeld geweest, dan zou b.v. meer waarde zijn gehecht aan conclusie I,
dan aan conclusie IL Echter heeft laatstbedoelde conclusie, achteraf
beschouwd ten onrechte, grooten invloed gehad op de inrichting der
modelproeven, welke reeds gedurende de proeven te IJmuiden in
voorbereiding waren en daarna zijn uitgevoerd in het "V ersuchsanstalt
für Wasser- und Schiffbau" te Berlijn-Charlottenburg, ten behoeve
van den sluisbouw te IJmuiden.
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Schets van de inrichting van het model voor de voorloopige proeven.

HOOFDSTUK IV.
BEKNOPTE THEORETISCHE BESCHOUWING OVER HET
KOLKVULLEN. 1 )
In het "Zentralblatt der Bauverwaltung" van Juni 1914 gaf
DR. H. KREY een beschouwing over de krachten, welke gedurende het
kolkvullen in de richting van de sluisas op schepen worden uitgeoefend {langskrachten), Zij ontstaan door het zich in langsrichting van
de sluis verspreiden van het toegevoer,de water, De conclusie uit zijn
beschouwing was, dat de grootte der langskrachten evenredig is met de
toename per tijdseenheid van de hoeveelheid binnenstroomend water,
zoodat aanbevolen werd om de schuiven, welke het water in de kolk
kunnen laten, langzaam te openen. De grootste langskracht ontstaat
wanneer ,de bedodde toename het grootst is, dus in normale gevallen
in het begin van de kolkvulling.
Geleidelijk kwam bij het nemen der IJmuider proeven de beteekenis
van de traagheid van het water, dat in het riool is, tot uiting: het in
beweging zetten van het water in een lang riool gaat zeer geleidelijk
Bij zeer lange riolen is dan ook een langzame schuifheffing als door
DR. KREY in 1914 bedoeld, minder noodig,
De traagheid van het water in een riool beheerscht de werking van
een riool met spruiten, Het na elkander beginnen van het waterafgeven
der spruiten (voorloopige conclusie I uit de proeven, genomen aan de
bestaande ,groote sluis te IJmuiden) is er een gevolg van. Beschouwd
wordt een riool met normale, dus korte spruiten, waarbij de traagheid
van het water in de spruiten verwaarloos,d kan worden,
Denkt men dit riool verdeeld in vakken en noemt men het gedeelte
tusschen den ingang en de eerste spruit: het eerste rioolvak, tusschen
de eerste en de tweede spruit: het tweede, enz., dan kan men zeggen,
dat het water in het eerste rioolvak na opening van de zich daarin
bevindende schuif of ander,e afsluiting in beweging zal worden gezet
door het drukverschil aan de uiteinden van dit vak Het water in het
tweede rioolvak zal in beweging komen, wanneer zich tusschen de
uiteinden daarvan een drukverschil heeft gevormd. De druk ter plaatse
van de spruiten in het algemeen is gelijk aan de som der weerstandshoogten van het water in de spruit en daarom evenredig met het
quadraat van de snelhdd daarvan. Zoodra water uit de eerste spruit
1)

Voor meer uitvoerige beschouwing wordt verwezen naar Deel IL
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stroomt door het in beweging brengen van het water in het eerste rioolvak. zal zich in de spruit een drukverhooging vormen, welke oorzaak
is, dat het water in het tweede rioolvak in beweging wordt gebracht.
Door de traagheid van het water in het eerste rioolvak zal de snelheid
van het water in de eerste spruit ook bij zeer snelle schuifheffing langzaam toenemen, dus zal die van het water in het volgend rioolvak reeds
hierdoor langzaam aangroeien. Bovençlien vertraagt de massa van het
water in het tweede rioolvak die aangroeiing nog. Zoo doorredeneerend
zal men inzien, dat de spruiten merkbaar na elkander beginnen te
werken (theoretisch zullen natuurlijk alle spruiten gelijktijdig beginnen,
doch behalve de eerste zal aanvankelijk geen andere spruit merkbaar
water afgeven). Bij de proeven, genomen aan de bestaande groote
sluis te IJmuiden is een phaseverschil van ongeveer 1 minuut geconstateerd tusschen het begin van de waterafgifte van de eerste en van
de laatste spruit.
Al naar mate de spruitdoorsnede kleiner is t.o.v. de riooldoorsnede, zal de druk zich sneller ,door het dool voortplanten: het water
in een rioolvak behoeft dan een geringer,e snelheid te hebben om de
drukhoogte ter plaatse van de spruit tot een maximum te doen stijgen.
Bij' lange spruiten, waarbij de traagheid van het zich er in bevindende water niet meer te verwaarloozen is, is de weerstandshoogte van
het water in de spruit te vermeerderen met een term, waarin de
traagheid tot urting komt (traagheidsterm) 1 ) 1 zoodat bij een riool met
zulke spruiten de druk zich ,eveneens snel zal voortplanten. Ook naar
gelang de weerstand, welke het water in de spruiten ondervindt, grooter
is, zullen zij sneller na elkander beginnen te werken.
Bij de Panamakanaalsluizen heeft men lange spruiten (fig. 6), zoodat de druk zich snel door het riool zal voortplanten (blz. 14). Bij de
derde schutsluis van het St. Marys-Falls-kanaal (blz. 11), heeft men
vele korte spruiten. Daar zal de druk zich langzaam door het riool
voortplanten (blz. 16).
Het belang van het hierboven verklaarde verschijnsel was aanvankelijk onderschat. Het zal duidelijk worden bij kennisneming van
hoofdstuk V en van deel IL
Behalve de langskrachten werken nog gedurende de vulling krachten op de schepen in de kolk, welke gericht zijn loodrecht op de
sluisas. Deze krachten zijn dwarskrachten ,genoemd. Zij ontstaan door
de botsing van het toestroomende water tegen de schepen of indirect
1)
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Zie Deel II, blz. 70.

tegen het water in de kolk, dit laatste b.v. wanneer het water onder
het schip kan doorstroomen. Haar grootte is afhankelijk van de hoeveelheid per tijdseenheid toestroomend water en bovendien nog van de
snelheid er van (m. a, w, van de hoeveelheid van beweging van het
toestroomend water), De grootste dwarskracht treedt dus op wanneer
afvoer maal snelhei:d van het toestroomend water het grootst is, dus
in het algemeen bij riolen, waarin het water een zekere traagheid
heeft, of bij langzame schuifheffing indien korte riolen of openingen in
de deuren zijn gemaakt, niet in het begin der kolkvulling,
Ligt een schip in de directe invloedsfe.er der uit de riolen tredende
waterstralen, dan worden de dwarskrachten primaire genoemd, ligt het
daarbuiten, dan wordt van secundaire dwarskrachten gesproken, 1 ) De
laatste zijn kleiner dan de eerste, omdat het water een deel van zijn
energie heeft verloren in het gedeelte van de sdhutkolk vlak voor de
rioolmonden, De primaire dwarskrachten zijn dan ook in het algemeen
voor de schepen van meer belang dan de secundaire,
De kracht, welke op een bepaald oogenblik op de schepen in de
kolk wordt uitgeoefend, is de resultante van de langs- en dwarskrachten
op dit tijdstip, De totale afvoer van de spruiten van een riool, genomen
over den geheelen ,duur van de kolkvulling (2de voorloopige conclusie
van de proev,en, genomen aan ,de bestaande schutsluis te IJmuiden,
bldz, 20) is dus op zich zelf van geen beteekenis voor de rustige ligging
van de schepen in de kolk gedurende het kolkvullen, Van meer belang
is de afvoer op een bepaald tij,dstip,

In het algemeen wordt slechts het kolkvullen beschouwd en niet
het kolkledigen. De reden hiervan is, dat men bij kolkvullen te maken
heeft met primaire ,dwarskrachten en bij kolkledigen niet, terwijl de
langskrachten voor een bepaalde sluis bij lediging kleiner zijn dan bij
vulling (zie Deel II, hoofdstuk IV, D), zoodat gezegd kan worden, dat
een riolensysteem zeer zeker voor het kolkledigen deugt, wanneer het
voor het kolkvullen doelmatig is,

1
)
Opgemerkt zij, dat de groote beteekenis der dwarskrachten eerst gedurende
de te Berlijn genomen proeven tot uiting kwam,
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HOOFDSTUK V.
DE LABORATORIUMPROEVEN, WELKE TE BERLIJN
ZIJN GENOMEN,
I.

AANLEIDING TOT HET NEMEN VAN DE PROEVEN.

Het nemen van de proeven aan ,de bestaande groote schutsluis te
IJmuiden leidde reeds spoedig tot het opstellen van de in hoofdstuk III
genoemde voorloopige conclusies, waarmede reeds eenig inzicht in de
werking van een riool met spruiten scheen verkregen te zijn.
Daar de afvoer der spruiten niet gelijkmatig bleek, scheen de veronderstelling, dat het niet noodig is om spruiten over de volle kolklengte aan te breng,en, wel juist, met name schenen spruiten in het
midden der sluis ov,erbodig.
Naar aanleiding van de voorloopige conclusies werden eenig,e voorontwerpen van de schutsluis gemaakt, waarbij de spruiten niet over
de ,geheele kolklengte voorkwamen, doch plaat~elijk werden geconcentreerd.
Aangezien dergelijke spruitenconcentraties nimmer zijn toegepast,
zoodat dus niet bekend w:as of de rustige ligging van de schepen in de
kolk gedurende het schutten bij toepassing daarvan, werkelijk niet
zou worden bedreigd, werd het wenschelijk geacht in een waterbouwkundig la:boratorium door middel van proeven in de eerste plaats te
onderzoeken of deze concentraties inderdaad toelaatbaar zijn,
Bovcendien ware in dit laboratorium na te gaan of het riolensysteem,
dat te Brunsbüttelkoog is toegepast (slechts riolen in de sluishoofden)
voor de te bouwen sluis te IJmuiden ,eveneens zou voldoen en ten slotte
welke van de voorontwerpen betreffende het riolensysteem van de sluis
voor uitvoering in aanmerking zou kunnen komen.
Daar men in ons land niet over een waterbouwkundig laboratorium
beschikte, moesten de proeven in het buitenland worden genomen, In
September 1921, toen besloten was de modelproev•en te gaan doen,
bleek het meest geschikte laboratorium te zijn het reeds eerder genoemde V ersuchsanstalt für W asserbau und Schiffbau te Ber lijn-Charlottenburg, welks leider, DR. ING KREY, door de proeven omtrent de
kolkvulling van de sluizen te Brunsbüttelkoog e. a. met het vraagstuk
vertrouwd was en op gebied der proefnemingen een vooraanstaande
plaats inneemt.
Bij het nemen van de proeven werd DR. KREY bijgestaan door
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zijn hoofdassistent DR. ING. R. WINKEL, en zijn chef-constructeur
ZSCHIESCHE, die allen een woord van dank en hulde verdienen voor
de wijze, waarop zij tot het welslagen van de proeven hebben bijgedragen.
II. DE TE ONDERZOEKEN GEVALLEN.
1.

2.

3.

4.

Besloten werd de vol,gende gevallen te onderzoeken:
Concentratie van de spruiten in het midden van de schutkolk, in
het vervolg kortweg genoemd "spruiten in het midden".
Concentratie van de spruiten nabij de beide hoofden, zoodanig, dat
de rioolgedeelten, waarin de spruiten voorkomen (spruitenbakken)
door een verbindingsriool, ,dat in iederen schutkolkmuur doorloopt,
is verbonden ,in het vervolg kortweg genoemd "spruiten nabij de
hoofden, verbonden door een verbindingsriool").
Concentratie van de spruiten nabij de hoofden echter zonder verbindingsriool (in het vervolg genoemd "spruiten nabij het bovenhoofd). 1 )
Geen spruiten, doch slechts riol~n in de sluishoofden (kortweg te
noemen "omloopriolen").
III. VOORONTWERPEN VAN DE SCHUTSLUIS.

Van de sluis zijn overeenkomstig de te onderzoeken gevallen voorontwerpen gemaakt, die hieronder in het kort zullen worden
beschreven,
De in aanbouw zijnde schutsluis te IJmuiden moet na haar vol_tooiing bij alle voorkomende waterstanden kunnen worden ,gebruikt.
Er zullen derhalve schepen moeten kunnen worden geschut bij buitenwaterstanden, wisselende tusschen ± 3,50 M. + N.A.P. en 2,50 M.N.A.P. en een kanaalwaterstand van rond 0,50 M.- N.A.P, Het maximum verval is dus rond 4 M. Echter zullen vervallen van dergelijke
grootten hoogst zelden voorkomen, daar reeds een verval van 1,50 M.
tot de uitzonderingen behoort.
Voor de bepaling van den ,duur eener kolkvulling is 11itgegaan van
de ,gedachte, dat zij niet kleiner behoeft, maar ook niet grooter mag zijn
dan die van de bestaande groote sluis, De praktijk hee_ft nL geleerd,
dat de duur van ,een kolkvulling van de bestaande groote sluis nimmer
den tijd, noodig voor het doorschutten, nadeelig beïnvloedt.
1)
Het vullen van uit zee ges,chiedt door de "spruiten nabij het bovenhoofd",
liet vullen vanuit het kanaal door de "spruiten nabij het benedenhoofd".
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1. Ontwerp met spruiten in het midden.
Uit de proeven, welke genomen zijn aan de bestaande groote sluis
te IJmuiden volgde (voorloopige conclusie II), dat de middelste spruiten het minste water afgeven, zoodat bij kolkvulling een verhan:g in
de kolk zou zijn te verwacht-en van beide hoofden naar het midden,
Wanneer in dit ·geval de hoeveelheid water, welke uit de middelste
spruiten stroomt verwaarloosd wordt, dan zou bij toevoering van qet
water uitsluitend in het midden van ,de kolk een omgekeerd verhaf?_g
in de sluis ontstaan van vrijwel dezelfde grootte, Op grond daarvan
kon worden verondersteld, dat de vulling en ledi,ging door de spruiten
in het midden niet veel ongunstiger voor de rustige ligging van de
schepen in de kolk zou zijn, dan die door een riool met spruiten,
De bouw van de schutkolkmuren was dan als volgt gedacht.
Blijkens de ervaringen opgedaan bij den bouw van de thans
bestaande groote sluis is een fundeeringsput met den bodem op 7,50
M,- N,A,P, met behulp van een open bemaling zeer wel droog te
houden, Daarom zouden ,de muren gebouwd worden vanaf het niveau
van 7,50 M. - N,A,P, Het gedeelte, waarin de spruiten niet voorkomen, zou op palen, het centrale gedeelte met de spruiten desnoods
op een andere wijze kunnen worden gefundeerd,
De hoogg,elegen riolen kunnen in het midden van de kolk met den
diepgefundeerden hak met de spruiten in verbinding worden gebracht,
door middel van ,een cylinderschuif,
2.

Ontwèrp met spruiten nabij beide hoofden, verbonden door
een verbindingsriool.
Overeenkomstig de voorloopige conclusie II, volgende uit de proeven
welke aan de groote bestaande sluis te IJmuiden zijn genomen, is bij
dit ontwerp <le toevoer slechts gedacht vóór en achterin de kolk gelijktijdig, Het principe van dit ontwerp is feitelijk hetzelfde als dat van
een riool met spruiten in het midden en is gebaseerd op het feit, dat
van een riool met spruiten de mid,delste het minste water afgeven (de
middelste spruiten zijn daarom weggelaten), Bij vulling vanuit zee
zou volgens de veronderstelling ongeveer de helft van het water bij
het bovenhoofd in ,de kolk loopen, terwijl de andere helft naar het
benedenhoofd doorloopt. Vandaar dat aan het verbindingsriool slechts
een weinig meer dan de halve doorsnede van het riool in de hoof den
is gegeven, De spruitenbakken kunnen kl,einer zijn dan in het ontwerp 1
en kunnen een onderdeel uitmaken van de sluishoofden,
De riolen worden afgesloten met vlakke schuiven,
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3.

Ontwerp met spruiten nabij het bovenhoofd en nabij het
benedenhoofd, echter zonder verbindingsriool.

Bij dit systeem geschiedt de kolkvulling uit en lediging naar de
zee door het boverrhoof d en uit resp. naar het kanaal ,door het bene,denhoofd.
In beginsel gelijkt dit systeem op de inrichting van de riolen bij
de groote sluizen te Brunsbüttelkoog, Het verschil is, dat het water
thans door vele kleine openingen toestroomt en derhalve reeds een
gedeelte van zijn levende kracht verliest, voordat het in de kolk is
gekomen, Tevens is de rioolmond zeer laag aang,ebracht.
Het groote voordeel, dat bij toepassing van dit systeem zou kunnen
worden bereikt, is dat de schutkolkmuren geen riolen behoeven te
bevatten, zoodat men in de constructie van ·deze muren daarvan geheel
vrij is.

4.

Ontwerp met omloopriolen in de sluishoofden.

Dit ontwerp komt, wat betreft het riolensysteem in principe geheel
overeen met dat van de groote sluiz,en te Brunsbüttelkoog,
Bij toepassing van dit systeem zijn de grootst mogelijke kostenbesparingen te bereiken, aangezien dan noch riolen in ,de schutkolkmuren, noch spruitenbakken nabij de hoof den zijn te maken.
IV.

DE INRICHTING VAN DE PROEVEN.

a.

I n 1 e i d i n g,

Proeven, ten behoeve van kunstwerken verricht in een waterbouwkundig laboratorium, hebben slechts practische waarde, indien de
resultaten niet aan toevalligheden zijn te danken. De resultaten moeten
theoretisch en practisch zijn te verklaren en te controleeren. De theoretische verklaring berust op berekeningen volgens de hydraulica- en
dynamica-formules, de practische controle daarentegen op waarnemingen aan bestaande kunstwerken.
De uitkomsten van laboratoriumproeven behoeven niet precies met
de werkelijkheid overeen te komen. Immers bij het werkelijke kunstwerk zijn er steeds neveninvloeden werkzaam, welke in het model
moeilijk of niet zijn na te bootsen.
Het groote nut van laboratoriumproeven is, dat daardoor de wetten
kunnen worden opg,espoord, waaraan het optreden van bepaalde verschijnselen gebonden is. Wanneer deze zijn gevonden, moet de theoretische verklaring of practische controle hun bestaan bevestigen. Is men
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er van overtuigd, dat de gevonden wetten werkelijk juist zijn, dan
kan men de middelen vinden om het optreden van die bepaalde verschijnselen tegen- of in de hand te werken. Blijken ten slotte die
middelen, in het laboratorium proefondervindelijk nagegaan en juist
bevonden, geschikt om zonder overmatige kosten van aanleg of onderhoud bij het bouwwerk te worden toegepast, dan heeft men door middel
van laboratoriumproeven èen practisch resultaat bereikt.

b.

S y s t e ,e m v a n h e t o n d e r z o e k.

Daar het aantal te onderzoeken systemen groot was, zouden feitelijk
vele sluismodellen moeten worden gemaakt. Dit zou zeer kostbaar zijn
en bovendien veel tijd en ruimte in beslag nemen. Daarom is op voorstel van DR. KREY besloten de proeven te verdeelen in:
1. voorloopige onderzoekingen;
2. definitiev,e onderzoekingen,
De voorloopige onderzoekingen moeten dienen om de verschillende
systemen principieel aan elkander te toetsen, zoodat een natuurgetrouwe nabootsing van de ontwerpen hiervoor niet noodig is, Derhalve
werden alle te onderzoeken systemen in één model ingebouwd,
Nadat de voorloopige onderzoekingen zouden hebben geleid tot een
principieele keuze in zake de wijze van het op peil brengen van de
kolk, zou het sluismodel zoo nauwkeurig mogelijk volgens het betreffende sluisontwerp kunnen worden veranderd,
Als voordeel van het gevolgde systeem van onderzoek bleek, dat
men aUen tijd had om het definitieve riolenontwerp gereed te maken,
zoodat men het voorloopige allengs kon wijzigen, al naar mate de
ervaringen, welke bij en gedurende de voorloopige onderzoekingen
werden opgedaan, dit wenschelijk deden achten,
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HOOFDSTUK VI.
L DE VOORLOOPIGE PROEVEN TE BERLIJN.
L SCHAAL.

De eerste vraag, welke zich voordeed, was welke schaal voor het
sluismodel moest worden gekozen,
Alvorens deze vraag te beantwoorden, is het volledigheidshalve
gewenscht iets over de schaal bij modelproeven in het algemeen mede
te deelen. 1 )
Het eigenaardige is, dat bij een bepaalde lengte-schaal een andere
bepaalde krachtenschaal, inhoudsschaal, enz. behoort,
Indien de lengte, breedte of hoogteschaal van het model is a : 1, is de
oppervlakteschaal .............................. a 2 1
de inhoudsschaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 3

1

de schaal van het verval (= hoogte) .............. a

1

de schaal van de versnelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
(De versnelling van de zwaartekracht blijft gelijk)

1

de schaal van de watersnelheid (V2 gh) .....

1

Va

.. ( snelheid )
de schaal van den hJd
.
, , • • • • , , • Va
versne 11 mg
de schaal van de hoeveelheid per tijdseenheid
in de kolk stroomend water (= oppervlak riooldoorsnede x snelheid) ......................... a 2
as
de krachtenschaal (dimensie ml t- 2 ) ••• , , • , , •

Va

1

1
1,

De keuze van de schaal van het model werd, behalve door de
beschikbare ruimte, heheerscht ,door de aanwezigheid in het lruboratorium van het model van de groote sluis te Brunsbüttelkoog. Dit model
1
was op
van de ware grootte. Daar de sluizen te Brunsbüttelkoog
36
45 M. wijd zijn in den dag gemeten, was het model 1,25 M. breed, zoodat
het, wat de breedte betrof, dienst kon doen voor de te bouwen sluis

te IJmuiden, als de schaal werd veranderd in ~ : 1 (wijdte van de

4
sluis te IJmuiden is 50 M.) De lengte van het model kon gemakkelijk
1)

Zie "die Wasserbaulaboratorien Europas" door G, DE ÎHIERRY und C. MAT-

SCHOSS, 1926, bldz. 48 e, v,
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worden veranderd (werd 10 M.) en de diepte bleek voldoende (het
1
peil van N.AP. moet komen op
= 0,375 M. boven de drempel-

~io

hoogte).
De schalen van de verschillende grootheden, welke in het model
gemeten zijn, zijn na het voorgaande dadelijk te bepalen. Zoo is de
krachtenschaal

~ , ,de tijdschaal )
(zoodat een vultijd van
64 00
40
10 minuten in de werkelijkheid, in het model rond 1 % minuut duurt).
Door een in het model gemeten ,grootheid met haar schaal fa vermenigvuldigen, wor,dt de werkelijke waarde daarvan verkregen.
Slechts de coëfficiënt van huidwrijving van het water langs de
rioolwanden is in het model niet op schaal na te bootsen, zoodat de
grootheden, welke daarvan afhangen (zooals de vultijd), na vermenigvuldiging met haar schaal, niet precies met de werkelijkheid zullen
overeenkomen.
2.

INRICHTING VAN HET MODEL; NADER TE BEPROEVEN
SYSTEMEN.

Overeenkomstig hetgeen op bladz. 30 is beschreven, zijn alle te
onderzoeken systemen in één model vereenigd (fig. 11).
Hiertoe zijn de spruitenbakken volgens de voorloopige ontwerpen
in de zijwanden aangebracht en onderling verbonden door een riool
(een ijzeren buis). In hèt geheel zijn er 21es spruitenbakken, drie in
eiken muur gemaakt Door de in de zijtakken, waarmede de spruitenbakken met het riool zijn verbonden, aanwezige afsluiters te openen
of te sluiten zijn ,de spruitenbakken al of niet in werking te stellen.
Wil men bv. kolkvullen door de "spruiten in het midden" beproeven,
dan sluite men de afsluiters A, A 1 , C en C1 -.
Het is dus eveneens mogelijk alle spruiten te gelijk in werking te
stellen, zoodat dan verkregen wordt een kolkvulling of lediging door
riolen, elk met drie groote spruiten (één in elk riool nabij de hoofden
en één in het midden). Ook dit geval van kolkvullen en ledigen is
beproefd, omdat het eenigszins een beeld geeft van het op peil
brengen van de kolk door middel van riolen met spruiten over de
geheele kolk verdeeld (de proeven met dit systeem zijn genoemd:

vulling of lediging door alle spruiten gelijktijdig).
De buisdoorsnede is in het model overal constant en komt overeen
met ,de gezamenlijke doorsnede van de beide riolen, welke in iederen
muur zijn ontworpen. Derhalve is bij beproeving van geval 2 (bladz. 28)
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het verbindingsriool tusschen de spruitenbakken te groot, hetgeen, zooals later zal blijken, aan de waarde van de beproeving van dit geval
niets aMoet.
Verder is in het model de som van de grootten der spruiten van
beide uiterste spruitenbakken ,gelijk aan die van den middelsten
spruitenbak (+ 1,5 maal de riooldoorsnede), zoodat bij beproeving
van systeem 3 (blélldz. 29), de uitstroomopening feitelijk te klein is.
In fig. 11 zijn de omloopriolen in de hoofden gestippeld, Deze zijn
buiten het buizenstelsel g,ehouden, In het model zijn ze van zink vervaardigd,
Aangezien het zeer eenvoudig bleek ook de vulling en lediging ,door
mk1del van openingen in de deuren te beproeven, is besloten dit eveneens te doen. Te dien einde zijn in de ibovendeur openingen gemaakt,
één stel zoo laag mogelijk en één zoo hoog mogelijk, zoodat de vulling
en lediging zoowel kan geschieden uit de hoog- als uit de laaggeplaatste
openingen (in het vervolg genoemd vulling en lediging door de bovenste
of door de onderste deuropeningen). De openingen in de deuren
waren afsluitbaar door middel van planken, welke afsluiting niet
bewegelijk was.
Ten slotte werd besloten een serie waarnemingen te doen - zuiver
met een wetenschappelijk doel - bij een vulling van uit zee, uitsluitend door de spruiten na:bij het henedenhoof d (de afsluiters A, Al,
B, B1 gesloten, C en Cl geopend, fig. 11).
Voor de voorloopige onderzoekingen wer,d aan het tracé van de
riolen weinig waarde .gehecht. Ze zijn gemakshalve dan ook symmetrisch gemaakt, hoewel dit in de voorontwerpen der schutsluis niet
het geval is, wegens de aanwezigheid der deurkassen aan één zijde
der sluis.
3.

VERVAL, WAARMEDE DE PROEVEN ZIJN GENOMEN.

In verband met het grootste verval, dat te IJmuiden kan voorkomen (zie bladz. 27) en met het normale groote verval, zijn de proeven
verricht met een verval van 4 M. (buitenwater 3,50 M. + N.A.P.,
kanaalvak 0,50 M. - N.A.P.) en met een verval van 1,40 M. (buitenwater 1 M. + N.A.P., kanaalwater 0,40 M. - N.A.P.).
Voor het systeem, dat voor ,de sluis zal worden toegepast, zijn de
proeven bovendien voor eenige andere gevallen genomen, zoodat de
daarvoor optredende krachten voor voldoend aantal vervallen ibekend
zijn om door interpolatie die voor een willekeurig verval te kunnen
bepalen.
3
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4.

VERSCHIL IN SOORTELIJK GEWICHT TUSSCHEN HET ZEEEN KANAALWATER.

Het verschil in soortelijk gewicht tusschen zee- en kanaalwater
(rond 1 %) werd niet nagebootst, daar de proeven daardoor ingewikkelder zouden worden en het vraagstuk er principieel niet ,door wordt ,
beheerscht.
5.

SCHEEPSTYPEN, WAARMEDE DE PROEVEN ZIJN GENOMEN.

De schepen zijn gegoten holle lichamen van parafine. Na het gieten
zijn zij door fraisen natuur,getrouw nagebootst. Door ballast (zand,
hagel, gewiohten) wordt hun de gewenschte diepgang gegeven.
De te bouwen sluis ie IJmuiden zal worden gebruikt door schepen
van allerlei grootte. Daar het zeer wel mogelijk werd geoordeeld, dat
groote schepen rustig in de kolk blijven liggen gedurende het schutten,
terwijl kleine schepen door oppervlakte-beweging van het water zullen
gaan slingeren en daar het evenmin buitengesloten scheen, dat schepen
met kleinen diepgang rustig lig,gen gedurende het schutten ,en schepen
met grooter diepgang niet, doordat dez•e last hebben van de diepere
waterbeweging, werd het noodig geacht de proeven met scheepstypen
van verschillende ,grootten te doen. Om echter het onderzoek niet te
ingewikkeld te maken, werd ,eerst een serie proeven genomen met een
bepaald scheepstype, Bij dez•e serie proeven zou reeds kunnen blijken,
welke vullingssystemen niet voor toepassing in aanmerking komen
mogen; Voor deze systemen zouden dan de proeven met andere schepen
niet behoeven te worden herhaald.
Als grootste schip (het schip, waarmede de geheele serie proeven
is genomen) werd gekozen een schip met een lengte en breedte, welke
ongev•eer gelijk zijn aan die van het destij,ds nog op Amsterdam varende stoomschip "Limburgia", doch met een grooteren diepgang. De
lengte van het beproefde schip was in werkelijkheid 182,20 M., de
breedte 23,53 M., de diepgang 13,00 M. (in het model zijn deze afme-•
tingen 1/40 daarvan). De waterverplaatsing van dit schip is 45 200 ton.
Bij een diepgang van 10 M. zou ,een der,gelijk schip reeds een inhoud
hebben van ± 25 000 bruto registerton, De abnormale diepgang is.
gekozen om het ondergedompeld ,grootspant van het schip te vergrooten, waardoor het ov•er ,grooter oppervlakte door de diepere waforstroomen wordt getroffen, Dat de lengte- en breedteafme'tingen van
dit schip niet in overeenstemming met ,de zeer groote dieptemaat zijn,
vindt zijn reden in het feit, dat •een der,gelijk schip, dat dan 285 M,
34

lang en 33 M. breed is en een inhoud heeft van ± 75 000 registerton,
door zijn groote lengte in verhouding tot die van de sluis minder
geschikt is om te bestudeeren in verschillende liggingen t.o.v. de
deuren.
Voor de kleinere scheepstypen zijn gekozen bestaande schepen en
wel de "Riouw" van de Stoomvaartmaatschappij Nederland, lang
113,60 M., breed 16,80 M. en diepgang 8,40 .M., hebbende een inhoud
van 7526 registerton en een waterverplaatsing van 14 600 ton, benevens de "Astrea" van ,de Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij, lang 80 M., breed 11,90 M. en diepgang 6,23 M. met 4550 ton
waterverplaatsing (de "Astrea" heeft een inhoud van 1400 registerton;
haar normale waterverplaatsing is ± 3200 ton).
6.

PLAATS VAN DE SCHEPEN IN DE KOLK.

Aangezien het in ,de bedoeling li,g,t langs de schutkolkmuren van
de te bouwen schutsluis te IJmuiden drijvende stootbalken te maken,
waartegen de schepen zullen komen te liggen, zijn bij de proeven ,de
schepen steeds op een af stand van 1,50 M. van de schutkolkmuren
bev•estigd. (1,50 M. is de breedte van de drijvende fenders.)
De schepen zijn in het algemeen op vijf plaatsen in de kolk
beproefd, nl. met hun voorsteven 5 M. vanaf de bovendeuren (in het
model 0,125 M.), in het midden van de kolk en met het achterhek 3 M.
van af de benedendeur (in het model 0,075 M.), benevens in de twee
standen tusschen de ,drie eerstg.enoemde in. Bovendien zijn voor
speciale gevallen de schepen gemeerd met hun voorsteven op 20 M.
vanaf de bovendeur (in het model 0,50 M.)
1

7.

TWEEZIJDIGE EN EENZIJDIGE KOLKVULLINGEN EN LEDIGINGEN.

Daar het nï.et vooruit was te voorspellen of eenzijdige vulling (b.v.
wanneer de riolen aan de ééne zijde voor reparatie van de schuiven
buiten gebruik zijn) in bepaalde gevallen een ongunstiger werking op
de rustige ligging van de schepen gedurende het vullen heeft dan
tweezijdige vulling, is besloten alle gevallen ook bij eenzijdige vulling
te beproeven.
De meeste schepen zullen niet symmetrisch in de kolk liggen, doch
aan één muur worden bevesHgd (de muur aan de zijde vanwaar de
wind komt, zoodat het schip bij het vertrekken uit de sluis door den
wind naar de as van de sluis wor,dt ,gedreven). In verband daarmede
;s de invloed nagegaan zoowel van het schutten met behulp van het
eene als van het andere riool.
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8. BOVENWATER.

Het pand (de z,ee). waaruit ,de kolk bij kolkvulling wordt gevuld
(in het vervolg kortweg 11 bovenwater" genoemd), moest gedurende de
proeven op een constant peil worden gehouden, ,daar dit in de werkelijkheid eveneens op ,gelijk niveau zal blijven, Dit geschiedt door voortdurend water in den bak te pompen. Het peil werd kunstmatig in stand
gehouden door een inrichting, welke is afgebeeld in fig. 12, Het waiter
stroomt in de richting van het pijltje naar den bak. De vlotter waarborgt het constante niveau, Indien dit te laag wordt, wordt de spleet
(in de figuur aangeduid) door een balkje c:i.fgesloten; wordt het te hoog,
dan wordt de spleet geopend en kan, het overtollige water naar buiiten
(volgens het naar beneden gerichte pijltje) afstroomen.
Het spreekt vanzelf, dat het niveau dan nog op en neer zal schommelen. Een man, &e de pomp bedient volgt daarom de verandering van
het niveau op een peilschaal en regelt dan den aanvoer van water
zoodanig, dat de schommelingen gering blijven.
9. SCHUIVEN.

In het model zijn de schuiven cylinderschuiven. Een voordeel hiervan voor de proev,en boven vlakke schuiven is, dat bij cylinderschuiven bij eenparige beweging daarvan de doorstroomopening, onafhankelijk van den vorm van de riooldoorsnede, lineair vergroot wordt,
terwijl bij vlakke schuiven deze vergrooting dan bovendien nog zal
afhangen van den vorm van ,de riooldoorsnede ter plaatse van die
schuiven,.
Elk riool van het model heeft een cylinderschuif, De schuiven
staan echter niet onmiddellijk in verbinding daarmede, omdat dezelfde
schuiven eveneens moeten dienen voor de omloopriolen en voor ,de
vulling en lediging door de deuren. Derhalve staan ze in verbinding met
een ruimte, waarmede alle vullingssystemen communiceeren,
De beide in het model aanwezige schuiven kunnen ,gelijktijdig en
afzonderlijk worden bewogen, zoodat of beide riolen in werking wor,den
gesteld, àf elk afzonderlijk [het riool, waarbij de afsluiten- A, B en C
(fig. 11) zal in het vervolg genoemd worden het noordelijke riool, het
andere het zuidelijke riool, of ook wel rechter riool].
De schuiven kunnen met verschillende eenparige snelheden worden
bewogen. Hiertoe is een inrichting gemaakt, welke in fig. 13 schematisch is afgebeeld.
Door den ddehoek met een bepaalde snelheid horizontaal te ver36
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Schets van de inrichting tot het gelijkhouden van het peil
van het bovenwater.
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Schets van de bewegingsinrichting van de schuiven.
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Fig. 15a.

Foto der veerende bevestiging van de schepen in de kolk.

FIGUUR 16.
KRACHTENDIAGRAMMEN.
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Krachtendiagrammen.

a, i en l betreft "spruiten in het midden";

b

"
"

C

den

e

f

g, hen k

"
"

"

,,spruiten nabij het bovenhoofd";
"spruiten nabij de hoof den, verbonden
door een verbindingsriool";
,,alle spruiten gelijktijdig";
"spruiten nabij het benedenhoofd; vulling
vanuit zee";
,,omloopriolen",

rollen, is te bereiken, dat de schuif in een bepaalden tijd wordt opgetrokken of neergelaten.
De middellijn d van de af te sluiten opening 0111der de schuiven is
6 M. in werkelijkheid, zijnde een weinig ,grooter dan de naar de
werkelijkheid herleide rioolmiddellijn (5, 75 M.). De schuiven worden
beschouwd als te zijn geheel opgetrokken als ze over een hoogte
h = 0,8 d zijn geheven (i. c. 4,80 M. in werkelijkheid), hetgeen een
praktische ervaringsmaat van het laboratorium is.
10. LEDIGING VAN DE NA KOLKVULLING GEVULDE KOLK.

Aangezien de kolkvullingsproeven belangrijker zijn dan de ledigingsproeven en derhalve veelvuldiger zijn gedaan, was het zaak na
een kolkvulling het daarbij binnengestroomde water zoo spoedig mogelijk weer kwijt te raken, teneinde weer spoedig een volgende proef te
kunnen verrichten. Dit werd bereikt door een afsluiter D (fig. 11) te
openen. Het afstroomende water werd weer bij een volgende vullingsprnef naar het bovenwater opgepompt.
11. -BEVESTIGING VAN DE SCHEPEN IN DE KOLK.

De schepen zijn veerend in de kolk bevestigd, evenals gebruikelijk
in de sluizen van het Panamakanaal, waar elke tros veerend aan een
electrische sleeplocomotief is bevesHgd (fig. 14).
Bij de voorloopige modelproeven is de veerende bevestiging van de
trossen verkregen door aan hun uiteinde aan de landzijde der muren een
holle metalen cylinder C (fig. 15), welke vrij in een wijdere gedeeltelijk
met water gevulde cylinder W hangt, te bevestigen. Door de bij het
op peil brengen van de kolk op ,de schepen werkende krachten, zullen
de schepen heen en weer bewegen en derhalve zullen de aan de trossen
bevestigde cylinders in het water op en neer gaan. Bovendien zal
het niv,eau van het water in de cylinders veranderen. Om de wrijving
van de trossen langs hun geleiding.en te verminderen loopen ze over
katrollen.
Het gewicht van de cylinders C moet zoo groot zijn, dat ze gedurende de proeven in ,geen enkelen stand op het water in de cylinders
W drijven.
De wijze van bev,estiging van de trossen aan de landzijde is duidelijk te zien in fig. 15.
De bevestiging van de trossen aan de schepen vereischt nog eenige
toelichting. Ter wille van een zoo zuiver mogelijke meting van de krachten is het gewenscht, dat de trossen gedurende het schutten niet met
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het schip op en neer gaan, Daarom zijn ze bevestigd aan een licht
metalen raam (R Hg, 15), dat zich in een horizontaal vlak kan bewegen
door zijn ophanging aan de zoldering van het laboratorium. In het raam
zijn voor en achter gaten gemaakt, waarin de voor- en achtermast van
het schip op en neer kunnen bewegen, Om deze beweging te vergemakkelijken zijn •de masten geleid ,door drie rollen, welke in vlakken,
die een hoek van 120° met elkander maken, kunnen draaien (r, fig. 15),
De verticale bewegingen van de cylinders C zijn derhalve gelijk
aan de horizontale bewegingen, welke voor- en achter-mast van het
schip maken. Het raam maakt deze horizontale bewegingen mede, Aan
het raam zijn nabij voor- en achtermast op een wijze, welke in de figuren 15 en 15a is te zien, potloodstiften bevestigd, welke hun uitwijkingen op een vel papier, dat een vaste plaats in het model heeft, in
beeld brengen, Door de grootte van ,de uitwijkingen op te meten, is
het mogelijk de troskrachten te bepalen,
·Ter vetiduidelijking hiervan diene het volgende,
Wanneer hét schip (fig. 15) zich volgens het pijltje beweegt (langsuitslag), zullen ,de cylinders 1 en 2 dieper in het water worden gedompeld en de cylinders 3 en 4 precies evenveel uit het water gelicht als
de andere cylinders dieper ingedompeld worden, Wanneer de kracht,
welke de uitwijking veroorzaakt, K wordt genoemd, ,de cylinders 1 en 2
door het ,dieper indompelen, elk a lichter zijn geworden, de cylinders
3 en 4 door het meer uit het water opheffen, elk a zwaarder en wanneer ·de hoek, welke de trossen maken met de richting, waarin de
kracht werk/: a is en gedurende de beweging a blijft (dit kan bij
benadering worden aangenomen als de trossen ten opzichte van de
uitwijkingen lang genoeg zijn), dan kan de volgende evenwichtsvergelijking worden opgesteld:
K of K

=

2a cos a
4a cos a,

= 2a

cos a

De ,grootte van a is, behalve van het soortelijk gewicht van den
vloeistof in ,den cylinder W, afhankelijk van de diameters van beide
cylinders, Wordt de diameter van cylinder C d1 cm. genoemd, en van
cylinder W d2 cm, dan is wanneer C h cm wordt opgelicht het water
in W

h

n

d12

2
d 2
nd2 - n 1

=

h

d12

.

d2 2 -

d1 2 cm,
d2
gezakt, zoo dat dus cylinder C over h (1 + d 2 1 d 2) cm. meer boven
2
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1

water uitsteekt dan voordat hij werd opgelîcht. Hij is dus, wanneer
het soortelijk gewicht van den vloeistof in W gelijk is aan de
eenheid:

= h
a

n d/ (1 +

4

d/

dl -

) = h n d12 (1 + - - 1 - - ) gram zwaard1 2
4
(d ) 2

i

-1

der geworden.
Indien a bekend is, is K eveneens bekend. Door tareeren is K
gemeten voor 1 cm. uitwijking van het schip in langsrichting (door het
tareeren zijn tevens de wrijvingsweerstanden in de katrollen en cos a
in r,ekening gebracht), zoodat uit de uitwijkingsfiguren de ontbondenen
van de troskrachten in langsrichting zijn op te meten,
Ook de grootte van de ontbondenen van de troskrachten in dwarsrichting zijn door meting direct uit de door de stiften geteekende figuren te vinden. Wanneer nL de mast M (fig. 15) door een kracht, welke
op het schip werkt, uitsluitend een uitwijking loodrecht op het pijltje
krijgt, is de grootte van deze kracht:

=

K
2a sin a.
Aangezien de uitwijkingsfiguren direct kunnen worden gebruikt om
de grootten van ,de troskrachten te meten, zullen zij in het vervolg
krachten-diagrammen worden genoemd. De'.l!e diagrammen (zie fig. 16)
hebben allen een gedrongen vorm, omdat na afloop van ,de vulling het
schip door de cylinders C (fig. 15) weer precies naar zijn oorspronkelijken evenwichtsstand wordt teruggetrokken, De onregelmatige vorm
moet niet aan toevalligh~den worden toegeschr,even, omdat bij herhaling van ,de proef onder dezeHde omstandigheden, ,door de stiften
dez-elf de diagrammen worden geteekend. Om te zien of een diagram
werkelijk juist is, werden alle proeven ,eenige malen herhaaid.
In de gedrongen dia,grammen is niet te zien op welk tijdstip van de
vulling of lediging een bepaalde uitslag van het schip plaats heeft
gevonden. Daarom worden de uitwijkingen bovendien zoowel in langsals in dwarsrichting over,gebracht op een met bepaalde snelheid ronddraaienden schrijftrommel, welke electrisch wordt bewogen. Om de
proev,en niet te v,eel te compliceeren, zijn voor ,de voorloopige onderzoekingen slechts de langsuitwijkingen van het schip op een draaienden
trommel geteekend (fig. 17, CD), Op dezen trommel zijn tevens geteekend een tijd1,verdeeling (AB), de stand van het bovenwater gedurende de vullingsproeven (EF), de beweging van de schuif (GH) en de
verandering van den waterstand in de kolk (JK),
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12. VERSCHIL TUSSCHEN GROOTTEN VAN DE KRACHTEN, WELKE OP
DE SCHEPEN WERKEN EN DE GEMETEN TROSKRACHTEN.

Opgemerkt zij hier, dat de krachtendiagrammen welke bij veerende
trosbevestiging (Hg. 14), als gevolg van de beweging van het schip
kunnen wor,den geteekend, niet de grootten van de krachten, welke
op het schip zelf werken, aangeven, doch wel die van de troskrachten.
Immers door ,de krachten op het schip zelf, wordt dit in beweging
gebracht. Het krijgt daardoor eerst een versnelling en vervolgens een
vertraging (door de steeds grooter wordende tegenwerkende krachten
a, blz. 40). Door deze beweging krijgt het schip een hoeveelheid
levende kracht, welke door de trossen moet worden uitgeput. De troskrachten zullen derhalve steeds grooter zijn dan de werkelijk op het
schip werkende krachten, Voorts is het zeer wel mogelijk, dat, voordat de beweging van het schip geëindigd is, de kracht, welke het schip
in beweging bracht, heeft opgehouden te werken, of dat zelfs weer een
nieuwe kracht is ontstaan, welke tegeng,esteld is gericht.
Van invloed op de grootte van de troskracht zijn dus, behalve de
grootte van de op het schip werkende kracht, de versnelling, welke
het schip door die kracht verkrijgt, dus de massa van het schip en de
graad van elasticiteit der trossen (de grootten der cylinders),
Een bepaald niveauverschil dwars op het schip zal op het schip een
kracht uitoefenen, welke het een grooter versnelling zal geven dan
de kracht, ontstaan door een ,gelijk niveauverschil in langsrichting (de
versnellingen zullen zich dan bij benadering verhouden als de lengte
tot de breedte van het schip). De nabeweging door de traagheid, welke
het schip heeft gekregen, als de kracht ophoudt te bestaan of zelfs van
richting is veranderd, wordt bij beweging van het schip in dwarsrichting door den grooteren tegenwerkenden weerstand, sneller uitgeput
dan bij langsbeweging van het schip. De dwarsuitwijkingen in de diagrammen zullen dus beter met de werkelijke dwarskrachten op het
schip overeenkomen, dan de langsuitslagen met de werkelijke langskrachten.
Bij niet-elastische bevestiging van het schip in de lrolk, zooals te
IJmuiden gebruikelijk is (fig. 18), zal de resultante van de troskrachten te zamen bij bena,dering correspondeeren met de resultante ,der
werkelijke krachten, welke op het schip werken (ook bij deze bevestiging is er echter sprake van een zekere elasticiteit, da;;i.r de trossen
doorhangen en worden uitgerekt). De kleine verplaatsing, welke het
schip in langsrichting zal onder,gaan, zal veelal worden tegengewerkt
door de wrijving, welke het schip langs de drijfbalken ondervindt.
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Schets van de diagrammen, opgenomen op een draaienden trommel.
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Fig. 18.

Schets van de bevestiging van schepen als gebruikelijk in de sluizen te IJmuiden.

Fig. 19.

Schets van de proef om aan te toonen, dat de watei-stralen
scheef uit de rioien stroomen.

Bij een beproeving te Berlijn met cylinders van v,erschillenden diameter (verschillende graad van elasticiteit) bleek, dat de grootte van
de troskrachten slechts weini,g verschilde, zoodat de krachten, gevonden
bij een bepaalden graad van elasticiteit, een juist beeld geven van
de werkelijke troskrachten, Hieruit volgt, dat ,de grootte van de troskrachten, zooals die te Berlijn zijn gemeten, ook voldoende nauwkeurig zijn voor het ,geval de schepen vast aan de sluismuren bevestigd.
zijn (IJmuiden).
13. WATERSTAND IN DE KOLK, BEREKENING VAN DEN VULTIJD.

De waterstand in de kolk gedurende het op peil brengen daarvan,
wordt, door middel van een vlotter, op den draaienden trommel overgebracht.
De kromme JK (fig. 17) wordt gebruikt om voor het beproefde
geval den vultijd te bepalen. Bij vroegere proeven in het laboratorium
bepaalde men deze met behulp van electrische contacten.
Daar echter ,de vulkromme geen strakke lijn is, kwam het herhaaldelijk voor, dat het contact bij het einde van de vulling te vroeg
werkte. Men moet hierbij niet vergeten, dat de schaal zeer klein is
en dat het bovenwater schommelt. Daarom heeft men deze methode
verlaten,
Het opnemen van den vultijd uit de kromme is evenmin nauwkeurig, daar zij nabij K geleidelijk overgaat in een rechte lijn, zoodat het
tangentenpunt niet scherp is te bepalen, Ook in de praktijk is de
plaats van het tangentenpunt moeilijk vast te stelkn, zooals bleek bij
het opnemen van een vullingskromme aan de groote bestaande sluis te
IJmuiden, Dit is de reden, dat men er toe is overgegaan den vultij,d
uit de kromme te berekenen, hetgeen echter niet zonder moeilijkheden
gepaard ging, daar de kromme geen normale vullingsparabool is. 1 )
Aangezien de vultijd (zie blz. 32) van het model niet zuiver op
schaal is, komt het er op een buitengewoon groote nauwkeurigheid niet
aan, De hoofdzaak bij de voorloopige proeven is de vultijd van de
verschillende rioolsystemen eenigszins te kunnen vergelijken.
IL

DE UITKOMSTEN VAN DE VOORLOOPIGE PROEVEN.
INLEIDING.

Toen ,de voorloopig,e proeven werden genomen, was over de juiste
beweging van het water in riolen nog niet veel bekend, Ware dit
1
)
Toen deze vultijdsberekeningen te Berlijn werden uitgevoerd, was de theorie
nog niet ontwikkeld, zoodat de berekeningen slechts zeer benaderend waren,
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(hoofdstuk IV en deel II) wel het geval geweest bij het inrichten van
het model, dan zou dit eenvoudiger hebben kunnen zijn, Er zouden
dan minder gevallen onderzocht zijn,
Daar de samenwerking tusschen de proeven in IJmuiden en in
Berlijn geleid heeft tot het ontwikkelen van de theorie, is te Berlijn,
ook achteraf beschouwd, in het geheel geen onnoodig werk verricht, De
uitgebreide onderzoekingen in Berlijn hebben juist vertrouwen doen stellen in de juistheid van de ontwikkelde theorieën en hebben veel bijgedragen tot het leeren kennen van de verschijnselen, welke zich in het
algemeen bij het op peil brengen van een kolk voordoen,
De thans volgende bespreking der verschillende vullingssystemen
geschiedt aan de hand der opgenomen diagrammen, geteekend in fig,
16, welke slechts een uittreksel geven uit de duizenden opgenomen
diagrammen,

IIL

BESPREKING VAN DE VERSCHILLENDE TE BERLIJN
BEPROEFDE SYSTEMEN,

1.

1

)

KOLKVULLING DOOR "SPRUITEN IN HET MIDDEN" (fig. 16a, i en 7).

Bij toepassing van het systeem "spruiten in het midden" zijn de
krachten in hoofdzaak dwarskrachten, Ligt het schip in het midden
tusschen boven- en benedenhoofd, dan zijn de langskrachten te verwaarloozen, daar het water uit de spruiten zich naar weerskanten van
het midden af in ,de kolk verdeelt.
De dwarskrachten zuigen het schip tegen den muur, waaraan
het ligt, omdat het water er onderdoor schiet en aan den anderen
kant een niveaurijzing veroorzaakt, Uit de ontwikkeling van de uitslagen op den trommel blijkt, dat de grootste ,dwarskracht optreedt,
wanneer de snelheid van het toestroomende water het grootst is
(fig, 16i),
Door de groote rioollengte heeft ,de snelheid van schuifheffing
weinig invloed op het verloop ,der kolkvulling, Eerst bij zeer kleine
schuifhefsnelhei,d wordt het verloop er eenigszins door beheerscht,
Bij kolklediging (Hg. 16[) zijn de krachten bij ligging van het
schip in het midden van de kolk buitengewoon klein: de primaire
dwarskracht ontbreekt (bldz, 25).
1)
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Zie ook deel II Hoofdstuk V, B.

2. KOLKVULLING DOOR "SPRUITEN NABIJ DE HOOFDEN, ZONDER
VERBINDINGSRIOOL" (fig. 16b en f),

Hoewel van deze beide systemen alleen het systeem ,,spruiten nabij
het bovenhoof.d" voor de praktijk van belang is, werd om een beter
inzicht in de waterbeweging te verkrijgen, ook het systeem "spruiten
nabij het benedenhoofd" onderzocht, terwijl in beide gevallen, de vulling geschiedt met water, dat het bovenhoofd keert.
Bij het eerstgenoemde systeem zijn de langskrachten in het begin
der vulling het grootst, terwijl de dwarskrachten eerst geleidelijk in
grootte toenemen, overeenkomstig het quadraat van de snelheid van het
uit de spruiten stroomend water (fig. 16b).
Bij het systeem "spruiten nabij het benedenhoof.d", zijn de langskrachten zelfs bij plotselinge schuifheffing zeer klein in verband met
de groote rioollengte, (+ 400 M. in de werkelijkheid), De dwarskrachten, zijnde afhankelijk van de snelheid van het uit de spruiten stroomend water, zijn niet onbelangrijk, omdat het water in het riool, zij
het dan ook zeer geleidelijk, ten slotte op snelheid wordt gebracht. De
snelheid van schuifheffing heeft weinig invloed op den vultijd, en op
de grootte der krachten (fig. 16f),
3. KOLKVULLING DOOR "SPRUITEN NABIJ BEIDE SLUISHOOFDEN,
VERBONDEN DOOR EEN VERBINDINGSRIOOL" (fig. 16c).

De opgenomen diagrammen laten zien, dat ,de spruiten, welke het
meest stroomopwaarts zijn gelegen, het eerst water afgeven, De ,grootte
der optredende krachten verschilt niet veel van die welke worden
waargenomen bij het systeem, waarbij het water uitsluitend door de
spruiten nabij het bovenhoofd wordt toegevoerd. Wat ,de langskrachten
betreft, is dit te verklaren uit het feit, dat het water uit de spruiten
nabij het benedenhoofd later dan uit die nabij het bovenhoof d stroomt
en dat de invloed op de grootte der langskrachten van ,de uitstrooming
uit ,de eerste gering is in verband met de groote traagheid van het
water in het lange verbindingsriool (geringe toeneming van de hoeveelheid per tijdseenheid door den laatsten spruitenbak toestroomend
water), Ten aanzien van de dwarskrachten is het verschil tusschen dit
systeem en het systeem "spruiten nabij het bovenhoofd" niet groot,
daar de snelheid van het water uit de spruiten nabij het bovenhoofd in
beide gevallen vrijwel gelijk is,
Dat het systeem minder deugdelijk is, volgt uit het verschijnsel, dat
aanleiding gaf de voorloopige conclusie I (bldz, 20) op te stellen, doch
toentertijd werd de groote waarde dezer conclusie onderschat.
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4.

KOLKVULLING DOOR ALLE SPRUITEN GELIJKTIJDIG (fig. 16d ene),

Wanneer het water teg,elijkertijd wordt toegelaten door de spruiten
nabij de bei,de hoof den •en door die in het midden, heeft men feitelijk
de vulling door een riool met drie ,groote spruiten, welke elk onderverdeeld zijn. Men heeft ,dan hij bena:derin:g ,een ,,riool met spruiten",
Na het voorgaande behoeft over dit vullingssysteem weinig te
worden gezegd. De spruitenha:kken geven weer merkbaar na elkander
water af; de invloed der heide laatste spruitenbakken op de grootte
der krachten is gering. Alleen is de vultijd korter dan bij vulling door
minder spruiten.
5.

KOLKVULLING DOOR OPENINGEN IN DE DEUR.

Bij toepassing van dit systeem van vulling, mist men de traagheid
van het water in het riool, doch door een weinig langzamer schuifheffing, kan dit nadeel gecompenseerd worden,
Bij de beproeving van dit geval te Berlijn waren geen schuiven in
de deur aangebracht: eenvoudigheidshalve was er één schuif gemaakt
op eenigen afstand van de deur, welke een voorbassin afsloot. Daar dit
voorbassin feitelijk als stootkussen dienst deed, is aan de juistheid
dezer proeven minder waarde gehecht,
Dit systeem kwam voor uitvoering te IJmuiden toch niet in aan~
merking, omdat de schuifconstructies de deuren veel minder eenvoudig
zouden maken. Er zouden toch tusschen de op 7,30 M. afstand liggende heplatingen der deuren kokers moeten zijn gemaakt, waarin
dan beweegbare afsluitingen waren aan te hr•engen, terwijl die schuiven
te zamen ten opzichte van de oppervlakte der deuren groote afmetingen hadden moeten verkrijgen.
6.

KOLKVULLING DOOR "OMLOOPRIOLEN" (fig. 16g en k).

Bij toepassing van omloopriolen is de gang van zaken principieel
gelijk aan het systeem "spruiten nabij het bovenhoofd", zoodat een
afzonderlijke hespr,eking overbodig is.
Uit fig. 16k volgt, dat de langskrachten bij ledi,ging onder overigens
dezelfde omstandigheden kleiner zijn dan bij vulling.
IV.

VERGELIJKING VAN DE VERSCHILLENDE SYSTEMEN.

Uit de genomen proeven blijkt, dat met verkleining van de snelheid,
waarmede de schuiven worden opgetrokken, bij alle systemen is te
bereiken, dat de op de schepen werkende krachten zeer klein worden,
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Echter zal een bepaalde kleine kracht op de schepen in de kolk voor
het eene systeem bereikt worden bij een grooter schuifhefsnelheid dan
bij een ander, zoodat reeds hierdoor de vultijd voor de verschillende
systemen niet gdijk is. Het systeem, ,dat het beste voldoet, is dat,
waarbij de vultijd het kortst is bij troskrachten, welke een bepaald
maximum niet overschrijden,
In de eerste plaats is daarom de vultijd van de verschillende systemen viergeleken,
In onderstaande tabel is te zien hoelang de vultijd duurt voor groot
verval (4 M,), tweezij<dige vulling en dezelfde snelle schuifheffing
(60 mm/sec.) bij toepassing van de verschillende systemen.

Nr.

SYSTEEM.

Werkelijke
vultijd
min.

sec.
1

1
2
2a

Spruiten in het midden.

11

45

Spruiten uitsluitend nabij het bovenhoofd.

15

25
10

Spruiten uitsluitend nabij het benedenhoofd (vulling vanuit zee)

17

3

Spruiten nabij de hoofden verbonden door een verbindingsriool

10

45

4

Alle spruiten gelijktijdig

9

35

5

Omloopriolen

10

40

6

Openingen in de deur

12

50

In deze tabel zijn ,de vultijden der gevallen 2 en 2a niet vergelijkbaar met die van andere systemen, omdat de som van de uitstroomopeningen in genoemde gevallen, veel kleiner is dan de riooldoorsnede
(zie bldz. 33).
De km·tste vultijd bij ,de aangenomen hefsnelheid van de schuiven
wordt blijkens de tabel bereikt hij het vullen door alle spruiten gelijktijdig.
In de tweede plaats is nagegaan hoe groot de troskrachten zijn bij
een bepaalden vultijd,
Hiertoe is de hieronderstaande tabel samengestdd, waarin hij
groot verval (4 M.) en bij tweezzïdige vulling is nagegaan, welke
,grootste troskrachten optreden bij toepassing van de verschillende
systemen, wanneer de vulling 12 minuten ,duurt.

4
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Bedoelde troskrachten vindt men cl.oor samenstelling van langs- en
dwarskrachten, gemeten op eenzelfde tijdstip. Bij voldoende waarnemingen is voor elk systeem het verband te vinden tusschen de
hefsnelheid der schuiven en den vultijd, zoo ook tusschen een dezer
beiden en de langs- en dwarskrachten, Hiertoe zette men de beide
grootheden, tusschen welke men het verband wil leeren kennen, af op
een assenstelsel en teekene men krommen. Op deze wijze is men in
staat tabellen als onderstaande samen te stellen.
In de tabel is opgenomen ,de aangenomen vultijd, de daarbij behoorende hefsnelhei,d van de schuiv,en, benevens de grootste resulteerende
troskracht, alles betrekking hebbende op groot verval (4 M.) en tweezijdige vulling.

Nr.

SYSTEEM.

HefGrootste
Vultijd snelheid
resulvan de teerende
in
schuiven
trosmin.
in
kracht.
mm,/sec.

1

Spruiten in het midden

12

45

2

Spruiten nabij het bovenhoofd

-

Spruiten uitsluitend nabij
het benedenhoofd (vulling vanuit zee),

2a

3

4
5
6

Spruiten nabij beide hoofden, verbonden door een
verbindingsrîooL
Alle spruiten gelijktijdig
Omloopriolen
Openingen in de deur .

Opmerkingen.

47T.

De grootste .dwarskracht treedt op
als het schip ligt
tusschen het midden van de kolk
en de bovendeur.

-

-·

Minimum vul tijd=
± 15 minuten,

-

-

-

Minimum vultijd =
± 17 minuten,

12

20
14
20
80

57T.
46 T.
56T.
140T.

12
12
12

Bij de bovenstaande schuifhefsnelheden is de vultijd en de resulteerende troskracht bij klein verval (1,40 M.) en tweezijdige vulling in.
onderstaande tabel vereenigd.
50

Nr.

SYSTEEM.

1
2

Spruiten in het midden
Spruiten nabij het bovenhoofd

3

4
5
6

Spruiten nabij beide hoofden, verbonden door een
verbindingsriool.
Alle spruiten gelijktijdig
Omloopriolen
Openingen in de deur

ResulHefsnelheid teerende
Vultijd.
trosvan de
schuiven. kracht.

7' 30"

45

20

-

-

-

20
14
20
80

25
20
20
45

8 1 0 11
8 1 C"
8 1 0 11

7' 25"

Opmerkingen.

Blijft buiten beschouwing.

Uit de eerste der bovenstaande tabellen volgt dat bij groot verval,
waarbij de troskrachten het grootst zijn, de systemen "spruiten in
het midden/' en "vulling door alle spruiten ,gelijktijdig" het best voldoen. Hierop volgen de systemen "spruiten nabij de hoofden, verbonden door een verbindingsriool" en "omloopriolen". Nagegaan is, hoe
lang voor deze laatste systemen de vultijd zou duren, indien de
maximum troskrachten de 46 à 47 ton niet te boven gaan (d.w.z.: de
maximum optredende troskrachten bij toepassing van de eerstgenoemde systemen bij een vultijd van 12 minuten, zooals volgt uit de
tabel op bldz. 50). Voor het systeem "spruiten nabij de hoofden
verbonden door een verbindingsriool" en voor het systeem "omloopriolen" blijkt de vultijd dan resp. te duren 13'30" en 12'20".
Hieruit volgt, ,dat voor het systeem "omloopriolen" de maximum
troskrachten bij een vultijd van 12'20" gelijk zijn aan die, welke optre,den bij toepassing van "spruiten in het midden" of "alle spruiten
gelijktijdig" bij een vultijd van 12'. Practisch zijn derhalve bij voorloopige schifting als gelijkwaardig te beschouwen de systemen alle
spruiten gelijktijdig, spruiten in het midden en omloopriolen.

V.

KEUZE VAN EEN SYSTEEM.

Het eerste van de drie als gelijkwaardig beschouwde systemen
biedt geen financieele voordeelen voor den bouw van de sluis, ten
behoeve waarvan de proeven zijn genomen, zoodat dit systeem buiten
verdere mededinging kan blijven,
51

Het goedkoopste van de overblijvende systemen is het systeem
"omloopriolen", waarbij ,geen riolen in de schutkolkmuren voorkomen
en de fundeering kan worden aangelegd op 7,50 M.- N,A.P, (zie
bldz, 28), Echter moesten die beide overblijvende systemen, alvorens
tot eeu keuze kan worden over,gegaan, na,der worden onderzocht.
In ,de eerste plaats moest wor,den vastgesteld, welke troskrachten
toelaatbaar zijn. Daar in de literatuur daarover, voorzoover bekend,
niets te vinden was, is besloten door meting aan de bestaande sluis
te IJmuiden, eenig inzicht in dit onderwerp te verkrijgen, Bij een schip· ·
van 1148 Reg, ton met een ondergedompeld grootspant van + 60 M2.
zijn tl'oskrachten gemeten van 2, 7 ton, welke niet ontstaan gedurende
· het vullen, doch gedurende en na he't openen van de deuren en welke
veroorzaakt worden door het verschil in soortelijk gewicht van brak
(kanaal) water en zout (zee)water, Grooter troskrachten treden op
bij het naar den kant trekken van het schip, (zoogenaamde "hieuwen
van de trossen") vooral bij sterken wind. De grootte van deze laatstbedoelde krachten kon niet gemeten worden, daar toestellen van voldoende capaciteit hiertoe ontbraken,
Wanneer bij een schip met een .ondergedompeld grootspant van
+ 60 M2. reeds ,een troskracht van 2,7 ton optreedt, mag verondersteld
worden, dat door de wet- en zoutwaterstroom bij het schip van 45 200
ton waterverplaatsing, hebbende een ondergedompel,d grootspant van
ruim 300 M2., een troskracht zal optreden van 5 maal zoo groot, zijnde
13,5 ton.
Hoewel deze aanname aanvechtbaar is en theoretisch niet geheel
juist, geeft ze toch eenig houvast, Aan den hoogen kant is ,de aanname geenszins, ,gezien het feit, dat reeds bij het hieuwen van een
klein schip zeer groote troskrachten optreden,
Indien nu na het op peil brengen van de kolk "troskrachten" zijn te
verwachten van 13,5 ton, is er g•een reden voor om te zorg,en, dat
gedurende het schutten als maximum kleiner krachten ,dan 13,5 ton
optreden. Voor de schutting bij groot verval (4 M.), zijnde een uitzonderingsgeval, is dan ook als maximum toe te laten troskracht aangenomen 13,5 ton. Bij kleiner verval zal echter de maximum troskracht
kleiner zijn, wanneer de schuiven met dezelfde snelheid als bij dat
groote verval (4 M.) worden bewogen.
Het is echter mogelijk gebleken ten slotte de troskrachten bij het
grootste verval kleiner te houden dan 5 ton.
Bij de voorloopige modelproeven was aanvankelijk als kleinste
werkelijke hefsnelheid van de schuif rond 15 mm, per sec. aange52

nomen, zoodat ,dan de schuiven in ongeveer 5 minuten geheel zijn
opgetrokken. Uit de grafieken blijkt echter, dat dan de krachten welke
de trossen moeten opnemen bij groot verval (4 M,) aanmerkelijk
grooter zijn dan 13,5 ton, waaruit volgt, dat de schuifhefsnelheid nog
te groot is, Daarom zijn de vullingen door de "spruiten in het midden"
en door de "omloopriolen" na,der beproefd met kleinere hefsnelheden
van de schuiven, tot ongeveer 5 mm./sec. (heftijd = 16 min,).
Het bleek toen, dat bij vulling door de. ,,spruiten in het midden"
de ,dwarskrachten, welke de trossen hebben op te nemen, ondanks de
zeer kleine bewegingssnelheid van de schuiven, toch vrij groot blijven,
De richting van ,de op het schip werkende kracht is wel is waar bij
tweezijdige vulling voor een bevestiging van de schepen als gebruike~
lijk te IJmuiden (fig. 18) ,gunstig voor ,de trossen, omdat het schip
tegen de toe te passen ,drijvende balken wor,dt aangedrukt, zoodat zij
niet worden belast. Wanneer het schip aan den zuidelijken muur ligt,
zullen daarentegen blijkens ,de proeven bij eenzij>dige vulling uit het
noordelijk riool de trossen wel worden belast, zoodat wel deg-elijk
met de voor dit g,eval gevonden troskrachten rekening moet worden
gehouden, Bovendien moet de mogelijkheid onder de oogen worden
gezien, dat de schepen later op de wijze, welke bij de sluizen van
het Panamakanaal gebruikelijk is, worden bevestigd (fig. 14),
Bij vulling door de omloopriolen zijn ,de langskrnchten grooter dan
de dwarskrachten, De langskrachten verminderen aanmerkelijk met
het kleiner worden van de schuifhefsnelheid, de dwarskrachten echter,
vooral wanneer het schip in de dir,ecte sfeer van ,de riolen ligt, in
mindere mate (zie Deel II, blz. 112). Bij de zeer kleine hef snelheid
van ,de schuiven van 5 mm. per sec. verkrij,gen de langskrachten een
toelaatbare grootte, De dwarskrachten blijven echter bij het abnormale verval van 4 M. te groot als het schip ,gedeeltelijk voor de rioolmonden ligt. Bij deze ligging is de resulteerende troskracht grooter dan
13,5 ton, De21e ligging van het schip !behoeft echter in de praktijk niet
voor te komen, Wanneer t.z.t. de deuren door veiligheidskettingen
zullen worden beschermd, zullen de schepen de deuren niet ,dichter
kunnen naderen dan tot op 35 M., zijnde de afstand van de kettingen
tot de deuren, De riolen zullen dan uitmoTuden in het gedeelte van de
schutkolk tusschen deuren en ketting,en, welk gedeelte eenigszins als
uitwoelbak zal gaan dienstdoen,
Wanneer thans de systemen "spruiten in het midden" en "omloopriolen" met elkaTuder worden ver.geleken, kan worden geconstateer,d,
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dat bij het eerste een veel langere vultijd is vereischt om de toelaatbare troskracht te verkrijgen dan bij het tweede (bij het laatste 15 min.,
bij het eerste is zelfs bij e•en vultijd van 18 min, de grootste troskracht
nog 30 ton), hetgeen hoofdzakelijk veroorzaakt wordt doordat bij de
"omloopriolen" de groote dwarskrachten zijn te vermijden (lig,ging van
het schip buiten de directe sfeer van de riolen), terwijl dit bij het
andere systeem niet mogelijk is, Bovendien is het systeem "omloopriolen" het goedkoopste, Een en ander maakt de definitiev•e keuze van
een systeem niet moeilijk, zoodat dan ook besloten is om voor de te
bouwen schutsluis te IJmuiden het op peil brengen van de kolk mogelijk te maken door middel van omloopriolen, welke dus alleen in de
hoof den voorkomen,
Bij een normaal gl'oot verval (1,40 M,) is de maximum optredende
troskracht voor het schip van 45 200 ton waterverplaatsing 5 ton ibij
ligging van het schip met zijn voorsteven op 20 M, vanaf de bovendeur
(d, i, in het voorloopige model naast de rioolmonden),
VL

NADERE BEPROEVING VAN HET GEKOZEN SYSTEEM,
1.

PROEVEN MET DE KLEINERE SCHEEPSTYPEN,

De keuze in zake het systeem van kolkvullen is gedaan op grond
van proefnemingen met het .grootste scheepsmodel, Nagegaan diende
nog te worden of voor het gekozen systeem (omloopriolen) de troskrachten voor ,de kleinere scheepstypen niet ongunstiger zijn, De
andere op bldz, 35 genoemde scheepstypen blijken echter geringere
krachten te geven bij de gewenschte schuifhefsnelhe1d dan volgt uit
de verhouding van hun ondergedompeld •grootspant tot dat van het
schip van 45 200 ton waterverplaatsing, Immers is de op het schip
werkende langskracht (de voornaamste in het onderhavige geval) niet
alleen evenredig met het ondergedompeld ,grootspant, doch tevens met
de lengte van het schip, (Deel II, bldz, 103),
Voor het kleinste beproefde schip (4550 ton waterverplaatsing)
bleken de krachten dan zelfs zeer klein te zijn, Ook wanneer dit schip
gedeeltelijk voor de rioolmonden ligt, blijven de dwarskrachten toelaatbaar, zoodat een dergelijk schip met zijn voorsteven zelfs tegen
,de ,deuren kan aanliggen, Dit is van belang voor massa-schuttingen
(vele kleinere schepen bij elkaar in de kolk), welke te IJmuiden reeds
thans veelal voorkomen, De capaciteit van de kolk zou dan, als de
veiligheidskettingen worden toegepast, op de volgende wijze vergroot
kunnen worden: nadat de kleinere schepen met hun voorsteven tegen
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de ketting stilliggen, kunnen deze gestreken en daardoor de schepen
in de gelegenheid gesteld worden nog wat dichterbij de deur te meren.
2. HEFSNELHEID VAN DE SCHUIVEN.

Indien de schuiven met de snelheid van 5 mm. per sec. moeten
worden opgetrokken, is de heftijd 16 minuten, Bij groot verval (4 M.)
zal de kolk dan in ongeveer dienzelfden tijd gevuld zijn. Bij klein
verval zal de vultijd dan 10 minuten duren (de schuiven zullen dus
nog ongeveer zes minuten bewegen, nadat de kolk is gevuld), welke
vultij.d zelfs een weinig korter is, ,dan :die van de bestaande groote
sluis te IJmuiden bij hetzelfde verval. Daar grooter vervallen dan
1,40 M. tot de uitzonderingen behooren, kan dus worden gezegd, dat
over het algemeen genomen de vultijd van de toekomstige. sluis, zelfs
wanneer deze geconstrueerd zou worden overeenkomsHg de gebrekkig
ingerichte riolen van het model, dat dienst deed voor de voorloopige
proeven, gelijk is aan die van de bestaande. In de uitzonderingsgevallen zal de vultijd langer duren, doch dit is in geen enkel opzicht een
nadeel te noemen, temeer daar voor de bestaande groote sluis te IJmui,
den de vultijd in die uitzonderingsgevallen eveneens langer zou duren
(bij grooter verval dan ongeveer 2 M. wordt thans te IJmuiden zelfs
in het geheel niet geschut, in verband met het vastgestelde schutpeil),
Bij de voorloopige proeven zijn het tracé en de vorm der riolen
betrekkelijk willekeurig, Bij de definitieve proeven is daaraan meer
aandacht geschonken en is als gevolg daarvan het verband tusschen
troskracht en schuifhefsnelheid nog in gunstigen zin veranderd (kleinere troskrachten bij snellere schuifheffing en dus karteren vultij d).
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HOOFDSTUK VIL
DE DEFINITIEVE PROEVEN.
Toen de voorloopige proeven geleid hadden tot de keuze van een
bepaald vullingssysteem, kon worden overgegaan tot het nader onderzoeken van het gekozen syste-em om zoodoende te geraken tot het
meest doelmatige ontwerp voor de schutsluis te IJmuiden,
Terwijl in de voorloopi,ge proeven geen rekening was gehouden met
de ong-elijkheid in riooltracé, welke ontstaat, omdat de deurkassen
alleen aan de Noordzijde aanwezig zijn, werd hiermede bij de definitieve proeven wel rekening gehouden,
L

BEPALING VAN DEN VORM DER RIOLEN.

Bij de definitieve proeven is vooral gelet op een doelmatig tracé en
doorsnede van de riolen, Er moest naar gestreefd worden door de
constructie zelve de krachten, welke gedurende het schutten op de
schepen zullen worden uitgeoefend, zoo klein mogelijk te houden.
In de eerste plaats moeten de primaire dwarskrachten vermeden
worden, zoodat dus ,de schepen niet mogen liggen in de directe sfeer
der riolen. Oorspronkelijk was verondersteld, dat het voldoende was
wanneer de riolen uitmonden in het gedeelte van de kolk, waar de
schepen nimmer behoeven te lig,gen en de uitmonding der riolen loodrecht op de sluisas was gericht 1 ). De uitkomsten der proeven met
zulke riolen toonden echter aan, dat de waterstralen scheef in de kolk
kwamen, hetgeen vooral begrijpelijk is voor de zuidelijke (kortste)
riolen, daar het water kort te voren een haaksche bocht moet maken
(middelpuntvliedende kracht). Schepen, gemeerd aan den eenen muur
met den voorsteven op eenigen afstand van de rioolmonden, ondervonden last van de waterstralen bij vulling uitsluitend door de riolen
van den anderen muur.
Een proef, waarbij zaagsel met het water werd medegevoerd, dat
zichtbaar werd gemaakt door een lamp op den sluisbotlem, bevestigde
de veronderstelling (fig. 19). Daarom is het ontwerp van de sluis
zoodanig gewijzigd, dat de riolen nabij hun uiteinden naar de deuren
toe ,gericht zijn.
Daar de grootte der primaire en secundaire dwarskrachten evenredig is met het oppervlak der uitstroomopening en het quadraat der
snelheid van het uitsfroomende water (zie bldz, 25), is besloten de
1
)
Bedoeld gedeelte is gelegen tusschen de deur en den t. z. t. aan te brengen
veiligheidsketting, welke moet dienen om de deur tegen aanvaring te beschermen.
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rioolmonden zoo groot mogelijk te maken, opdat de uittreesnelheid van
het water zoo klein mogelijk kan worden, zonder dat de vulling langer
duurt dan vooraf is bepaalid, De riolen zijn hiertoe geleidelijk verwij,d,
Teneinde de schuiven zoo klein mogelijk te maken, zijn zij in het
nauwe rioolgedeelte gemaakt. Met het oog op de constructie ,der muren
zijn aan beide zijden twee riolen naast elkander ontworpen, Daardoor
wordt tevens het voordeel "'erkre,gen, dat bij defect van één schuif de
kolkvulling toch nog door drie riolen kan plaats vinden,
De verwijding van de riolen moet onder · een flauwen hoek geschieden om te vermijden, dat het water de rioolwanden loslaat,
waar,door wervels ontstaan en het effect der verwijding verloren gaat
Proefondervindelijk is bepaald, dat de hoek, welke twee overstaande
rioolwandvlakken met elkander maken, niet ,grooter mag zijn dan 10°,
Ter plaatse van de schuiven is de werkelijke gezamenlijke riooldoorsnede aan elke zijde ,der sluis 26,50 M 2,; aan de rioolmonden is
deze ongeveer 60 M 2 , De verwijding der riolen van de zuidzijde van
het binnenhoofd begint aan de oostzijde onmiddellijk voorbij de schuifschachten, Daar het meest zuidelijke riool langer is dan het andere,
is diens mond het grootst. De andere rioolmonden, zijn overeenkomstig
de besproken monden van de riolen van het hinnenhoof d gemaakt.
De verwijding van de riolen is op gelijke wijze geschied aan kolken aan zee- of .kanaalzijde, waardoor verkregen wordt, dat bij gelijke
snelheid van schuifheffing, de vultijd en de ledigingstijd voor gelijk
verval de:z,elf de zijn, Het naar de ,deur toebuigen van de riolen aan de
van de kolk afgekeerde zijde, is eenerzijds geschied uit symmetrieoverweging, anderzijds ter wille eener rustige ligging ,der schepen
buiten de sluis,
Ter verkleining van de langskrachten, welke vooral hinderlijk
kunnen zijn in het begin der kolkvulling en daarna snel in grootte
afnemen, zouden de schuiven met eenpadg versnelde beweging kunnen
worden geheven: in het begin uiterst langzaam., daarna allengs sneller.
Dit zou leiden tot een vrij ingewikkeld bewegingsmechanisme ,der
schuiven, Gezocht is daarom naar een andere oplossing, welke neerkomt op het geven van een !bijzonder profiel aan ,de riolen ter plaatse
van ,de schuiv,en (fig. 20a en b). Wanneer de schuiven den rechthoekvorm hebben en met eenpadge snelheid worden geheven, wordt
de weerstand, welke zij aan het water geven, geleidelijk sneller uitgeschakeld, 1 )
1)
Bij toepassing van cylinderschuiven is dit o, m, te bereiken door toepassing
van een patent van Ir, D, J, KLINK, zie "de Ingenieur" N°, 31, jaargang 1927,
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De definitieve proeven wer,den oorspronkelijk gedaan met riolen,
welke in het normale nauwe gedeelte den regelmatig,en achthoekvorm
hadden (fig, 20a, ingeschreven cirkel met een middellijn van 4 M,) en
een tracé volgens fig, 21, Echter is later ter besparing aan muur,dikte
de rioolvorm eenigszins gewijzigd en deze is ten slotte 2,50 M, breed en
5, 70 M, hoog ,geworden (fig, 20c en d), Het definitieve tracé van de
riolen van het buitensluishoof d is volgens fig, 22,
De riolen van het buitensluishoof d zijn slechts beproefd met doorsneden volgens fig, 20a en b, die van het binnensluishoofd met het
later uitgevoerde profiel en tracé, Daar de riolen van het buitensluishoofd langer zijn dan die van het andere en dus, wat de op de
schepen uitgeoefende krachten betreft, in beter conditie verkeeren,
werd het niet noodig geacht het model van eerstgenoemd sluishoofd,
vervaardi,gd volgens fig, 2'1, te wijzigen, Ter wille van de controle op
de uitkomsten van het buitenhoofd, is het binnensluishoofdmodel
tevens beproefd met de vervallen, welke alleen bij het buitensluishoofd
voorkomen (bij vulling is het maximum verval voor het binnenhoof-d
2, 70 M,; het onderzoek heeft ·zich nu ook uitgestrekt tot vervallen
van 4 M,),
2,
a,

BUITENSLUISHOOFD.

Inrichting van het model.

Aan de hand van ervaringen, welke g-edurende de proeven zijn
opgedaan, zijn de riolen van het buitensluishoof d aanvankelijk getraceerd als in fig, 21 is aangegeven en ten slotte als in fig, 22,
De riolen zijn volgens fîg, 21 op ¼0 van de ware grootte nagebootst in
het laboratorium te Berlijn-Charlottenburg, De riooldoorsnede, behoorende bij Hg, 21, is in het algemeen die, welke is aangegeven in
fig, 20a, Slechts ter plaatse van ,de schuiven van de kortste riolen is
de doorsnede volgens fig, 20b (de oppervlakten van de riooldoorsnede
ter plaatse van de schuiven en in het normale nauwe gedeelte zijn
gelijk), De overgang tusschen de doorsneden is zeer geleidelijk
Daar de riolen, welke om de ,deurkas heenloopen, veel langer zijn
dan de andere, maakt de groote traagheid van het water een bijzonder
rioolprofiel ter plaatse van de schuiven van de lange riolen overbodig,
Teneinde de riolen te maken, is eerst een kern van parafine gereedgemaakt, waaromheen is gebetonneerd (fig, 23, foto), Na de verharding van ,de beton is de kern met behulp van stoom 1gesm0Jt.en en
verwijderd,
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Fig. 20. Riooldoorsneden,
a €Il b betreffende het oorspronkelijk ontwerp,
c en d betreffende het definitieve ontwerp.

1

~ ~ - - - - - - SOM. ===--..,...._,:;::::::::..---~
ZEEZYDE
K.OLKZYDE

Fig. 21.

Tracé der riolen volgens het
oorspronkelijk ontwerp.
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<li
Fig. 22.
Overzichtsteekening van het riolenplan
van het buitensluishoofd.
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Fig. 23.

Foto van de parafinekern der riolen volgens het
oorspronkelijk ontwerp.

Fig. 26.

Foto genomen in een der zuidelijke riolen
van het binnensluishoofd.
Er treedt licht door de schuifschachten.

Bij de definitiev:e proeven zijn de schuiven evenals in werkelijkheid
vlakke schuiven, welke bewogen werden op een wijze, overeenkomstig
die, welke in fig. 13 is afgebeeld.
Zooveel mogelijk is het model van de vooronderzoekingen intact
gelaten, zoodat de mogelijkheid openstond ,de verschillende spruitensystemen, indien gewenscht, nogmaals na,der te onderzoeken,
b, ·De resultaten.

De resultaten van de definitieve proeven beantwoordden aan de
verwachtingen, .De invloed van het verschil in rioollengte van de
noordelijke en de zuidelijke riolen kwam .goed uit; de eerste langskracht bij vulling door de kortste riolen alleen bfoek ·bij gelijke hefsnelheid van de schuiven grooter dan die bij vulling uitsluitend door.
de lange, Hieruit bleek tevens, dat de rioolvorm, volgens fig. 20b,
ter plaatse van de schuiven van het kortste riool niet afdoende is.
Ook de maximale dwarskrachten, welke veroorzaakt· worden door het
water, dat uit de korte riolen stroomt, zijn bij gelijke schuifsnelheid
steeds ,grooter dan die, veroorzaakt door de strooming van het water
uit de lange, Echter is dit niet van overwegend belang (vergelijk
Deel II, bldz. 118).
Tenslotte is de vultijd bij vulling alleen door de korte riolen korter,
dan bij vulling uitsluitend door de lange, ·
Het bleek, dat bij een schuifhefsnelheid van 10 m.M. per seconde de
troskrachten e.en toelaatbare -grootte hadden, Eenzij;dige vulling ,gaf
grootere krachten dan tweezijdige, wanneer de. riolen gebruikt werden
aan de zijde, waar het schip niet genieerd lag, Er vormde zich dan
een niveauverhooging tegen den muur, waaraan het schip gemeerd
lag, waardoor •een zuigkracht op het schip werd uitgeoefend (het schip
werd als het ware naar de water.gevende riolen toe ,gezogen).
Ook is onderzocht de vulling door drie riolen (hetgeen in de praktijk
voorkomt, als één riool voor schuifreparatie is afgesloten), De dan
veroorzaakte maximum troskrachten waren kleiner dan bij eenzijdige
vulling en grooter dan bij vulling door vier riolen.
3.

BINNENSLUISHOOFD,

Toen met de laboratoriumproeven werd begonnen, lag het nog in de
bedoeling binnen- en buitensluishoof,d beide met twee deurkassen uit
te rusten, Bij ,de overweging op welke wijze bezuinigd kon worden,
is besloten in het binnenhoofd slechts één deur kas te maken, zoo als
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ook door de Staatscommissie-KRAUS in 1911 was ontworpen en waarvoor ook door de Provincie Noordholland en de Gemeente Amsterdam
bijdragen waren toegezeg,d,
Het eerste ,gevolg van dezen terugkeer tot de oorspronkelijke
plannen, welke tijdens de proeven zijn beslag kreeg, was dat de uitkomsten der proeven met het buitenhoof dmodel niet toepasselijk waren
voor het binnenhoofd, omdat het vooral korte riool· (aan de deurniszijde)
bij het binnenhoofd in verhouding korter is dan bij het buitenhoofd en
dus bij hetzelfde verval •en dezelfde schuifhefsnelheid de langs- en
dwarskrachten bij het binnenhoofd grooter zijn.
Nu is echter bij het binnenhoofd bij het vullen •der kolk het verval
nooit grooter dan 2,70 M. (van 0,20 M,
N.A.P. in het kanaal tot
2,50 M. - N.A.P. in zee). terwijl dat maximum bij het buitenhoofd
4 M. is, Bij het binnenhoof.d is weliswaar bij het ledigen der kolk
het maximum verval 4 M., maar de troskrachten van schepen in de
kolk zijn bij lediging kleiner dan bij vulling (zie bldz. 25), hetgeen in
een afzonderlijke serie waarnemingen is vastgesteld. De Hg, 16h en k
geven aan het verschil in troskrachten op hetzelfde schip onder
overigens dezelfde omstandigheden bij vulling resp. lediging van
de kolk.
Waar dus de omstandigheden bij vulling voor het binnenhoofd aanmerkelijk gunstiger zijn dan voor het buitenhoofd, is onderzocht of het
toelaatbaar was om een eenvoudiger rioolaanleg bij het binnenhoofd
toe te passen en wel door de riolen niet om de deurkas maar er doorheen te voeren (fig. 24),
De riolen worden slechts gebruikt, wanneer de deur in gesloten
stand staat, dus uit haar deurkas is getrokken, zoodat zij voor ,de
doorstrooming van het water nimmer in den weg staat, Anders is het bij
het buitensluishoofd. Daarin staat steeds de reserve-deur in den weg,
terwijl bovendien te allen tijde één deurkas moet kunnen worden
drooggeleg,d voor het dokken van de niet in bedrijf zijnde deur. Het
voor het binnenhoofd toegepaste riolensysteem komt dan ook niet voor
het buitensluishoof d in aanmerking.
Het ontworpen binnensluishoofd is in het laboratorium ter beproeving nagebootst. De riolen zijn wat tracé en doorsneden betreft, geheel
overeenkomstig het definiHev•e ontwerp gemaakt.
Het bleek, dat de onderbreking der rj_olen door de deurkas geen
grooten invloed op de troskrachten had. De troskrachten zijn bij vulling
uit beide riolenparen afzonderlijk, vrijwel gelijk, terwijl ook de vultijd
voor beide paren afzonderlijk niet veel verschilde.
62

+

c ___ a_ __.

~

,___ _ _ _ _ _(3.4._CX)----------t---.t.J.J,00-------''

Fig. 24.

Overzichtsteekening van het binnensluishoofd.
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b,

Tweezijdige vulling,

a,

Eenzijdige vulling door de
noordelijke riolen.
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Fig. 25. Het verloop van de waterstanden in de deurkas van het binnenhoofd
gedurende kolkvullen, (hooge waterstand N.A.P,, lage 2.50 M. - N.A.P.).
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Snelheids- en vullingslijn bij kolkvulling door een riool
zonder spruiten.

Gedurende het op peil brengen van de kolk krij,gt het water in de
deurkas een peil, da:t gelegen is tusschen schutkolk- en kanaalpeil in:
,de deurkas is een ondei.,deel van het riool gewoi.,den. De niveauverla,ging in de deurkas laat zich bepalen door ·de volgende betrekking:
per tijdseenheid moeten de riolen aan de eene zijde der deurkas evenveel water toe- als die aan de andere zijde afvoeren. Dit verschijnsel
heeft eenigen invloed op de constructie van de roldeuren, welke elk
afzonderlijk dienst moeten kunnen doen in het binnen;luishoofd.
Daarop is gewezen in het artikel, handelende over de deuren, voorkomende in "De Ingenieur" Nr. 10, jaargang 1927.
De waterstanden in de deurkas gedurende het op peil brengen van
de kolk zijn in het laboratorium geregistreerd (fig. 25). Hoe langzamer schuifheffing, des te kleiner snelheid het water in de riolen
krijgt, :des te g,ering,er tijdelijke niveauverlaging in de deurkas, Bij het
ledigen of vullen van de kolk uitsluitend door de onderbroken riolen,
zal het verval in de sluis langzamer verdwijnen, zoodat de snelheid
van het water in de werkende riolen grooter zal woi.,den dan bij tweezijdige vulling. Men ziet dan ook in fig. 25, dat bij vulling uitsluitend
door de onderbroken riolen, de tijdelijke niveauverla,ging in de deurkas
grooter is dan bij tweezijdige vulling.
Wanneer het verval 2,50 M. is (bijna het grootste verval, waarbij de
kolk ,door het binnenhoofd wordt gevuld), is bij tweezijdige vulling en
de aangenomen hef snelheid van de schuiven ( 10 mM, per seconde), de
grootste troskracht op een schip van 45 200 ton waterverplaatsing,
gelegen met zijn voorsteven op 35 M. uit de deur, slecht.s 3 ton (ware
het verval 4 M., dan zou de troskracht 4 ton zijn). De vultijd is dan
10½ minuut (bij 4 M. verval 12 minuten). Bij eenzijdige vulling
uit de riolen ihet verst van het schip af gelegen ,en een verval van
2,70 M., is als ,de boeg van het schip 35 M. van ,de :binnendeur ligt,
de troskracht .grooter dan bij tweezij,dige vulling, doch blijft beneden
de aangenomen toe te laten troskracht van 13,5 ton (bldz. 52).
De figuur 26 (foto) geeft een indruk van de doorsnede der riolen,
onmiddellijk vóór de schuiven, zooals zij in de werkelijkheid is gemaakt.

5
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SLOTBESCHOUWING.
De theorie (zie Deel II), welke is ontwikkeld gedurende en als
gevolg van de beproevingen, werd in de modelzaal herhaaldelijk getoetst ,en met de leidende heeren besproken, Zoo ontstond een vertrou~
wen in haar resultaten, Teneinde vast te stellen hoe theorie en praktijk
samengaan, is in het laboratorium ~og een proef genomen met een
nagebootsten 1200 tons zandbak van de firma DEN BREEJEN VÀN DEN
BOUT te Berg ,en Dal, welke zoo welwillend was toe te zeggen, dezen
bak na ingebruikneming der sluis, te zullen afstaan om ter beproeving
te worden bevestigd als aangegeven in fig. 15 1 ), ter vergelijking der
in het model gemeten troskrachten met de werkelijke.
Eerst nadat deze contróleproeven zijn uitgevoerd, kan worden vastgesteld, dat de modelproeven eèn volledig succes zijn geweest.
Zonder de proeven was wellicht voor het ontwerp van de nieuwe
sluis niet over,gegaan tot het- verlaten van het systeem "riolen met
spruiten", hetgeen haar f 1000000 à f 1500000, ·duurder zou hebben
gemaakt. Bovendien zou waarschijnlijk niet zijn overgegaan tot het
wijzigen van het ontwerp van het binnensluishoof d, (riolen door de
,deurkas), wat een besparing medebracht, welke aanvankelijk, vóór de"voltooiing der ontwerpen van de sluishoofden, geschat was op f 250 000,
(zie "De Ingenieur" Nr. 39 jaargang 1924), doch thans, nu beide sluishoof den ontworpen en aanbesteed zijn, met meer zekerheid kan worden
geschat op f 500 000. 2 )
In het daarmede verkregen succes moge een aansporing voor onze
vakg,enooten worden gevonden om door verdere modelproeven nog .
beter dan voorheen de verschijnselen der waterbeweging te leeren kennen, Zij zullen dan ook tot de ontdekking komen, dat meerdere kennis tevens leidt tot meerdere economie,
IJmuiden, 29 Maart 1927.

J. A. RINGERS.
J. P, JOSEPHUS JITTA.

1)
Hiertoe zullen eenige betonnen cylinders achter de schutkolkmuren worden
gE·plaatst,
2)
Tegenover deze besparingen aan bouwkosten staat een bedrag van f 26 500
aan proefnemingen met modellen.
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DEEL IL
BIJDRAGE TOT VERRUIMING VAN DE KENNIS
VAN DE VERSCHIJNSELEN, WELKE ZICH VOORDOEN BIJ HET VULLEN OF LEDIGEN VAN EEN
SCHUTKOLK IN VERBAND MET HET ONTWERPEN
VAN EEN SCHUTSLUIS.

BIJDRAGE TOT VERRUIMING VAN DE KENNIS VAN DE VERSCHIJNSELEN, WELKE ZICH VOORDOEN BIJ HET VULLEN OF
LEDIGEN VAN EEN SCHUTKOLK IN VERBAND MET HET ONTWERPEN VAN EEN SCHUTSLUIS.

INLEIDING.
Reeds meermalen zijn de verschijnselen, welke zich voordoen bij
het vullen en ledigen van een schutkolk een bron geweest van studie.
En terecht, daar het ontwerp van elke schutsluis ,er voor een groot
gedeelte door beheerscht wol"dt. Daar men de verschijnselen nog niet
geheel kent is een bij1drage tot vergrooting van ,de kennis ervan m. i.
niet misplaatst.
In hoofdzaak zullen hier kolkvullingen en -ledigingen met behulp
van "riolen" worden beschouwd.
Dit onderwerp is eenigszins theoretisch bekeken in de hoofdstukken
I en II, waarin de beweging van het water in buizen in het algemeen
is nagegaan, In de hoofdstukken III en IV is de toepassing van de
theorie bij schutsluizen beschreven, in hoofdstuk V is de theorie getoetst
aan proeven.
De invloed van kolkvullingen en -ledigingen op schepen, welke
buiten de sluis, b.v. in de kanaalpanden, zijn gelegen, wordt in deze
verhandeling buiten beschouwing gelaten, Verwezen wordt hiertoe naar
de publicatie van Dr. Ing. R. WINKEL in ,,,die Bautechnik" van
26 Februari 1926 en naar de in die publicatie aangehaalde literatuur.
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HOOFDSTUK L
NIET-PERMANENTE BÈWEGING VAN WATER IN BUIZEN
ZONDER VERTAKKINGEN,
A, AFLEIDING VAN DE GRONDFORMULES,

Wanneer twee vaten, elk tot een, constant blijvend niveau, dat
onderling in hoogte h verschilt, gevuld met water met een soortelijk
gewicht, dat gelijk is aan de eenheid, verbonden zijn idoor een buis
met een lengte [, waarvan de doorsnede zooveel kleiner is dan die der
vaten, dat de snelheid van het water in de vaten te verwaarloozen
is tegenover die van het water in de huis, dan kan, bij benadering,

Po heerscht, voor een

indien overal dezelfde atmospherische druk
bepaald

tijdstip,

de

volgende

betrekking

(BERNOUILLI),

h

n

= :,; weerstandshoogten+ 1:

worden

f' ~~

opgeschreven

(i)

dl,

De eerste term (weerstandsterm) van het tweede lid dezer ver,gelijking stelt voor het gedeelte van het verval, dat dient om de weerstanden, welke het water in ·de buis ondervindt, te overwinnen, de
tweede term (traagheidsterm) het gedeelte van het verval, dat dient
om de snelheid van het water te vergrooten,
a,

Buis met constante doorsnede.

Voor het geval de buisdoorsnede constant is, wor,dt vergelijking

0
h

= ~ weerstandshoogten + Tl

dv

0

dt .

De weerstanden bestaan uit intreeweerstand, weerstand door huidwrijving, weerstand door bochten en uittreeweerstand, De weersfandshoogten zijn alle uit te drukken als functie van
~

Vergelijking

weerstandshoogten

0) wordt
h
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= 17

2

dus

=

7z ~
2g

1

+ _l_
g

dv
dt

v2

2g

v2

2g

zoodat

izb\

Dus dv = _1_ (h-'1} 2 ~ )
dt
l
2g

l
v-nep.
1)
2gh

of t =

V 2gh +11 V
log. V
2gh - 1) V

v

+ constante

(-:;'\

0

De constante wordt op de volgende wijze bepaald.
Vergelijking

t=

(D

is te schrijven als

l
V 2gh + 1) V
' v - nep. log. v 1)
2gh
2gh - 17 V

+ nep. log C.

Indien t = 0, is v = v0 , dus

l

- - + 'Ij Vo)
( Vv~
2gh-17 v

0 =nep.log.

1)

V 2gh

+ nep. 1og. C

0

l
of C

= ( J/~ -

17 v 0) · 17 V 2gh
V 2gh +'IJ v0

en

t

=

z

1) V 2gh

l

+ 17 v-2gh

nep. 1og.

nep. log.

v~ + 1 v +
1

V 2gh - 17

V

V 2gh-17v
v
,
2gh + 17 ro
0

Was bij t=O v=O, dan werd de constante gelijk aan nul
en was

t=
Uit de formules

V2gli wanneer t =
1)

17

vl 2gh
-

0

of

nep. log.

0

V 2gh + 1) V
V 2gh -17 V

volgt, dat 'IJ v =

0
V 2gh of v =

=.

De gebruikelijke formule voor de snelheid van het water in een
buis met constante doorsnede bij permanente sfrooming, v

= V¾h,
1)
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geldt dus theoretisch slechts in het oneindige: de snelheid v wordt
slechts asymptotisch bereikt. Permanente beweging van water in huize~
bestaat dus theoretisch niet.
Practisch is bedoelde formule natuurlijk juist,

b.

Buis met niet-constante doorsnede_.

1y1T

------~------------------\):O

\):::O
1
i-

Fig. 27.

Als voorbeeld kiezen we een rechte buis met een cirkelvormige
doorsnede, welke een totale lengte l heeft. Over een lengte l 1
is de doorsnede gelijk aan Fo, over een lengte 12 verwijdt de buis
zich rechtlijnig, De einddoorsnede is F •. Verondersteld wordt, dat
de verwijding zoodanig is, dat het water de buiswanden blijft volgen
(dus geringe divergentie: maximum kegeHophoek 10°). De strooming
van het water heeft plaats in de richting van Fo tot F. (fig. 27).
Op een bepaald tijdst~p is :
1

h

=L

weerstandshoogten

+ g1.1

dv dl.
dt

O

l2

=L

11 dvo

weerstan dsh oogten + i

dt

1

J

+g

dvx d

dt

x

0

O

In deze formule is

d;;

=

de toename per tijdseenheid op een

bepaald tijdstip van de gemiddelde snelheid van het water op een
afstand x vanaf het begin der verwijding.
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E

= ½~~ ') + A f

weerstandshoogten

1,

O

(v,-va)2

+

. à 4)

2g

sm

= Vx Fx, is
1(F )
weerstandshoogten = 2 F:

J:

~~ ') +

A {;, d x

~~ ') +

+ v,2
5)
2g .

Daar Va Fa= Ve Fe

·

2

L

f

+

l,

A ~ dx

~

Fx

2g

2

v
2~

+ A FaX

(Fe)2
+~
(Fe -Fa Fa)2
Fx
2g

l
sin

0

H ierin is

f

12

j

11,

Xx d

-F

x

v,,,,ir(F,)2 _- Vn
F~
2

j

x -;-/ 2g

F,2

11,

à+~

f

0

2g

l,

dxs -_
Fx2

0

F,'

=

J.'' 1

dx

VFa

V;ï l (VF,

+ (VF,

+ VFa)

- VFa)

(F, + Fa) z

Fa 2

8

Kortheidshalve stellen we
~

weerstandshoo"ten
15

=

li\ 2

y

v,2

2
2g' waarin de constante 0

een hierboven berekende waarde heeft.

D
US

h

= 02 .!!l__
+ ~ F,
2g
g Fa

dv,
df

+· g_!__f 12

dvx d
df

0

X

0

1
)

Intreeweerstandshoogte bij scherpe kanten van de instroomopening.
Weerstandshoogte van huidwrijving in het buisgedeelte 11• Hierin is ,l =
coëfficiënt van huidwrijving, welke hier constant wordt beschouwd, doch in
werkelijkheid afhankelijk is van de snelheid van het water en de buisdoorsnede,
X = natte omtrek, i.c. rioolomtrek.
3
)
Weerstandshoogte van huidwrijving in het buisgedeelte 12 • Hierin hebben
X x• F x en vx betrekking op een doorsnede op x vanaf het begin der verwijding.
2)

4
)
Weerstandshoogte door FLIEGNER gegeven (zie b.v. HtiTTE) voor verliezen
in de verwijding, '5 = tophoek van den kegel.
2

5

Uittreeweerstandshoogte (botsingshoogte), welke ook wel 1,1

2-

wordt
2g
aangenomen (zie Hydromechanik des Wassers in Druckleitungen door Dr. Jng,
R. WINKEL).
)
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. . . 1
H1erm 1s g

J

_ F. dv.

- g

dt

f

l2 dt

dvx d

Jl2 dt

= gF. .

x

0

0

2

1

i

O

dv. dx

7r

dx

VF

+ (VF.

0

Fx

•

- VFo)

12
dv.
..!J_ V F. dve
- g VFo F. dt - g VFo dt
Ten slotte wordt de vergelijking@ ;
F.

h

= 02

.

2

v.
2g

+ (.Ji F. + ~
g Fo

1,/p•)

g V Fo

l/ ;: =

dv.
dt

✓-

Noemen we 11

::

+1

2

lv, dan

= 02

v.2 + ~ dv.
2g
g dt
De lengte lv is een bijzondere, fictieve, lengte van de buis,
welke in de traagheidsterm moet worden ingevoerd. Deze lengte
zullen wij virtueele buis/engte noemen. 1)
Zij moet voor elk geg•even geval worden bepaald en moet genomen'
worden ten opzichte van de doorsnede in welke de snelheid van het
water wordt nagegaan (in het onderhavige geval ,dus t.o.v. F.).
is h

0

Met behulp van de formules @ en 0), eventueel herleid voor
andere buisvormeri, is elk geval uit de praktijk van niet-permanente
strooming door buizen zonder vertakkingen na te gaan.
B.

DE INVLOED VAN EEN SCHUIF IN DE BUIS OP DE BEWEGING
VAN HET WATER.

In het alg,emeen zal in de practijk een buis steeds vóór de beweging
van het water zijn afg,esloten ,door middel van een schuif of anderen
afsluiter. Wanneer het water door een g,edeeltelijk geopenden afsluiter

;g

2

stroomt, is het drukverlies voor te stellen door à

= 0, à ;g = h,

(WEISBACH).

2

Zoolang de schuif gesloten is, is v

dus à oneindig

groot. Wordt de schuif opgetrokken, dan vermindert à snel, totdat
1
)
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Indien [1

=0

en verder Fe

=2F

0

,

is lv

= 12 Vz = 1,412,

zij practisch geheel verdwenen is wanneer de schuif .geheel is geopend.
De plaats .van de schuif in de buis is niet onverschillig voor de
beweging van het water. Het maakt een verschil of de schuif een
zoodanige plaa:ts in de buis heeft, dat de waterstroom voorbij de
schuif weer het geheele buisprofiel vult of dat de schuif aan het
benedenstroomsche buiseinde is aangebracht.
Wanneer in het eerste geval de opening van het water onder de
schuif op een bepaald oogenblik
is, is de weerstand welke het
water bij strooming door de vernauwde doorsnede
ondervindt:

Fs

(zie b.v. ,,Hydraulique" van Flamant) ;;

l(:Fs -

Fs

r+ ¼~,

1

welke

formule gedeeltelijk empirisch is en gedeeltelijk berust op botsing (m = contractie-coëfficiënt). In deze formule mag de factor
m niet als constant worden beschouwd, aangezien hij grooter is,
naarmate de schuif verder geopend is en maximaal en ongeveer gelijk
aan 1, wanneer de schuif geheel is opgetrokken. Het verdient daarom
aanbeveling gebruik te maken van empirische waarden van den schuifweerstand. Voor bepaalde riool,doorsneden, echter zeer kleine, heeft
WEISBACH de grootte van à bij verschiHende schuifstanden bepaald. 1 )
KUICHLING bepaalde haar voor een grootere doorsnede (diameter
0,61 M.) en vond eenigszins afwijkende waarden van à, Voor zeer
groote doorsneden is à nog nimmer bepaaJd.
en 0) worden nu resp.
dv
g )
v21
dt = T lh - (1/2 à) 2g\

De vergelijkingen

@

0

+

(riool met constante doorsnede)
en

dv = i \h _
dt
lu I

[v> + 0
2

2
(F•)
J
v. /
Fa
2g î

0

2

(riool met niet-constante doorsnede), onder de veronderstelling, dat
de schuif in het buisgedeelte met de doorsnede Fa. is aangebracht.
Wanneer in het tweede geval (schuif aan het benedenstroomsche
buiseinde) de schuif met eenparige snelheid wordt bewogen, de vrij1)

Dat de veronderstelling, dat m grooter wordt, naarmate de schuif hooger

· men '5 gelijk stelt aan ( mF
Fs
is opgetrokken, juist is, blijkt wanneer

en voor verschillende grootten van '5 en :

-

1

)2 + /o
1

de contractiecoëfficiënt uitrekent.
s
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gemaakte opening onder ,de schuif evenredi,g met den tijd grooter wordt
en in T s~c geheei is opgetrokken, is ten tijde f (t < T) F.= ; F.
Indien de schuifdikte tegenover de buislengte te verwaarloozen is,
is

f

~~ = jh - 1 7 2
Nu is

Vs

~~iwaarin v.=de snelheidvanuitstrooming.

;; -

F

= -F
ms
dv

T

V

v = -

-

m

1

en dus

g (

dt = T h -

172

2
2
T
v )·
t 2 m 2 2g

v2

2g -

®

2

(17 2 ~g = intreeweerstand + weerstand door bochten en huidwrijving).

De contractie-coëfficiënt, welke in formule @ m is genoemd,
is als constant beschouwd, hoewel dit in werkelijkheid wel niet
het geval zal zijn (bij geheel opgetrokken schuif is m = oo 1).
Bovenstaande differentiaal-vergelijking is benaderend op te lossen.
Om duidelijk te maken, dat vergelijking @ niet voor het eerste
geval (zie hierboven) mag worden gebruikt, wordt hieronder in
plaats van vergelijking
de vergelijking gegeven, waarin voor o

0

(:F. - 1)
~~ = f l, -

is ingevoerd

2

+½

112 ;; -

(:t -

r;; -½;; l

1

vz
(17 2 = intreeweerstand + weerstand door bochten en huid2g
wrijving
uittreeweerstand).
2
2T v 2 /
g )
(
vz
v2
- l h172
9
2g - m2 12 2g
mt 2g\

+
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HOOFDSTUK IL
NIET-PERMANENTE BEWEGING VAN WATER IN BUIZEN
MET VERTAKKINGEN.
Om het vraagstuk niet onnoodig te compliceeren, wordt in de eerste
plaats aangenomen, dat de richting van instrooming van het water in
de zijtakken volgens ,de assen der zijtakken is gericht, m.a.w., dat ,de
weerstandscoëfficiënt van instrooming in de zijtakken nul is (ad A).
Vervolgens wordt bedoelde weerstand van instrooming meer speciaal
beschouwd en daarna in de berekeningen ingevoerd (ad B).
A. NIET-PERMANENTE BEWEGING VAN WATER IN BUIZEN MET
VERTAKKINGEN ONDER AANNAME, DAT DE RICHTING VAN
INSTROOMING IN DE VERTAKKINGEN STEEDS VOLGENS HARE
ASSEN IS GERICHT.

Allereerst wor;dt het geval behandeld, dat twee reservoirs verbonden zijn door een buis, welke aan haar benedeneinde is afgesloten, en
waarvan twee zijtakken in het reservoir met het laa,gste peil uitmonden,
daarna hetzelfde ,geval, doch met meer zijtakken.

j

/
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,_

L1
' ~,

sdlllë

~a.

1

1
1

nT
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--i1

1

~

1

1!: _h

. :,-t_
Fig. 28.

1. Niet-permanente beweging van water in een buis met twee zijtakken van willekeurige lengten (lig. 28}.
Gegeven een buis met twee zijtakken, resp. met een lengte [1 en [2
en ,een doorsnede f1 ,en f 2. Het buisge,deelte vóór de eerste zijtak, eerste
buisvak genoemd, heeft een lengte L1 en een doorsnede F; het buis77

gedeelte tusschen beide zijtakken in, tweede buisvak, heeft een lengte

L en eveneens een doorsnede F.
2

De snelheid van het water ten tijde t na het begin van de beweging
van het water in de buis is in beide reservoirs, welke door de buis
wovden verbonden, v 0 = 0 1 in het eerste buisvak v11 in het tweede v 1 ,
in ,de eerste zijfak u 11 in de tweede u 2 •
De hydrodynamische drukhoogte ten tijde t na het begin van de
beweging van het water in ,de huis is in de reservoirs, constant en ,gelijk
Het verval (niveauverschil tusschen beide reservoirs) is constant en
gelijk aan h.
De som der coëfficiënten van intreeweerstand, wrijvingsweerstand,
bochtenweerstand en schuifweerstand van het water in het eerste
buisvak is y2 ; de som van de coëfficiënten van wrijvingswee:rstand
en bochtenweerstand van het water in het tweede buisvak is t::,. 2 ;
de som van de coëfficiënten van wrijvingsweerstand, bochtenweerstand en uittreeweerstand van het water in de eerste zijt~k is Z.1 2
en in de tweede .1l,
Volgens de wet van BERNOUILLI is op een bepaald tijdstip:
h

=

z 1 2 U12 +

2 V12 +

r 2g
1

2

h= 2~+

r 2g

2g

JJ
1- 2

(V

V )2

2g

L1 dv1 +
g dt

.!:J_

du1
dt
V 2
u 2
+t::,.2_2_+k2_2_+
2
2g
2g
g

®

+ L1 dv1 + L 2 dv 2 + 11 du 2
g dt
g dt
g dt.

®
Verder is F v1

f 1 u1 + f 2 u 2 en
indien f 1 = a F en f 2 =
V 1 = a u1 + fJ U 2

=

F v2
en v1
of V1 1)
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Botsingsterm,

= f2 u2 , dus
= a u1 + v 2
V2

=

a U1

v2

fJ F;

= fJ u2

G

®

0

®

U it verge 1ij k ing
dat vergelijking

r.?\
ü

(2D

dv 2 _ R du 2
dt - ,J dt

vo 1gt:

O

1 dv 2
dt == fJ dl' zoo-

f du 2

wordt:

(~ 2_a2)
1

U1

2

2g

+ !.J

12

<Ju1_ _

,!Y✓_ dt

+ (6 +
2

~-·

-

+

+fJ L2 dv 2
(3 g

dt

2'fJ ;-) 2g
2

v

@

2

Met behulp van de vergelijkingen @ en @ is de beweging
van het water in een buis met twee vertakkingen benaderend te
vervolgen.
Hiertoe beschouwen wij vanaf het begin van ,de beweging korte
opeenvolgende perioden van een constant aantal seconden, t', ,gedurende welke wij verschillende veranderlijken als constant beschouwen en zullen .dan nagaan hoe de snelheden van het water in
de buisonderdeelen in deZJe perioden veranderen.
E e r s te p ,e r i o ,cl e.

In

deze

(2'/- a

2

)

~~

periode
en (

t;

2

worden

+

1:

2

)

van

~;

de

termen

verwaarloosd (u1 en v2 klein)

!J du _ _ !
D US g dt1 - 2
f du 1 _ 12
0

@

vergelijking

+ fJ L

2

dv 2

fJ g
dt
+ fJ L 2 dv 2
fJ 11 dt

dt -

®

Uit vergelijking @) volgt
dv 1
du 1
dv 2
d
dt = a dt dl' zoo at met behulp van vergelijking

+

@

volgende vergelijking is op te stellen:
dv1 _
du 1
__!!__!__1_ du 1 0 f
dt - a dt
l2
(3 L 2 dt
dv 1 _ a 12
a fJ L 2
/3 l1 du 1
dt 12
(3 L 2
dt

+
+
+
+
+

h

= (v1 -

v2l2 ~ 2
1
2g a 2

+

+ !.Je
2

v1

2

r 2g

l + /3 L
+ a fJ L + {J l
2

g a l2

+

®

@), @

Na samenstelling van de vergelijkingen
krijgen we:

2

2

de

1

en

dv 1
dt

@

ver-

+

L1 dv 1
g

dt
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®
Wij zullen nu nog v2 in v1 uitdrukken, ten einde een oplosbare
vergelijking te verkrijgen .
. In het begin van de beweging van het water in de buis, zoolang dus vergelijking @ geldt, is
U1

en volgens vergelijking

= 4+/3~
(:3 11

@:
_

12

a

V1 -

of

V2 -

Q

+ a (:3 L

2

(:3 l1

Ü

V2

V2

+ V2

11

a

12

+ a (:3(:3 L + (:3 1
2

Deze waarde van v 2 , gezet in vergelijking
h _

-

dv1 11

12

2

2

g (a 12

v/
2g

@,

geeft:

+ (:3 11 L + a 12 L1 + a (:3 L1 L + (:3 L1 11 +

dt

+y

®

V1

1

+

v/
2g

(1 -

+ a (:3 L"' + (:3 lil

2

(:3 11

a 12

+ a (:3 L + (:3 1
2

1

)2 ..1:12
~

2

of

®

In deze vergelijking stelt t' de duur voor van de eerste periode en
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is v1 de snelheid van het water in het eerste buisvak aan het einde
van de'.l)e periode.

@,

Is v1 berekend met behulp van vergelijking
lijkingen

@

en

@,

dan is uit ver-

@)

u1 bekend en uit vergelijking

en

@ ~~1 •

T w e e d e p ,e r i o d e.

~~1

Daar voor het einde van de eerste periode u1 en

bekend

zijn, is voor de tweede periode v2 uit vergelijking @ op te lossen.
u 2
l du
Noemen we (Z/- a 2) ~ +
= h' en wordt h' gedurende de
2
tweede periode als constant beschouwd, dan is:

i a!

h' = 12
of dv2

dt

+ fJ L2

dv 2
dt

fJ g

fJ g

+ fJ L2
= fJ g
! + /3 L
!2
2

Dus t'

+ ( 2+ Z 22
2

R ri

)

vl
2g

)h'-(1::,.2+ ~l) V22l
(J2

)h'

V2

2

2g \

21

µ 2g \

-

2

= ----'-,.,---"'15- ~ = =
µ U2 + fJ L2) V2gh'

(J

1::,.

2gh' + µ v2
V2gh' - µ V2
• /

nep. log. V

Wanneer v 2 bekend is, is uit vergelijking

@

+ 0.

u2 eveneens bekend.

Vervolgens is nu de grootte van v1 op het einde van de tweede
periode te berekenen uit vergelijking @, waarvoor we schrijven

h

= h'1 +

2

y

vi2
2g

+

L1 dv 1
g dt

Q

v

0:V

Van vergelijking
wordt de term h'1 gedurende de beschouwde
periode als constant aangenomen, en hij is bekend uit de voorgaande periode.
Noemen we h - h'1 = h" (h" als constant beschouwd, gedurende
de periode), dan is

h"
en i 1 -_

= y2

2g

L1

g

V2gl7' +
-

y v0

+YV

0

rîi10

dv1
dt

L1
I
Y V1
, /--=-- nep. og.
y V 2gh"
V2gh" - y V1

V2gh 11
V2gh"
6

+

V12

+

'\.:.:J
L1

/---==-

1
yV
2gh"

nep. I og.

Q
CJ
81

(v 0 = de grootte van v1 , aan het begin van de tweede periode, dus a:an
het einde van de eerste).
D e r d e p e r i o d e.
De grootte van h' voor de derde periode volgt uit vergelijking

~6'.):
u1

=

Vi -;;

v2 (v1 en v 2 beide reeds bekend uit de vorige periode)
dv 1 _

du 1
a dt

dt -

+

dv 2

dt

O

f du 1 _

dt -

dv1
dt

_

dv 2
dt

)_!a

dv1 en dt
dv2 b ei'd e ree cl s b e k en cl uit de vorige
. perio de, clus dt
du1
(dt
te becijferen.)
Gedurende de derde periode wordt h' weer als constant beschouwd.
enz.
2. Niet-permanente beweging van water in een buis met twee zijtakken met een lengte, welke gelijk is aan nul ( openingen in den
buiswand).

@

Wanneer in formule
verkrijgen we

(Z

1

(de term

~

a2) u/

2 -

2g

dII

=

wordt ingevuld !1

b_ dv2
g

dt

wordt nul, daar

dv1
dt

+ (L2 + Z2..:_)

1:

h eeft, zooa1s vo1gt uit d e f ormu1e

=0

p

en l2

=

V22

2g

0, dan
,Q

v

steeds een eindige waarde

dv1 _
dt
-

a

du1 + dv 2
dt
dt'

waarin

dv 2 s t ee ds em
. d'1g z11n.
.. )
en dt-

i:

Voor het begin der beweging van het water zijn u1 en v2 klein
en derhalve (2:1 2
zoodat formule

-

@

a 2)

~~

en ( !':,. 2

+ }/)

te verwaarloozen,

wordt:

dv 2 f dv 2 = 0
g dt O dt
.
In woorden uitg,edrukt, zal dus in het begin der beweging van het
water in een buis met twee openingen (korte spruiten) het water
0
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= L2

practisch uitsluitend in het eerste buisvak stroomen en zal dus alleen
de eerste opening water afgeven.
u 2
Zoodra de term (.J:'1 2 - a 2 ) ~ een niet te verwaarloozen grootte
2
verkrijgt, zal practisch de andere opening eveneens water afgeven.
Formule @ wordt, wanneer wordt ingevuld 11 = 0 en 12 = 0,
h = 2 V12 + z_ 2 U12
b_ . dv1 = :J: 2 (v1 - V2)2
1
1
'Y 2g
2g
g
dt
2g a 2

+

+ 'Y
=

V 2 (
21n

.s

1

-

Verder wordt formule

2

~1~
2g

!!___o)
V1•

+

2

+

:J: 2
_1_

a2

@:

L
+ y2 V2g + __!_
g
2
_1_

dv

1

dt

@:
Lu

en formule

dv1
g . dt

L1_

=L

®

Met behulp van bovenstaande formules is de beweging van het
water in een buis met openingen benaiderend te vervolgen op dezelfde
wijze als dit ad 1 is g,escMed.

3. Niet-permanente beweging van het water in een buis met meer
dan twee zijtakken.
Wanneer we een buis met n zijtakken beschouwen, doen zich, na
hetgeen ad 1 en 2 is behandel,d, geen moeilijkheden voor. De snelheden
van het water in de verschiUende buisvakken en zijtakken noemen we
resp. V 1 , V2, Vs •••••. Vn en u 1 , u 2, U 3 , U4 • • • • • • Un, Voor het geval de
lengte van alle zijtakken nul is (openingen in den buiswand), kunnen
voor de eerste periode, waarover de beweging wordt beschouwd, v 2 , v 3 ,,
V4 , • • • • • • Vn en u 2 , U 3 en u4 • • • • • • Un gelijk aan nul worden gesteld.
Dan zijn v1 en u 1 te vinden ovel'eenkomstiig de berekeningen, behandeld
ad 1 en 2.
Voor de tweede periode worden V 3 , V 4 , • • • • • • V n en U 3 , U 4 , • • • • • • u n
gelijk aan nul beschouwd; voor de derde periode V4 • • • • • • v n en
U 4 • • • • • • Un, ,enz.
Wanneer dus de zijtakken een te verwaarloozen lengte hebben
(openingen in den buiswand), zal weder eerst practisch de voorste
opening uitsluitend water afgeven, vervolgens tevens de tweede, daarna
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de derde, enz. De openingen zullen dus in stroomafwaartsche volgorde
Tta elkander beginnen met het afgeven van water.
Voor ,een voldoende nauwkeurigheid is het gewenscht de perioden
korter te kfozen naar ma te in de buis meer zij takken voorkomen,
B. NIET-~ÈRMANENTE BEWEGING VAN HET WATER IN BUIZEN MET
VERTAKKINGEN, WAARBIJ REKENING WORDT GEHOUDEN MET HET FEIT,
DAT DE RICHTING VAN INSTROOMING IN DE ZIJTAKKEN IN HET
ALGEMEEN NIET VOLGENS HAAR ASSEN IS GERICHT.
In de "transactions of the Engineering..:C..:mgres 1915 the Panama
Canal II", behandelt Whitehead in het hoofd~tuk genaamd "Hydraulics
of the Panama-Canal" een verschijnsel, dat zich füj het kolkvullen van
de sluiz,en van het Panamakanaal voordoet, nl., dat ,de laatste zijtakken
van het riool meer water af,g,even dan de eerste. Hij verklaart dit op
de volg,ende wijze:
De hoek van instrooming van het water uit het riool in de zijtakken
is niet voor alle zijtakken ,dezelfde, De tangens van den hoek, gevormd
door de instroomrichting en de as van den zijtak is voor elken
zijtak tg n

= .EL,
U1

waarin

v1 = ,gemiddelde snelheid van het water in het riool vak vóór den zijtak,
u 1 = .gemiddelde snelheid van het water in den zijtak, nadat zijn volle
profiel wordt doorstroomd.
Door de scheef,g,erichte waterstraal zal nabij het begin van den zijtak
een contractie ontstaan (fig. 8). ls de spruit zoo lang, ,dat voorbij de
insnoering het water weer het volle profiel van den zijtak volgt, dan
zal een botsingsverlies in ,de vertakking ontstaan, hetwelk gelijk is aan
2
12
1
u ( -• Is de spruit zeer kort (opening in den rioolwand),
2g cos 7T,
dan zal het wa'ter het riool in scheeve richting verlaten. De reëde doorsnede van den waterstraal is in dit g,eval kleiner dan de doorsnede
f van den zijtak, nl. f cos n.
Daar nu bij constante riool,doorsnede de snelheid v1 in stroomafwaartsche richting voorbij elken zijtak kleiner wordt ,en volgens
WHITEHEAD u1 voor elken zijtak gelijk kan wor,den gedacht, zal tgn
overeenkomsHg verminderen en dus cos n vermeerder•en, Bij lang,e
zijtakken zal dus de weerstand in stroomafwaartsche richting verminderen en ibij korte de waterstraaldoorsnede in die richting vergrooten. De afvo,er van een bepaalden zijtak van het riool zal dus
grooter zijn, naarmate hij verder stroomafwaarts is gelegen.
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1)

Het invoeren van de veranderlijke instroomrichting van het water
in de zijtakken van een buis in de vergelijkingen voor de met den tijd
veranderlijke strooming van het water levert geen moeilijkheden op.
Daar tg ;n;

V1
= -,

,

lS

U1

1
of--=
COS ;n;

U1

Bij lange zijt,akken is dus het botsingsverlies:
U12

(V

V12

+

U12 -

2g
U1
De coëfficiënt 2:\ in formules @) en
27'/

=

2712

+ (V V12u7

1)2.

@ (blz.
u/ -

78 en 79) wordt nu

1

)2.

Bij verdeeling van de beweging van het wa.ter in de buis, in perioden,
zooals op blz. 79 e.v., waarbij verschillende veranderlijken gedurende
elke periode constant worden gedacht, kunnen voor de benadering van
271/ voor ,een bepaalide periode de waarid,en v1 en u1 uit de voor.gaande
periode wor.den ingevuld. Voor de eerste periode kan 2:'/ = 2:1 2 worden
gesteld, omdat v 1 dan nog klein is,
Bij korte zijtakken (openingen) is de coëfficiënt a, o.m. voorkomende
in formule @, veranderlijk.
f cos ;n;
f
U1
a=--2
2
F
F V V1
U1
Wanneer nu voor een bepaalde periode v1 is berekend en v 2 uit de
·vodge bekend is, kan uit formule ~~ u1 woi;den becijfer,d, wanneer a

+

uit bovenbedoelide formule wordt bepaald. Voor de waarden van v1 en
u1 kunnen weer die uit de voorgaande periode worden gebruikt, terwijl
voor de eerste periode a

= ; .

Uit bovenstaande formules volgt duidelijk, ,dat de invloed van de
scheeve instrooming grooter wordt naarmate v1 t.o.v. u1 grooter wordt,
dus naarmate meer wa-ter voorbij den beschouwden zijtak stroomt.
Daar de hoev·eelheid water, welke voorbij de voorste vertakkingen
stroomt geleidelijk grooter wordt, zal de afvoer van de voorste zijtakken dus ,g,eleidelijk worden "afgesnoten", waardo'or meer water
door de laatste zijtakken en minder door de voorste wordt afgevoer,d,
dan zou volg·en uit de berekening onder ad A.
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HOOFDSTUK IIL
TOEPASSING VAN DE AFGELEIDE FORMULES
IN DE PRACTIJK.
A

KOLKVULLING DOOR RIOLEN ZONDER SPRUITEN.

Een eerste g•eval uit de practijk, dat na,der zal worden beschouwd,
is het vullen van een schutkolk van een schutsluis door middel van
twee riolen zonder vertakkingen (spruiten).
Vóór de kolkvulli111g is tusschen bovenwater en water in de schutkolk
een niveauverschil h aanwezig. Door het optrekken van de schuiven
van de riol,en zal het water in de riolen zich in beweging zetten, de
kolk zich gdeidelijk vullen en het verval dus allengs verdwijnen,
Ten tij,de t na het begin van ,de beweging van het water in de riolen
is een hoeveelheid water in de kolk ,gestroomd, welke gelijk is aan

Q= F

1:

vdt, waarin F = g,ezamenlijke doorsnede van beide riolen.

De hoogte van de schijf water, welke dan in de kolk is gestroomd is

. ft
s=

F

O

vdt, waarin O = oppervlakte van de schutkolk. Het verval •

O

is ten tijde t dus h' = h - s geworden.
De diff.erentiaalvergelijking van •de strooming van het water in de
riolen is dan, over,eenkomstig formule (D :

r

~~ ~ f lh- ("' + J) ;; - ~ udtl
.,,

®

0

Deze vergelijking is benaderend op te lossen, De vultijd wordt
hiertoe in perioden verdeeld gedacht van een bepaald aantal seconden,
Gedurende elke periode worden ö en h -

~/
~

t vdt

=

h' constant

0

gedacht, zoodat deze grootheden dus sprongsg,ewijze veranderen,

Bij hel begin van de kolkvulling is ~},' udt = o en dus h' = h
en wordt ver,gelijking
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®

voor de eerste periode:

dv
dt

= g_ )h l

(11 2

+ ö) --1ël
2g\

@)

Voor de grootte van ö wordt aangenomen de waarde op het einde
van de eerste periode (bij het begin is ö = oo).
Uit vergelijking (§) is de snelheid v1 van het water aan het einde
van de eerste periode te vinden,
Voor de tweede periode is v 1 de beginsnelheid, terwijl h' bekend
is, daar de hoogte s van ,de schijf water, welke bij het begin van deze
periode in de kolk is gestroomd te berekenen is.
Gedurende de tweede periode wordt de grootte van de snelheid
van het water vergroot van v 1 tot v 2 •
Voor de derde periode is v 2 de beginsnelheid en dus bekend.
We hebben dus voor elke periode een nieuwe oplosbare differentiaalvergelijking, zoodat we ,dus de verandering van de snelheid van
het water in de riolen kunnen vervolg,en, De nauwkeuri.gheid van de
berekening wordt voor een groot ,gede-elte beheerscht door de gekozen
duur van de periode, voor het overige door de nauwkeurigheid, waarmede de weerstandscoëffiënten proefondervindelijk bepaald zijn.
De oplossing der differentiaalvergelijkingen levert geen moeilijkheden op. We onderscheiden hierbij de volgende categoriën

(eenvoudigheidshalve stellen we h

rJ2 +

ö

=

171 2)

a. h' -

~ ~ J:' vdt

gelijk aan h' en

:

1J/

2

~g

>0

(snelheid van het water neemt toe).

Voor de oplossing wordt verwezen naar die van vergelijking

®·
b. h'

2
-

,,,,·11 2 2g
v

=

0 (snelheid van het water is gedurende de

periode als constant te beschouwen),
c, h' -

1J/

;g <

!~ =

0 of v

=

constant.

2

0; h' is positief (snelheid van het water neemt

af, kolk nog niet gevuld tot het peil van het bovenwater).

dv = g_ (h' dt
l
of -

dt

=

1

dv

.

t (-

2 ~)

h 2g

h'

+

;g )
2

1/12
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Dus t 1

f
= ,/
171 V 2gh'

+ 171 V, / l 2gh'

l

nep. og.

171
171

+ ,J/Ïgi?
/
+
V V 2gh'

171 V

nep. log.

171

J/Ïgi?

Vo -

®

+ V, / 2gh'

Vo

v2
g < 0; h' = 0 (snelheid van het water neemt af,
2
kolk gevuld tot het peil van het bovenwater).
d. h' - 17i2

= g_ (-

d v_
dt
Dus t

v2
e. h' - 17i2 g
2

,

L

2! ( 1

= ½l

< 0;

i7 1 2

~)

2g ·

1)

v - Vo ;

=

v

Vo

2 l v0
i7i t
2l

+

®

.

h' is negatief (er stroomt nog water in de

kolk nadat zij gevuld is tot het peil van het bovenwater).

~~
Dus t'
f.

V

=

= 17

2 l

=

V 2gh'

f ((

bg tg

h' -

ryl ~;)

17 1 v0

V 2gh'

-

bg tg

171

v )

V 2gh'

®

0.

Nadat v gelijk o geworden is, zal het water in de riolen gaan terugstroomen, omdat de kolkwaterstand dan hooger is dan de bovenwaterstand.
Voor de beweging van het water in de riolen ,gelden nu weer de
vergelijkingen sub a tot f.
Door ,de traagheid van het water in de riolen zal de kolkwaterstand
dalen tot onder het peil van het bovenpand, en zal ,daarna de stroomrichting van het water in de riolen wederom van richting veranderen.
Het water in de riolen verkrijgt dus een slinger ende beweging en is
de kolk theoretisch eerst in het oneindige blijvend g,evuld tot op het
peil van het buitenwater. Door de weerstanden, welke het water in ,de
riolen ondervindt, za:l de amplitude van de slingeringen verminderen,
zooda:t pradisch het evenwicht van het water in de kolk spoedig zal
zijn bereikt.
1

Indien de snelheid van het water in de riolen na elke periode wordt
uitgezet op een ass,enstelsel, waarvan de abscis de tij,das is en ,de
ordinaat de snelheid van het water aang eeft, verkrijgen we, na verbinding der gevonden punten door een vloeiende lijn, de snelheidslijn
van het water in de riolen.
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1

Wanneer de hoogtes van de schijf water, welke na elke periode in
de kolk is ,g,estroomd, wordt uitgezet op een assenstelsel, waarvan de
abscis de tijdas is en de ordinaat de hoogte van de schijf water voorstelt, verkrijgen we, na verbinding der gevonden punten door een
vloeiende lijn, de vullingslijn van de schutkolk.

GETALLENVOORBEELD,
Gegeven een schutsluis met een schutkolk, welke een oppervlak
heeft van 20.000 M 2 • De vulling g-eschiedt door miiddel van twee riolen,
elk met twee haaksche bochten met een g:emiddelde straal van 4,20 M.
en ,een ontwikkel.de lengte van 250 M. De riooldoorsnede is constant,
rechthoekig (4 X 6,25 M.) en heeft een oppervlakte van 25 M 2 , De
instroomopening van de riolen is aan alle zij-den afgerond, De schuiven
zijn glijdschuiven, zijn op willekeurige plaats in het riool aangebracht
en worden g-elijktijdig geopend. De heftijd van de schuiven is T =
100 sec.
Het verval is 1 M.

®

De beweging van het water in de riolen is gegeven door formule
met inachtneming van hetgeen in dit hoofdstuk hiervóór is g•eschreven.
De factor r/ is te becijferen uit de weerstanden, welke het water
in het riool ondervindt. Deze zijn:
a. intreeweerstand;
b. weerstand door huidwrijving van het water langs de rioolwanden;
c. weerstand in de bochten;
d, uittreeweerstand.
ad a.

De intreeweerstandshoogte is te stellen op

ad b,

De weerstandshoogte door huidwrijving. is

À

(t)

l ~; (zie blz. 73) waarin

0~ o 014 11
1= '
(constant
4

X

=

=
l =

F

1

)

v2

= 0,1 2g.
w2 =
W1

2.4 + 2.6,25
2.25 M 2 •
250 M.

=

beschouwd

2),

vergelijk noot op blz. 73).

20,50 M.

0 13
Aan de sluizen van het Panamakanaal is deze gemeten als •~ .

2)
Indien bekend is, hoe ,l met de snelheid verandert, is met de veranderlijke J.
in onderstaande berekening rekening te houden, Zoolang de schuif nog in beweging is,
domineert echter de schuifweerstand zoodanig, dat de invloed van J. in het begin
van de kolkvulling zeer klein is,
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20 50
• 250 ~ = 0 72 ~
·25
2g
'
2g
ad c,• De weerstand in de bochten is blijkens de empirische
formules van WEISBACH 1) :
Dus

Wo

•

=

0 0 14
•4

W3

ad d.

= 2.0,355

v2

v2

2

2

g = 0,71

g,

De uittreeweerstandshoogte is. w 4

Nu is 17 2

=

w1

+ w2 ~ Ws + w
V

4

= 0,1

=

;g

2

1,1

2

)

+ 0,72 + 0,71 + 1,1 =

2,63,

2g
De grootte van de factor o is empirisch bepaald door WEISBACH.
In "Hy,draulik" van FORCHHEIMER vinden we de volgende waarden
van o:
o = 193 , wanneer de schuif 1/ 10 gedeelte van de riooldoorsnede
vrijlaat, dus na t = 10 sec.
ö= 44,5 na t = 20 sec,
ö= 17,8 na t = 30 sec,
ö= 8,12 na f= 40 sec,
ö= 4,02 na t= 50 sec.
ö= 2,08 ·na t= 60 sec,
o = 0;95 na f= 70 sec,
o = 0,39 na t = 80 sec,
o = 0,09 na t = 90 sec.
o = 0,00 na t = 100 sec, (schuif geheel opgetrokken),
Verder blijft o = 0,00,
Nu is:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2,63 = 195,63 na f= 10
17i 2 = 193
2,63 = 47,13 na f= 20
17/ = 44,5
1J 1 2 -17,8
2,63 = 20,43 na f= 30
17i2 =
8,12
2,63 = 10,75 na f= 40
6,65· na f= 50
4,02
2,63
=
17/ =
4,71 na f= 60
2,08
2,63 =
17/ =
1712 =
0,95
2,63 = 3,58 na f= 70
3,02 na f= 80
0,39
2,63 =
17/ =
2,72
na f= 90
0,09
2,63
=
17/ =
17i2 =
2,63
na t = 100
0,00
2,63 =
Verder is 171 constant en gelijk aan 1,62.
1)
2)

90

sec.
sec.
sec.
sec,
sec.
sec.
sec,
sec,
sec.
sec.

of
of
of
of
of
of
of
of
of
of

17i
171
171
171
17i
171
17i
171
r; 1
17i

= 14
= 6,86
= 4,51

=
=
=
=
=

=
=

3,28
2,58
2,17
1,89
1,74
1,65
1,62,

Zie b.v. Hütte L
De voor w, en w 0 aangeno~en waarden zijn aan den grooten kant.

Wij zullen de verandering van de snelheid van het water nagaan
in opeenvol,gende perioden van 10 sec, gedurende welke we het verval
en de schuifweersfandscoëfficiënt constant beschouwen,
Eerste periode van 10 sec.
171

lO

=

=

14; h' = 1,00 M. (V 2gh' = 4,43)
250 ·
4,43 + 14v
14. 4,43 nep, log. 4,43 - 14v
O

+

= 0,268 M/sec.
De hoogte s van de schijf water, welke in de eerste periode in de
kolk is gestroomd, is
F
1
s = O v, 10 =
. 0,268 = 0,007 M.
40
v

Tweede periode van 10 sec.

= 6,86; h' = 0,993 M. (V 2gh' = 4,42)
250
4,42
6,86 V
250
lO = 6,86, 4,42 nep. log. 4,42 - 6,86 v
6,86. 4,42 '
4,42 - 6,86. 0,268
nep. 1og, 4 ,42
6 86 0,2 68
v = 0,506 M/sec ..
1
s = 0,007 +
0,506 = 0,019 M.
40
171

+

+

+ , .

Derde periode van 10 sec,
111

=

lO

=

4,51; h' = 1,00 - 0,019 = 0,981 (V2gh' = 4,39)
250
4,39
4,51 V
250
4,51. 4,39 nep. log. 4,39 - 4,51 v + 4,51. 4,39 ·
4,39 - 4,51, 0,506
nep. 1og, 4,39
4,51, 0,506

+

+

v
s

=

0,132 M/sec.
1
= 0,019
. 7,32 = 0,037
40

+

M/~

enz.
Ten slotte verkrijgen we de snelheidskromme I, en de vullingslijn II,
welke in Hg, 29 zijn g,eteekend, !
B,

KOLKVULLING DOOR RIOLEN MET SPRUITEN,

Een tweede geval uit de practijk, dat nader zal worden beschouwd,
is het vullen van een schutkolk van een schutsluis door middel van

riolen met spruiten.
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In de formules van hoofdstuk II vermindert voor dit geval slechts
het verval h met de diktes van de schijf water, welke ten tijde van het
begin van een beschouwde periode in de kolk is gestroomd, Zoo wor,dt
b.v. de op blz. 81 voorkomende term h" gelijk aan h-h'1 - s.
Voor het overige wordt verwezen naar ad A,
GETALLENVOORBEELD. (RIOOL MET TWEE SPRUITEN.)

Gegeven een schutsluis met een schutkolk, welke een oppervlakte
heeft van 10 000 M 2 , De vulling g,eschiedt ,door middel van één recht
riool, met een lengte van 250 M. De riool-doorsnede is constant en
rechthoekig (4 X 6,25 M.) en he,eft een oppervlakte van 25 M 2 , Op
25 M, en op 250 M, vanaf den rioolbovenmond is een spruit aanwezig
met een te v,erwaarloozen lengte en een doorsnede van 12,50 M 2 , Het •
benedenrioolcin:de is afgesloten, De schuif is een glijdschuif en is aangebracht in het ,eerste rioolvak De heftijd van de schuif is T = 100 sec,
Het verval is 1 M,
We beschouwen ,de beweging van het water in opvolgende perioden
van 10 sec,, gedurende welke we verschillende veranderlijken, zooals
het verval en o constant beschouwen, Aang enomen is, dat de richting
van instrooming in ,de spruiten steeds loodrecht is gericht op de rioolas,
1

Eerste periode van 10 sec,

B e p a 1i n g, v a n v 2 e n u 2 •
Gedurende deze periode is aan te nemen, dat v2 ( en dus ook u2 ) = o.
Bep a 1 in g van v1 en u1 ,
Volgens vergelijking

8

is:

+(

2

+

v/ )r2
b_ dv1
1 _ ~ ) ~1_:_I
2g
v1
a2 \
g dt
2
Hierin is y = intreeweerstandscoëfficiënt + huidwrijvingsweerstandscoëfficiënt
schuifweerstandscoëfficiënt =
01
0,014 20,50
193 1) = 0,1 + 0,075
,
-4- ~ - 25
193 = 193,175

h

+

=

+

+

a

=

~i2 =
1
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)

Ff =

+

0,5 ;

a2

= 0,25

1,1

Zie de door WEISBACH bepaalde coëfficiënten,

Indien y 2

+ (1 ~

2

~)
V1

.J,\.:_
= 0/,
a

is voor de eerste periode

1
0 12 = 193,175 + L ;~ = 197,6
5
01 = 14,06

lO

=

V 2gh = 4,43
25
l
4,43 + 14,06 V1
14,06. 4,43 nep. og. 4,43 - 14,06 v1 + O
v1 = 4,43
, = 0,3 15 M/ sec.
14 06
u1 = !!L
a

=

2. 0,315

=

0,630 M/sec.

Tweede periode van 10 sec.
B e p a 1i n g v a n v 2 e n u 2 •
Stellen we het eerste lid van formule
.
aan h', dan is h' = (1,1 -

0,25}

Stellen we verde; de term
gelijk aan µ 2 dan is:

@ (.~\ 2 -

u 2
~ gelijk
2

0630 2
'/' g
en v 2gh' = 0,58.
2
t::, 2

+

j

~
2

van genoemde formule

~---------

0,014 20,50 225 + _1..!_
4
25 '
0,25

µ=

a 2}

= 2 245
'

Dus

=
u2 =
v2

=

225
l
0,58 + 2,245 v 2 + O
2 ,2 45. 0 ,58 nep. og. 0 ,58 - 2,2 45 V2
0,0075 M/sec,
2 v 2 = 0,0150 M/sec.
10

Bepaling van v1 en u1 ,
li\ 2 -

Y1 -

0 1 0 5+ 4
(1
' + ,07
4 ,5+
-

0,0075)2 1,1 8
0,315
0,25 - 48, 5

01 = 6,99.
In de kolk is in de eerste 10 sec, gestroomd:
10.25. 0,315 = 78,8 M 3 • water, zoodat de schijfhoogte s = 0,0079 M.
h10 1) = 1 - S10 = 0,992 M. j
2gh10 = 4,42

V

1)

Lees: h na 10 sec,
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lO

=

+

25
l
4,42
6,99 V1
6,99. 4,42 nep, og. 4,42 - 6,99 V
1

+ -6,-99___
25
4_,4_2 '

4,42 - 6,99. 0,315

' nep, 1og. 4,42

+ 6,99. 0,315

Hieruit volgt :

=

v1
U1

=

V1 -

0,632 M/sec.
0,632 - 0,0075
1

V2

a

=

1,25

M/. sec.

2

(Zie vergelijkingen

@

en

@ ),

D e r d e p e r i o d e v a n 10 s e c.
B e p a 1 i n g v an v2 ,e n

µ

= 2,245

h' = (1,1- 0,25)
lO

=

v2

=

t:

1

2
;

V2gh' = 1,15

225
1,15 + 2,245 V2
2,245. 1,15 nep. log. 1,15 - 2,245 v2
225
l
1,15 - 2,245. 0,0075
2,245. 1,15 nep, og, 1,15
2,245. 0,0075
0,0367 M/sec.
2v2 = 0,0734 M/sec.

+

+

u2

=

+

B e p a 1in g v an
{i\

'1'1

2 -- 0, 1

01 =
s =

U3,

+ 0,075 + 17,8 + (1 -

V1

e n u1 •

0,0367)2
0,632
, __!_d_
0,25 -- 21 ,88

4,67
0,0079

+ 401 . 0,632 = 0,0237

h'

= 0,9763;

v1

= 4,38
=
4167

u1

=

Vi

V2gh' = 4,38
0,938 M/sec,

~ v2 = 2 (0,938 -

0,0367)

= 1,802

M/sec.

2

enz.
Ten slotte verkrijgen we de snelheidslijnen en de vullingslijn van
fig. 30 (resp. I en II). De middelste der snelheidslijnen betreft het
water in het eerste rioolvak
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Snelheids- en vullingslijnen bij kolkvullen door een
riool met twee spruiten.
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De gestippelde lijnen van de
fig. 30 en 31 betreffen de snelheid van het water in het eerste
rioolvak, de overige lijnen van
die in de spruiten,
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Fig. 31,

Snelheids- en vullingslijnen bij kolkvulling door een
riool met drie spruiten,
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Indien tusschen beide spruiten van het laatste getallenvoorbeeld
nog een spruit aanwezig was (riool met drie spruiten), dan kunnen op
soortgelijke wijze de snelheids- en de vullingslijnen worden geconstrueerd, Fig. 31 geeft de gedeeltelijk geteekende snelheidslijnen
en vullingslijn.
C,

VERBAND TUSSCHEN SNELHEIDS- EN VULLINGSLIJNEN,

In een tij,d dt stroomt een hoeveelheid water in de kolk, welke
gelijk is aan

dq =-Odz.
Hierin is O

=

oppervlakte schutkolk
- dz = stij.ging van het kolkwater in dt.
(z positief gerekend van boven naar beneden),
Bovendien is dq = vdt F
waarin: F = gezamenlijke ,doorsnede van ,de riolen
v = snelheid van het water in de riolen
Dus -Odz = vdt F
of

dz

F

-df = Q

@l)

V

~

Wanneer de vullin:gslijn bekend is, is

voor dk tijdstip

bekend, zijnde de tangens van den hoek, welke de raaklijn aan deze
kromme op ,dit tijdstip maakt met ,de abscis, Is nu van ·een bestaande
schutsluis de vullingslijn proefondervindelijk bepaald, dan is de snelheidslijn van het water in de riolen daaruit af te leiden, (Voor riolen
met spruiten is dan de snelheidslijn van het water in het eerste rioolvak
af te leiden),
Tevens volgt uit formule @ dat de vullingslijn een integraal-

kromme van de snelheidslijn is,
1
)

mule

@

Uit vergelijking

@ en

bedenk dat

v

d2 z
F dv
dv
volgt dt 2 = - 0 dt of dt = -

0 dz
= - F
dt en h - 0F

na vereenvoudiging
2

d z
dt 2

Fg

=- 0T

z

ft

vdt

O d2 z
dtz, Vul in for-

F

= z, dan krijgen we

0

o·(dz)
+ ( + b) 2Fl
Tt

2

Q

~
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welke formule als bekend kan worden beschouwd (vergelijk

FORCHHEIMER,

,,Hy-

draulik", formule 199a, blz, 349), Wanneer uit deze formule ~: wordt opgelost
(benaderend, daar b veranderlijk is, vergelijk overigens
en zoodoende de snelheidslijn te construeeren,
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FORCHHEIMER),

is v bekend

HOOFDSTUK IV.
HET PRACTISOHE NUT VAN DE KENNIS VAN DE BEWEGING
VAN HET WATER IN RIOLEN GEDURENDE HET KOLKVULLEN.
A. INLEIDING,

Zooals in het begin reeds g,ezegd, is het ontwerp van •een schutsluis
voor een groot gedeelte afhankelijk van ·de keuze van het vullingssysteem van de schutkolk Bij ,die keuze moet naar het voigen:de
worden gestreefd:
a. De constructie van de sluis moet goedkoop zijn, ,dus eenvoudi,g,
b. De vultijd moet zoo kort mogelijk zijn,
c. De op de -schepen in de kolk uitgeoefende krachten, veroorzaakt door het in- of uitstroomende water, moeten klein zijn;
m, a, w, de schepen in de kolk moeten gedurende de vulling
rustig •en veilig Hggen blijven.
De meest voorkomende vullingssystemen zijn:
1. Vulling door -de deuren (óf schuiven in de deur,en, óf de deuren
in haar geheel als schuif beschouwd).
2. Vulling door korte riolen, welke alleen in de sluishoof.den voorkomen (omloopriolen).
3. Vulling door riolen met spruHen, welke over ·de geheele schutkolklengte verdeeld voorkomen. (kortweg: riolen met spruiten),
Bij vulling ,door de deuren is de instroomrichting van het water
in het algemeen ongeveer gericht volg•ens de sluisas, bij vulling door
riolen in het algemeen loodrecht er op,
Ten einde op grond van de ad b en ad c genoemde eischen ,te kunnen na,gaan, welk vullingssysteem voor een bepaald geval voldoet, zal
hieronder een en ander betreffende den vultij,d en de op de schepen in
de kolk uitgeoefende krachten worden nagegaan,
Een bespreking van het ad a bepaalde behoort niet in het bestek
van deze verhandeling.
B.

1.

VULTIJD,

Vulling door de deuren.

De bekende vultijdsformule

V

=
m

Î

20h
F0 V2gh

®
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) )

r!

gel,dt slechts voor kolkvullingen door· schuiven in de deuren en dan
nog slechts voor plotselinge schuifheffing. Zij is gebaseerd op het feit,
dat de snelheid van het in de kolk stroomende water te allen tijde
correspondeert met het aanwezige verval, ,dus op verwaarloozing van
de massa van het water in het verbindingsstuk tusschen bovenwater
en schutkolk.
Wordt de schuif langzaam geheven (schuifheftijd T) dan is gedurende de beweging van de schuif de grootte van de instroomopening niet constant. Noemen we deze F1 dan stroomt in den
tijd dt ten tijde t na het begin van de schuifheffing (t < T) een
hoeveelheid water in de kolk, welke gelijk is aan:
d Q = m F1 V 2 gz dt
Indien de schuif met eenparige snelheid wordt geheven en de
door haar vrijgemaakte opening gedurende de schuifheffing per
tijdseenheid een constant bedrag toeneemt, dan is F1 = ; Fo (Fo = de
grootte van de opening na geheele schuifheffing). Dus dQ

= m Tt

F0 V2gz dt.
Verder is d Q = boven naar beneden).
Dus

m

Odz (het verval z is positief gerekend van

Tt

,/-

Fo v 2gz dt = - Odz
dz

0 T
of t dt

=-

mFoV2g

v-;

Aannemende, dat ten tijde T het nog aanwezige verval h' is, is:

Jr,

dt

~~ m

of

1

2P =

F~V2g Jrh Vz
h'

o

m

or
V 2g.

Fo

, /-

2. (v h -

. /V

h'}

V h'J
Fo Vzg
Het ten tijde T nog aanwezige verval h' verdwijnt in een tijd
Dus T

= 4 0 (Vh m

V'- 20Vi?
-mFoV2g
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Dus totale vultijd, V 11 , wordt dus

vn =

+ _2_Q_Vh'

+

+

0

= ! T
~l,(h = ! T
2 Oh
mF0 V2g
2
mF0 ~
2
mF 0 V2gh
of in woorden: bij eenparige beweging van de schuif en lineaire vergrooting van de opening onder de schuif wordt de vultijd gelijk aan
de som van de halve schuifheftijd en de vultijd bij plotselinge schuifheffing. 1 )

T

Opgemerkt zij, ,dat in bovenstaande berekening m gedurende de
schuifheffing constant is verondersteld, hetgeen in werkelijkheid wel
niet het geval zal zijn.
2.

Vulling door riolen zonder spruiten (omloopriolen).

Voor de bepaling van den duur van een kolkvulling door omlooprioleP mogen de vultijdformules
en @ slechts worden toegepast, indien de virtueele rioollengte, behoorende bij de einddoorsnede te verwaarloozen is (v,ergelijk blz. 74). Is deze niet te verwaarloozen, dan is er van een vultijd eigenlijk ook geen sprake, daar de
kolkwaterstand practisch gedurende eenigen tijd zal gaan slingeren
om den bovenwaterstand (vergelijk blz. 88).
Het bepalen van ,den vultij1d v,oor vullingen door lange omloopriolen geschiedt het beste door het foekenen van de betreffende vullings- en snelheidslijn, Voor benadering kunnen echter de formules
en @ wei worden toegepast (m
afvoercoëfficiënt), hoewel
zij .geheel willekeuri,g zijn en niet op theol.'etischen grondsfag berusten.
Is het riool van dien aard, dat de massa van het water er in is
te verwaarloo2Jen, dan onderscheiden we twee gevallen, nl. de schuif
is aan het benedeneinde van het riool aangebracht en de schuif :heeft
zoodanige plaats in het riool, dat de waterstraal na passeering van
de schuif weer het volle rioolprofiel inneemt (vergelijk blz. 75).
In het eerste geval zijn de formules @ en @ toepasselijk, in
het tweede slechts formule @. Wordt in het tweede geval de schuif
langzaam geopend, dan ware ter bepaling van het ,gedeelte van den
vultij,d, T., zoolang de schuif in beweging is, m van periode fot
periode van eenig,e s,eoonden te hepalen met ,g,eibruikmaking van de
door WEISBACH bepaalde waal.'den van o (blz. 90) en de snelheids- en

0

0

=

1)

Zie ook: ,,Zentralblatt der Bauverwaltung" van 1917, F. LÜDECKE en van 1925

Dr. Ing. R. WINKEL.
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vullingslijn te teekenen. Nadat de schuif is opgetrokken is de afvoercoëfficiënt m constant en is dus de gewone vultijdsformule toe te passen
om de rest van den vultijd, T,., te vinden. De totale vultij,d is dan

T=

r.+ T,..

Opgemerkt zij, ,dat men in de practijk over het alg,emeen met het
tweede geval te maken heeft.
~
De afvoercoëfficiënt is steeds te bepalen, wanneer de virtueele
rioollengte, behoorende bij de einddoorsnede, is te verwaarloozen.
3.

Vulling door riolen met spruiten.

Voor de bepaling van ,den vultij,d v<0or gevallen, waarin riólen met
spruiten zijn toegepast, kunnen de snelheids- en vullingslijnen dienst
doen.
Voor benadering zijn de formules @ en @ weder van toe. passing, hoewel zij ,geheel willekeurig zijn en niet berusten op theoretischen grondslag. 1 )
C.

DE KRACHTEN, WELKE GEDURENDE HET KOLKVULLEN OP DE
SCHEPEN IN DE KOLK WORDEN UITGEOEFEND.

De krachten, welke bij het op peil brengen van de schutkolk op de
daarin liggende schepen worden uitgeoefend, zijn te onderscheiden in:
I. Langskrachten.
II. Dwarskrachten.
De benamingen ,geven reeds aan, dat de eerstgenoemde categorie
werkt in de richting van de sluisas en de laatstgenoemde in een richting
loodrecht daarop,
De werkelijke kracht, welke op een bepaald oogenblik op een schip
werkt, is de resultante van ,de langs- en dwarskracht.
L BESCHOUWING VAN DE LANGSKRACHTEN.

1.

Vulling door de deuren.

Reeds eenige jaren voor den Europeeschen Oorlog zagen de leiders
van het Wa<terloopkundig Laboratorium te Berlijn-'Charlottenhurg het
1
)
Eenige waarden van afvoercoëfficiënten m geeft WHITEHEAD in het reeds
genoemde boek. Aan de bestaande groote schutsluis te IJmuiden is m gemeten
als 0,72 (uit formule @ ). Opgemerkt zij, dat de instroomopening der riolen
scherpkantig is, en dat een weerstandgevend rooster vóór deze opening aan~
wezig is.
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groote nut in van de bestudeering van de krachten, welke gedurende
de schutting op de schepen in ,de kolk worden uitgeoefend,
Aangezien aldaar in hoofdzaak de vulling door de deuren is bestudeel'.1d, waarbij overwegend langskrachten voorkomen, zijn slechts deze
laatste nader beschouwd,
Naar aanleiding van in dit Laboratorium verrichte proeven geven
Dr, H. BLASIUS en Dr, H, KREY resp. in Glas,er's Annalen für Gewerbe
und Bauwesen 1912 en in het ZentralblaH der Bauverwaltung van Juni
1914, beschouwingen over het ontstaan en de grootte der langskrachten,
De publicaties zijn gebaseerd op kolkvullingen en -ledi,gingen,
waarbij de snelheid van het in- of uitstroomend water te allen tijde
correspondeert met het nog aanwezi,ge verval, m, a, w, met verwaarloozing van ide massa van het water in het verbindingskanaal tusschen
buitenwater en kolk (dus vulling door korte riolen of door schuiven in
de deuren), 1 )
1

Blijkens de pUJblicaties is de voornaamste langskracht de kracht,
welke ontstaat hij het treffen van het schip door de golf, welke ontstaat
door het foestroomen van water in de kolk en welke zich in langsrichting voortplant, Indien b,v, bij kolkvulling de schuif plotseling
geheel wordt geopend en er in de eerste sec, een hoeveelheid water
Q in de kolk stroomt, moet de snelheid van het water in de kolk in
langsrichting u

= b~

worden, wil het toegestroomde water zich over

de schutkolk verspreiden, In deze formule zijn b en d resp, breedte en
diepte van de schutkolk
Het water in de kolk heeft aanvankelijk een snelheid nul; het
toegestroomde water moet de snelheid u veroorzaken, Daarbij moet
een niveauverhooging 17 ontstaan, welke zoo groot is, dat stilstaand
water een snelheid u verkrijgt, Een eenvoudige berekening laat zien,
dat 17

= b~,

~

en dat de snelheid van het zich voortplantende

V

water gelijk is aan c =
gd (g = versnelling van de zwaartekracht),
De golf schrijdt voort naar het benedenhoofd en stuit tegen de
benedendeuren, alwaar de snelheid u teruggebracht wordt tot nul,
Hierbij ontstaat een niveau-verhooging, welke weer met behulp van
1
)
Bij deze publicaties wordt uitgegaan van een gelijkmatige toestrooming van
water evenwijdig aan de sluisas en wordt aangenomen, dat de aanwezigheid van
het schip den beschreven toestand niet verstoort.
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de hierboven genoemde formules is te berekenen. Deze niveauverhooging plant zich voort in ,de richting van het bovenhoof d, overal voor
zich uit de snelheid van het water in de kolk terugbrengende tot nul.
Na het bereiken van de bovendeuren wordt het water in de kolk weer
op snelheid gebracht en dus plant zich een nieuwe golf voort in omgekeerde richting.
Uit de formule 17

=

2V

1
g d volgt, dat hoe grooter de diepte

van het water in de kolk wordt, hoe kleiner golfhoogte.
In het begin van de kolkvulling is 17 dan ook het grootst, niet
alleen echter om genoemde oorzaak, doch ook daar Q dan het
grootst is.
Wanneer de ,golf een schip, da:t een grootte van ondergedompeld
grootspant D heeft, treft, is de kracht, welke op het schip wordt _uitgeoefend

K = 17 D
De niveauverhooging wordt echter nog vergroot door opstuwing
van de golf tegen het schip. 1 )
Uit het bovenstaande vo1gt, dat de schutkolk zich schijfsgewijze
vult en dat het schip beurtelings een kracht ondervindt in de eene en
in de andere richting. 2 )
1)
Op het feit, dat deze opstuwing van grooten invloed is op de grootte van K
en dat zij afhankelijk is van de grootte van de verhouding van het ondergedompeld
grootspant van het schip tot de natte doorsnede van de kolk, wordt door Dr. Ing.
R. WINKEL gewezen in 11 die Bautechnik" van 3 Augustus 1923. Schrijver merkt
op, dat, wanneer het schip de geheele kolk verspert, de golf geheel tegen het
schip wordt teruggekaatst, waardoor de kracht wordt K = 2 17 D. Wanneer het
schip niets anders is dan een houtvlot, is de kracht K = rJ D. Voor een willekeurig
schip ligt de grootte van de kracht tusschen 2 rJ D en rJ D of in het algemeen
K = k 17 D waarin 2 ~ k ~ 1.
Voor de berekening van k wordt naar de publicatie verwezen. De uitkomst van

de berekening is: k

=

V r + ¼(~) :f'
2

2

-

waarin F = natte kolkdoorsnede,

f=F-D. Echter zijn ·er nog neveninvloeden, welke de grootte van k veranderen,
Door de aankomende golf wordt het voorste gedeelte van het schip opgelicht en
het achterste dieper , ingedompeld, Hierdoor zal de golf nabij de boeg afgeplat
worden, terwijl er een niveauverhooging zal ontstaan nabij het achterste gedeelte
van het schip. De op het schip werkende kracht wordt derhalve kleiner dan K (zie
verder genoemde publicatie),
2)
Met het zich schijfsgewijze vullen van de schutkolk is bij de hiervoor behandelde getallenvoorbeelden geen rekening gehouden, daar het voortschrijden van de
golven zoo snel gaat, dat de invloed daarvan op de snelheid van het water in
de riolen niet groot is (c =
gd ),

V
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Wordt de schuif echter langzaam geopend, dan zal de hoeveelheid
per sec. in de kolk stroomend water langzaam aangroeien tot een
maximum ,gmoHe. In een tijd dt heeft de golf een weg c dt afgelegd,
zoodat dan in de kolk een verhang J
Daar d 17

=

d bQ

V~
g

J c dt

=/

dt ontstaat.

(zie hierboven) en d Q
-

=

du

bdv1

b

gd

=

b.d.du, is
1

=du,!!__
C

= du

= du

. _!_
0,'i\
g
<
\:.'..:,J
Uit deze formule volgt, dat het verhang ,ev~nredig is met de toename
per tijdseenheid van de snelheid van het water in de schutkolk en dus,
indien d als constant mag worden beschouwd, eveneens met die van
den toevoer van water.
Aannemende, dat J constant is over de scheepslengte l en dat
1 < cT (T = schuifheftijd), dan is de op het schip uitgeoefende langskracht, voordat de teruggekaatste golf het schip heeft bereikt:
K' ;; J l D k 1).
Afgezien van het feit, dat het verval gedurende de schuifheffing
reeds vermindert, is K' max < Kmax = 1}max, D, Hoe langzamer schuifheffing, dus hoe kleiner J en hoe kleiner K' max•
0

2.

f J

dt

_!J__
c2

dt

Vulling door riolen zonder spruiten. (Omloopriolen.)

Wanneer nu de schutkolk door middel van omloopriolen wordt
gevuld, zal de toevoer per sec., Q, zelfs bij plotselinge volledige schuifheffing, langzaam aangroeien, De aangroeiing per tijdseenheid van den

t oevoer van h e t water'dt'
dQ .
l"k
F dv d du
F dv
1s ge lJ aan
dt' us dt= bd'dt'
Ingevuld in formule

@

F
dv
@
37
gbd ' dt
is de verandering van het verhang tijdens de
J

Blijkens formule

@

vinden we:
1

=

kolkvulling te volgen, wanneer de snelheidslijn (

~~) en

de vullings-

lijn (d) bekend zijn.
1\)

Voor k wordt verwezen naar de eerste noot op de vorige blz.
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Is

dv
d1 . dl

gedurende den tijd, dat de golf noodig heeft om langs

_het schip te trekken, als constant te beschouwen, geval in het begin van de kolkvulling, wanneer
(zie b.v. fig. 29) langskracht:

en dit is veelal het

~~ tevens

het grootst is

dan is de grootte van de op het schip uitgeoefende

K'

= J

l Dk

=

1
· maximum,
·
D us K' 1s
wanneer d

k Fg~J
dv
. dt

~~

d't
· D aar de groo tt e van
1 1s.

duit de vullingslijn ten alle tijde bekend is, is de maximum grootte van

~ . ~~

op eenvoudige wijze door probeeren te vinden (dis als constant

te beschouwen, 1gedurende den tij·d, welke de golf noodig heeft om langs
het schip te trekken).
Bij kolkvulling zijn in normale gevallen zoowel

1

als

~~

het grootst

in het begin, zoodat dan de grootste langskracht ontstaat. Deze is dan
onmiddellijk te berekenen uit formule §, zood at daartoe zelfs het
teekenen van een gedeelte der snelheids- en vullingslijnen niet noodig is.
Opgemerkt zij, -dat in het algemeen de langskracht het grootst is,
voordat de teruggekaatste golf het schip heeft bereikt (dus voordat
een tegengesiteld ,gerichte langskracht ontstaan is).
3.

Vulling1 door riolen met spruiten.

Om een duidelijk beeld te geven van de langskrachten, welke er
optreden bij vulling door een riool met spruiten, zal het geval worden
behandeld, dat de schutkolk door een riool met twee spruiten wordt
gevuld (blz. 77 e.v.) en waarvoor bepaaldelijk wordt verwezen naar
fig. 30.

In het begin van de kolkvulling is

d;;

het grootst en ,dan werkt

de eerste spruit alleen. Eerst later begint de andere spruit merkbaar
water af te geven. De langskracht wordt ,derhalve in het begin van
de vulling, dus zoolang zij het grootst is, lbeheerscht door het water,
dat uit de eerste spruit stroomt. Het water uit de tweede spruit
1 ) Voor k wordt verwezen naar de noot op blz. 102. Indien nauwkeuriger waarde
van K' wordt verlangd, construeere men de verhanglijn uit de snelheidslijn en vullingslijn.
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begint niet alleen later te werken, doch

d;: is tevens kleiner dan d;/ .

Het water uit de tweede spruit geeft dus een golf, welke het schip eerst
treft, nadat de golf, ontstaan ,door het water, dat uit de eerste spruit
str.oomt, een of meer malen heen en weer is gegaan. 1 ) Onder omstandigheden kan dus het water uit de tweede spruit de golf, ontstaan door
het water, dat uit de eerste spruit stroomt, versterken, .doch tegen dat
de golf -door het water uit de tweede spruit, wat de grootte van de
langskrachten betreft, van belang is gewor-den, is die, welke ontstaat
door het water uit de eerste spruit dat niet meer,
Heeft men nu een riool met spruiten, zooals in de practijk meestal
voorkomt (vele spruiten vrij regelmatig over de kolklengte verdedd,
elk met een kleine doorsnede t.o.v. de riooldoorsnede), ,dan zijn de
langskrachten in het algemeen niet van eenige beteekenis, daar de toename per tijdseenheid van de hoeveelheid water, welke uit de eerstwerkende spruiten treedt, gering is in verband met ,de kleine spruitdoorsnede,
Het verkleinen van de langskrachten zou c, q. kunnen geschieden
door langzame schuifheffing, Hierdoor zou de snelheid van het water
in de eerste spruit langzamer toenemen dan bij sneller schuifheffing en
dus ook die van het water in de volgende,
II.

BESCHOUWING VAN DE DWARSKRACHTEN.
1,

Vulling door de deuren.

Op blz. 101 is reeds opgemerkt, dat voor dit vullingssysteem de
dwarskrachten niet van overwegend belang zijn, Zij zullen dan ook
onder dit hoofd niet nél!der worden beschouwd,

Vulling door riolen zonder spruiten. (Omloopriolen).
De voornaamste dwarskrachten, welke op een schip in de kolk
worden uitgeoefend, ontstaan door botsing van de in de kolk tredende
waterstralen tegen het schip of plaats-elijk tegen het stilstaande water
in ,de kolk naast het sohip,
In de eerste plaats beschouwen wij de vulling door één riool (eenzijdige vulling),
2,

Wanneer het water, dat uit een riool stroomt, tegen een scheepswand stoot, de doorsnede van ·den waterstraal ter plaatse van de
1
)

De snelheid, waarmede de golf zich voortplant is c

= V gd.
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botsing F is en de snelheid van het water v, is de kracht P, welke op
dezen wand wordt uitgeoefend op eenvoudige wijze benaderend te
berekenen uit de botsingsformule,
Pdf = mv, waarin m = de massa van het water, dat in een tijd
Fv dt
F v2
dt botst. Dus Pdt = - - . v of P = - .
g
g
Deze formule geldt slechts indien de getroffen scheepswand loodrecht sitaat op den waterstroom. Voor een willekeurige richting van
den getroffen scheepswand moet nog een coëfficient y in de formule
worden ingevoerd (y < 1).
De formule wordt dan P

F v2
=y-.
g

Het schip wordt ,door P weggedrukt,
Wanneer de waterstraal het schip niet treft, doch eronder doorschiet, wordt de stoot opgevangen door het water naast het schip aan
de van het riool: afgekeerde zijde. Voor het geval de sluis zoo breed
ware, dat de waterstraal den overstaanden muur niet direct treft, is
bij benwdering het verschil in waterstand tusschen het water in de kolk
onmiddellijk voor den rioolmond en ter plaatse waar de snelheid van
het water practisch nul is, te berekenen. Wordt dit verschil s genoemd
en de ,diepte van de kolk onmiddellijk voor ,den rioolmond d, dan
is, wanneer B = breedte van den waterstraal,

P = 1/2 B (d + s) 2 - 1/2 Bd2
Wanneer s klein is t.o.v. d, wordt
P = 1/2 B. 2 s d = B s d.
·
F v2
Dus B s d=-g
F v2 H v2
of s = Bdg = dg

=

1/2 B (s 2

+ 2 sd).

indien H = hoogte van den rioolmond.
Bij bovenstaande berekening is aangenomen, dat de rioolmond
rechthoekig is, dat de breedte van den waterstraal constant is en ·dat
de drukverdeeling van het water voor den mond en op eenigen afstand
daarvan -een ,driehoekvormi,g ver loop heeft. Daar deze aannamen niet
algemeen, noch theoretisch volkomen juist zijn, moet aan bovenstaande
berekening niét te veel waarde worden gehecht. Bovendien zal in het
algemeen de sluisbreedte niet zoo groot zijn, dat geen ,directe botsing
van den waterstraal tegen den overstaanden muur plaats heeft. In de
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practijk zal echter de snelheid van het water ter plaatse van den
overliggenden i;nuur door de vergrooting van de doorsnede van den
waterstraal zoo gering zijn, dat deze botsing van weinig invloed is.
Wanneer men zich B constant denkt en de waterstraal uit het
riool zich prismatisch ver,groot is sop eiken afstand van den rioolmond
te berekenen en blijkt, ,dat zich een constant verhang vormt in de
richting dwars op de sluisas. Wanneer een schip zich voor den rioolmond bevindt, is nu de er op uitgeoefende dwarskracht, welke afhankelijk van ,de ssJ:ieepsbreedte is, te berekenen. Ook deze berekening is
zeer vaag, daar niet bekend is op welke wijze de waterstroom uit het
riool zich zal verwij,den. Het nemen van modelproeven is ten deze
1?,eboden.
In bovenstaand geval wordt het schip als het ware gezogen naar het
watergevend riool.
Bovenbedoelde krachten, welke rechtstreeks op het schip werken,
worden primaire dwarskrachten genoemd. Ze zijn niet goed voor berekening vatbaar, zelfs de eerstbeschouwde niet. In ,de eerste plaats,
omdat niet bekend is hoe de waterstraal uit het riool zich verwijdt en
in de tweede plaats, daar in het algemeen een gedeelte van het water
onder het schip zal doorschieten of erlangs zal stroomen, zoodat de
drukkracht verkleind zal worden door een, zuigkracht. Beide beschouwde soorten dwarskrachten zullen dus samenwerken.
F v2
De grootste dwarskracht, welke ontstaan kan is Pm = --,--, waarin
g
F = doorsnede rioolmond en v = snelheid ter plaatse. Wanneer de
berekende waarde van P m een toelaatbare grootte heeft, weet men
zeker, dat men aan den ongunstigen kant is.
De grootte van ·deze primaire dwarskracht is op elk oogenblik te
benaderen uit de snelheidslijn.
De primaire dwarskracht heeft zijn maximale grootte op het oogenblik, dat de snelheid van het water in het riool het grootst is. Zij blijft
in tegenstelling met de langskrachten, in het algemeen gelijk gericht;
in een bijzonder geval verandert zij slechts eenmaal van teeken. (Vergelijk II-3).
Een derde categorie krachten, zoowel verwand aan de langskrachten
als aan de primaire dwarskrachten, vormen de secundaire dwarskrachten. Zij treden vooral op, wanneer het water van opzij plaatselijk in
de kolk stroomt (omloopriolen} en het schip buiten de directe sfeer
van ,den waterstraal ligt
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Indien één riool werkt (eenzijdige vulling), zal buiten de directe
invloedssfeer van het riool het verhang in dwarsrichting van de sluis
niet gehandhaafd blijven. De langs golf zal derhalve voorbij de zöne
welke rechtstreeks onder den invloed van het riool staat door een
dwarsgolf uit zijn richting evenwijdig aan de sluisas worden geleid.
De langsgolf zal ,dus behalve een langskracht ook een dwarskracht
veroorzaken. Deze dwarskracht nu noemen we een secundaire dwarskracht.
De grootste secundaire dwarskracht ontstaat door de langsgolf,
welke het meest uit zijn langsrichting wordt ,gdeid, dus door die, welke
ontstaat op het tijdstip, dat de primaire dwarskracht het grootst zou
zijn.
Uiteraard treden de secundafr.e ,dwarskrachten tegelijk op met de
langskrachten, dus periodiek Zij wisselen dan ook meestal evenveel
malen van teeken als de langskrachten. Voor berekening zijn zij niet
vatbaar. Alleen kan worden gezegd, dat ze voor elk tijdstip niet grooter
zullen zijn dan de primaire zou wezen, Heeft dus de berekende grootst
mogelijke primaire dwarskracht een toelaatbare grootte, dan behoeft
men niet, wat de grootte betr·eft, te vreezen voor de secundaire dwarskrachten. Zij hebben echter door haar wisselende richting stee·ds een
grooteren invloed op de rust1ge ligging van schepen in de kolk, ,dan
de gelijkmatig gerichte primaire dwarskrachten,
Ligt een schip geheel of gedeeltelijk in de directe sfeer van den.
waterstraal, dan zullen uiteraard geen secundaire dwarskrachten op
het deel van het schip in deze sfeer werken. In het gebied der primaire
dwarskrachten behoeft men dus ,de secundaire niet te vreezen.
De aanwezigheid van het schip zal ook invloed uitoefenen op de
grootte der secundaire dwarskrachten, omdat daardoor het water in
de kolk plaatselijk zal opstuwen bij het voorbijtrekken van een
langs golf.
Bij vulling door twee omloopriolen tegenover elkander (tweezijdige
vulling) zullen de primaire dwarskracht-en in het algemeen kleiner
zijn dan bij eenzij,di,ge vulling. Stoot echter het water uit het riool
het dichtst bij het schip tegen den scheepshuid en ligt het schip tevens
in het verhang in dwarsrichting, dat gevormd wordt door den waterstroom uit het andere riool, dan werken de dwarskrachten, veroorzaakt
door heide riolen afzonderlijk, in gelijke richting. Bij tweezijdige vulling zal de hoogste kolkwaterstand in de sfeer der riolen daar ontstaan,
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waar beide waterstralen tegen elkander stooten, Daar wij kunnen aannemen, dat het niveauverschil in dwarsrichting van de ,sluis voor éénen tweezijdige vulling ,gelijk is, zal het verhang bij tweezijdi,ge vulling
ongeveer dubbel zoo groot zijn als hij eenzij•dige, De secundaire dwarskrachten zullen bij tweezij,dige vulling dan ook ongeveer tweemaal zoo
groot zijn als bij eenzijdige vulling, Door interferentieverschijnselen
wordt echter het vraagstuk zeer gecompliceerd,

Vulling door riolen met spruiten.
De grootte van de grootst mo,gdijke primaire dwarskrachten, welke
op een schip worden uitgeoefend is voor een riool met spruiten bij eenzijdige vulling bij benadering te berekenen, wanneer de snelheidslijnen
van het water in ,de spruiten bekend zijn, Om deze grootste primaire
dwarskracht te vinden is het voldoende de stijgende tak der snelheidslijnen te construeeren,
Bij een riool met spruiten, zooals in ·de practijk gebruikelijk (vele
kleine spruiten verdeeld over de geheele kolklengte), zal ,de grootste
primaire dwarskracht van weinig belang zijn, wanneer de schepen
slechts in de directe sfeer van een gedeelte van de spruiten lig,gen,
Is een schip zoo lang, dat het in de directe sfeer liigt van alle spruiten,
dan zal de primaire dwarskracht meer beteekenis hebben, Men moet
echter bedenken, dat de verschillende spruiten niet gelijktijdig een
maximum afvoer hebben, zoodat niet de waterstralen uit alle spruiten
afzonderlijk gelijktijdig een maximale dwarskracht veroorzaken,
Daar de primaire dwarskrachten in het algemeen gelijkgericht zijn
(zij wisselen ten hoogste eenmaal van richting, zie blz. 107) zal een
schip onder invloed daarvan rustig in de kolk liggen,
Wij beschouwen eerst eenzijdige vulling.
Zijn de spruiten zoo hoog aangebracht, dat het water tegen het schip
stoot, dan zijn de primaire dwarskrachten steeds drukkrachten, Ligt
het schip aan den muur, welke het riool bevat, dan worden de trossen
gespannen en dan is het zaak t,e weten of de drukkraohten niet te groot
worden, omdat het breken van een tros ongelukken zal veroorzaken,
Wanneer het schip aan den overHggenden muur lag zouden de trossen
ontlast worden, door de directe botsing van het water, doch op trek
belast door het verhang van het water in dwarsrichting van de sluis.
Afhankelijk van de scheepsbreedte, de kolkbreedte en de hoogtelig,ging
van de spruiten, zal de zuig- of drukkracht domineeren,
Wanneer de spruiten zoo laag zijn aangebracht, dat het water onder
het schip ·doorschiet, zal het schip naar het riool toe worden ,gezogen
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(vergelijk blz. 107). Ligt het schip gemeerd aan den muur, welke het
riool bevat, dan worden de trossen gedurende de vulling door de
primaire dwarskrachten ontlast (veilige ligging van het schip 1 ) ) , ligt
het aan den anderen muur, dan zullen de trossen juist worden belast
(minder veilige ligging).
Zijn de spruiten laag aangebracht en stoot het water aanvankelijk
tegen het schip en schiet het daarna, door het rijzen van het water in
de kolk, onder het schip door, dan zullen de primaire dwarskmchten
eenmaal van richting veranderen.
De steeds vari richting veranderde ,secundaire dwarskrachten zullen
weer niet ontstaan in het gebied der primaire dwarskrachten (zie
blz. 107). Juist om haar veranderlijke richting is het zaak te zorgen,
dat de geheele kolk het gebied der primaire dwarskrachten wordt
gedurende ,den tijd, dat veel water in de kolk stroomt. 2 ) Concentrafü~ van spruiten is daarom uit den booze. Evenmin is het aan te
bevelen een riool zoodanig in te richten, dat een bepaalde groep
spruiten domineert. Zoo is b.v. er op te letten, dat de waterafvoer van
de voorste spruiten niet .geleidelijk zoodanig wordt "afgesnoten", dat
het water voor het grootste gedeelte uit de laatste spruiten stroomt.
(Panamakanaal).
Bovendien is concentratie der spruiten te vermij,den, omdat de primaire dwarskrachten, welke op het gedeelte van het schip in haar
sfeer werken, groot zullen zijn. 3 )
Wordt de kolk gevuld door twee riolen met spruiten tegenover elkander (tweezijdige vulling) dan zal, wanneer het schip dicht tegen een
muur gemeerd ligt, bij hooggelegen spruiten steeds een drukkracht ontstaan. Deze drukkracht is veelal grooter, dan die, welke ontstaan zou
bij eenzij,dig,e vulling, daar immers het water uit elk der riolen afzonderlijk dikwijls een ,drukkracht in dezeUde richting zal veroorzaken.
1)
Nadeel van een vullingssysteem, waarbij de trossen ontlast zijn en waarbij
derhalve het schip tegen den muur wordt gedrukt, is de wrijving, welke tusschen
schip en muur ontstaat gedurende het rijzen van het schip. Voordeel is, dat eventueele langsgolven door de wrijving geen vat op het schip hebben. (Vergelijk het
artikel van Ir. C. T. C. HEYNING in "De Ingenieur" Nr. 34, jaargang 1925, blz. 735).
2)
Tevens kleine langskrachten,
3)
Ook kunnen dan groote langskrachten ontstaan. Wanneer de concentratie
van den afvoer der spruiten nabij het bovenhoofd is, zullen bij een bepaalde hefsnelheid der schuif de langskrachten grooter zijn, dan wanneer de concentratie
nabij het benedenhoofd ware en de schuif met dezelfde snelheid wordt geheven
(verschil in rioollengte), Bij de Panama-sluizen is de concentratie aan het benedeneinde van het riool. Blijkens de publicatie van WHITEHEAD ondervinden de schepen
aldaar dan ook geen last van krachten in langsrichting. (Zie Deel I, blz. 14.)
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Wanneer de spruiten zoo laag zijn gelegen, dat het water onder het
schip doorschiet, ontstaat steeds een zuigkracht,
Een en ander is dan ook de reden dat het gewenscht is de spruiten
zoo laag mogelijk aan te brengen, wanneer het in de bedoeling ligt
tweezijdige vulling toe te passen. De lig.ging van het schip in de kolk
is dan veiliger, dan bij hooggelegen spruiten( ontlaste trossen).
Indien bij tweezijdi,ge vulling het schip in de lengte-as van de kolk
aan beide mur•en gemeerd ligt (Panama-kanaal), zullen bij tweezijdige
vulling de primaire dwarskrachten, ontstaan door het water uit'beide
riolen, elkander tegenwerken, De resulteerende dwarskracht zal dan
weliswaar kleiner zijn, ,dan hij eenzijcdi:ge vulling, doch het schip zal
bij ,groote vervallen en snelle kolkvulling minder rustig ( doch niet
onveilig) in de kolk blijven lig,gen, daar de dwarskracht dikwijls van
richting zal veranderen: het schip zal heen en weer schudden. Dit zal
.geschieden omdat niet alle spruiten, zooals op blz. 124 wordt uiteengezet, steeds een regelmatigen afvoer hebben, waardoor de dwarskrachten, veroorzaakt door het water uit beide riolen afzonderlijk; in
het algemeen niet gelijktijdig precies aan elkander gelijk zijn.
III. VERGELIJKING TUSSCHEN LANGS- EN DWARSKRACHTEN.

Uit het voorgaande voLgt, dat de langskrachten en primaire dwarskrachten in wezen geheel van elkander verschillen. De grootste langskrachten treden bij vulling door riolen op, wanneer de snelheidslijn het
steilst is {

!~

maximum), dus in normale gevallen in het begin van de

kolkvulling 1 ), de grootste primaire dwarskrachten ontstaan later, wanneer de snelheid van het water in de riolen of spruiten het grootst is

(j~ = o). De maxima van beide soorten krachten treden theoretisch bij
gebruik van riolen nimmer gelijktijdig op. Practisoh treden ze slechts
gelijktijdig op, wanneer de rioollengte te verwaarloozen is en de schuif
plotseling geheel wordt geheven, daar dan r; (blz. 101) en v beide
gelijktijdig het grootst zijn,
De grootste secundaire dwarskrachten treden eveneens steeds later
op dan de grootste langskrachten, omdat haar oorsprong dezelfde is
1

)

In abnormale gevallen is ;~ niet in het begin der vulling het grootst, wan-

neer b.v. het riool kort is en de schuif met eenparig versnelde beweging wordt
geopend of de vorm van de riooldoorsnede ter plaatse van de schuif zoodanig is,
dat het door de schuif vrijgegeven gedeelte van de rioolopening in den beginne zeer
langzaam grooter wordt en op een bepaald oogenblik plotseling sneller,
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als die der primaire dwarskrachten. Zij treden een weinig later op
dan de grootste primaire dwarskrachten. Het phaseverschil wordt
beheerscht door de voortplantingssnelheid c =
gd van de langsgolven in de kolk.

V

Met langzamer schuifheffing neemt de grootte der langskrachten
sneller af dan die der dwarskrachten, omdat bij lang2.amer toename
van de snelheid van het water (kleiner langskrachten) de snelheid van
het water in de riolen gedurende langer,en tijd zal oploopen, dan bij
snellere toename (verval vermindert bij langzame toename, langzamer
dan bij snelle), zoodat de maximum snelheid weliswaar bij langzamer
toename later zal optreden dan hij snellere, doch dat niet à priori
kan worden gezegd, dat zij kleiner zal zijn. Wanneer een dwarskracht
te groot is, kost het dan ook meer moeite haar te verkleinen dan dit
het geval zou zijn met een langskracht.
Bij gebruik van omloopriolen moet men dan ook de dwarskrachten
zooveel mogelijk ontgaan, Primaire dwarskrachten zijn bij om1oopriolen
in het algemeen te vermijden door te zorgen, dat het schip nimmer in de
directe sfeer van de riolen ligt, hetgeen te bereiken is door de schutkolklengte zooveel grooter te maken dan de lengte van het grootste
te schutten schip, dat dit niet vóór de rioolmonden behoeft te liggen en
door te zorgen, dat ,geen primaire waterstralen het schip raken, In verband met dit laatste is het aan te bevelen te zorgen door afbuiging der
riolen, dat de waterstralen niet in de kolk zijn gericht, doch juist
tegenovergesteld, nl. tegen de deuren van het waterkeerende
sluishoofd. 1 )
D.

VERGELIJKING TUSSCHEN HET KOLKVULLEN EN HET KOLKLEDIGEN.

Het essentieele verschil tusschen het kolkvullen en het kolkledigen,
wat betreft den invloed op de veilige ligging van de schepen in de kolk,
is daarin gelegen, dat primaire dwarskrachten bij het vullen wél eni
bij het ledigen niet voorkomen (primaire zuigkrachten zijn niet van
belang, zoodra .het schip even van den rioolmond afligt, omdat dan ter
plaatse van den scheepshuid de snelheid van het water reeds practisch
nul zal zijn.) Secundaire dwarskrachten komen echter zoowel bij kolk1)
Dit principe is toegepast in het ontwerp van de schutsluis, welke thans te
IJmuiden in aanbouw is. Daar voor de veiligheid der deuren deze door de schepen
niet te dicht zullen mogen worden genaderd, is er steeds een gedeelte van de
schutkolk aanwezig tusschen schip en deur in welk gedeelte de riolen uitmonden. (Zie fig. 22 en 24,)
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l,i,
1

vullen als bij -ledigen voor, en wel bij het laatste hoofdzakelijk doordat de langsgolf uit de richting ev·enwijdig aan ,de sluisas wordt getrokken door het water, dat in de riolen stroomt.
Bovendien zijn de bij kolklediging optredende langskrachten geringer dan bij kolkvulling, daar de ,grootste 17 (blz. 101) of J (blz. 103)
dan geringer is (bij vulling en lediging treden in normale gevallen de
grootste langskrachten in het begin der vulling op, doch bij de eerste
is dan de diepte d van het water in de schutlmlk het kleinst, bij de
tweede juist het grootst).
Het kolkvullen baart derhalve de meeste zorg.
Is het kolkvullen niet hinderlijk voor schepen in de schutkolk dan
is het kolkledigen ,dit zeer zeker evenmin. 1 )
E.

HET ONTWERPEN VAN EEN VULLINGSSYSTEEM VOOR SCHUTSLUIZEN
BEZIEN UIT EEN HYDRAULISCH OOGPUNT. 2 )

1.

Algemeene Bespreking.

Wanneer een vullingssysteem voor een schutsluis moet worden vastgesteld, berekene men eerst zeer globaal de benoodigde doorstroomopeningen in verband met den vultijd en den ,voorloopig aangenomen,
gewenschten heHijd der schuiven. Daarna teekene men, voor het ,geval
men het gebruik van riolen op het oog heeft, den stijgenden tak der
snelheidslijn(en) en berekene de grootte der grootste te verwachten
krachten. 3 ) Zijn de krachten te groot, dan verkleine men de hefsnelheid
der schuiven. Wanneer men voor drie verschillende hefsnelheden der
schuiven den stijgenden tak der snelheidslijn(en) teekent, dan is door
interpolatie de juiste hefsnelheid te vinden. Is daarbij ,de vultijd te lang,
dan vergroote men de riooldoorsnede. Door eenig zoeken zijn
ten slotte de juiste riooldoorsnede en hefsnelheid van de schuiven te
vinden.
Zou de gewenschte riooldoorsnede te groot zijn, in verband met de
afmetingen welke de schuiven zouden moeten verkrijgen, dan ware het
riool nauw te houden ter plaatse van de schuiven en een verwijden
1
)
Daarom is in het algemeen slechts het "kolkvullen" besproken. Dit is ook de
reden, dat bij de derde schutsluis te St. Marys Falls (U. N. S.) voor het kolkkdigen een ander rioolsysteem is toegepast, dan voor het vullen (resp. riolen
zonder en met spruiten, zie blz. 11, Deel I).
2)
Het ontwerpen van een vullingssysteem, bezien uit constructief oogpunt
behoort niet in deze verhandeling thuis.
3)
Voor het ontwerp der sluis te IJmuiden is als grootste toelaatbare troskracht
aangenomen 13 5 Ton voor een schip van 45 200 Ton waterverplaatsing. (Zie Deel I,
blz. 52.)
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mond te geven. 1 ) De verwijding moet echter van dien aard zijn, dat
het water de rioolwanden blijft volgen, hetge~n, volgens proeven, het
geval zal zijn, wanneer ,de hoek van divergentie kleiner is dan 10°. 2 )
Bij toepassing :van lange riolen ware bovendien na te gaan of het
oploopen van den kolkwaterstand, naidat het peil van het bovenwater
voor de eerste maal is bereikt (het z•gn. ,,nastroomen") niet hinderlijk
is, met het oog op het openen van de deuren. Uiteraard zal bij toepassing van een enkel stel puntdeuren nimmer hinder van het oploopen
zijn te verwachten, daar ,dez•e vanzelf zullen worden geopend door ,den
water,druk tegen ,den binnenkant. Wanneer een roldeur ontworpen is, is
van een opendrukken van de deur door het water •geen sprake en moet
\Vel degelijk met het oploopen van het kolkwater rekening worden
gehouden,
Bij gebruik van het normale type riolen met spruiten, welke riolen
uiteraard lang zijn, is het oploopen van den kolkwaterstand minder tevreezen dan bij omloopriolen van dezelfde lengte. Het water zal
practisch niet veel langer nastroomen dan bij gebruik van omloopriolen
van ,dezelfde lengte en ,doorsnede als het eer,ste rioolvak. De afmetingen van de volgende rioolvakken en van de spruiten hebben weinig
invloed op den duur van het nastroomen, Immers zal bij nastrooming
in deze vakken en spruiten water in de kolk stroomen, dat door de
voorste spruit ontwijken kan, zoodra de bewegingsrichting van het
water in het eerste rioolvak is omgekeerd. Het water zal dan door de
laatste spruiten in de kolk komen en door ,de voorste weer deels in
het riool terugkeeren, deels naar het bovenwater stroomen. (Zie fig. 10.)
Wanneer volgens berekening een hinderlijk oploopen van het kolkwater te verwachten is, verkleine men de schuifhefsnelheid, opdat de
snelhe1d van het water in het riool zoo klein mogelijk zij op het oogenblik, dat de kolk voor de eerste maal gevuld is tot op het peil van
het bovenwater. Bovendien ware het dan aan te bev-elen het riool niet
- ZiOoals algemeen in de standaardwerken aanbevolen - zoodanig in
te richten, ,dat de weerstand, welke het water ,erin ondervindt, zoo
klein mogelijk is, doch juist met ,grooten weerstand: het water wordt
1)
Toegepast voor het ontwerp der in aanbouw zijnde schutsluis te IJmuiden,
De heftijd der sèhuiven is aldaar zeer lang, tien minuten, Waren de rioolmonden
kleiner, dan zouden de schuiven sneller moeten worden geopend om een gelijken
vultijd. te verkrijgen. De grootte der langskrachten zal practisch daardoor niet
beïnvloed worden, de dwarskrachten zouden dan echter grooter worden,
2)
Het afronden der kanten van een uitstroomopening heeft derhalve geen zin,
Is de uitstroomopening soms instroomopening dan is een zoodanige afronding op
haar plaats ter wille van het instroomen van water,
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dan spoediger geremd, Een groote verlenging van den vultijd behoeft
dan echter niet te worden gevreesd daar de schuif in het laatste geval
sneller mag worden geheven, zonder dat de op de schepen uitgeoefende krachten vergroot worden, dan bij geringeren weerstand, Zoolang
de schuif in beweging is kan de snelheidskromme voor beide gevallen
gelijkgemaakt worden, daarna is haar vorm echter zuiver afhankelijk
van de blijvende weerstanden en is deze dus voor beide steeds verschillend,
Een te verwachten hinderlijk oploopen ;an den kolkwaterstand wu
den doorslag kunnen geven in de keuze van het systeem der deuren,
Heeft men kleine sluizen te ontwerpen met korte omloopriolen of
korte rioolvakken, dan kan, vooral bij groote vervallen, de traagheidsterm in de bewegingsvergelijkingen worden verwaarloosd, waardoor
de berekening zeer veel eenvoudiger wordt.

De vraàg doet zich nu voor, bij welke rioollengte de traagheidsterm kan worden verwaarloosd. Of de lengte van omloopriolen van dien
aard is, dat de traagheidsterm kan worden verwaarloos,d, kan men controleeren, door de stijgende tak van de snelheidskromme te construeeren bij plotselinge algeheele schuifheffing, Men bemerkt dan zeer spoedig of deze stijgende tak bijna telood stijgt of niet. In het eerste geval
kan gevoegelijk de traagheidsterm worden verwaarloosd, Op soort,gelijke wijze kan worden nagegaan of de traagheidsterm bij riolen met
spruiten is te verwaarloozen. Weliswaar zal bij verwaarloozing
het na elkander beginnen .te werken der spruiten niet voor den
dag komen, doch dit is althans voor korte sluizen geen criterium
voor de bruikbaarheid van het vullingssysteem, Immers zijn de
primaire dwarskrachten daarvoor het gevaarlijkst en de grootste
dezer ontstaan niet in het begin der vulling, doch eerst nadat alle
spruiten in werking zijn, De grootste te verwachten primaire dwarskracht zal hij verwaarloozing van de traagheidsterm ongeveer met
dezelfde mate van nauwkeurî,gheid zijn te bepalen als bij het in
rekening brengen van dezen term, 1 )
Ten behoeve van het ontwerpen van sluizen voor de binnenscheepvaart of kleine zeevaartsluizen kan dus in het algemeen de traagheidsterm van de vergelijkingen @, @, @ enz., worden verwaar1
)
Het niet voldoen van het vullingssysteem voor de sluizen te Panama volgt
reeds uit de berekeningen, welke WHITEHEAD geeft en welke zijn opgezet met verwaarloozing der traagheid van het water.
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loosd, waardoor het hydraulisch vraagstuk zeer wordt vereenvoudigd.
Wanneer de sluizen lang zijn mag echter voor het onderzoek naar
de grootte der l,angskrachten bij toepassing van riolen met spruiten,
de traagheidsterm niet worden verwaarloosd.
In voor,gaande berekeningen is geen rekening gehouden met het
mogelijk verschil in soortelijk gewicht tusschen het water in de schutkolk en daarbuiten. Het behoeft niet nader te worden toegelicht, dat
hiermede op eenvoudige wijze is rekening te houden. Bij kolkvulling
b.v. zal dan het soortelijk gewicht van het kalkwater steeds veranderen.
Deze verandering van het soortelijk gewicht is in rekening te brengen,
door haar vàn periode tot periode te berekenen, Wanneer de kolk
gevuld is, is slechts een schijf water binnengestroomd, zoodat het soortelijk -gewicht van het kalkwater niet veel is veranderd (afhankelijk
van de verhouding van bedoelde schijf water tot de totale hoeveelheid
wa:ter in de kolk)
Worden vervolgens de deuren geopend, dan zal het water in de
kolk plotseling gaan stroomen, waardoor nog vrij groote langskrachten
op de schepen kunnen worden uitgeoefend. Blijven de deuren gesloten,
dan zal een nastrooming in de riolen ontstaan, welke voortduurt
totdat het soortelijk gewicht van het kolk- en buitenwater gelijk is.
2.

a.

Nadere bespreking van riolen.

B e s p r e k i n g v a n O m 1 o o p r i o 1 e n.

Bij het ontwerpen van een riolensysteem moet getracht worden door
vorm en tracé zelve de krachten, welke op de schepen in de kolk zullen
worden uitgeoefend, zoo klein mogelijk te houden.
Wat de langskrachten betreft, behoeft men niet bevrees,d te zijn.
Deze zijn klein te houden door zeer langzame schuifheffing.
We hebben reeds gezien, dat het ter verkleining van de dwarskrachten gewenscht is, de rioolmonden naar de deuren toe te buigen (blz. 112).
Verder is het aan te hevelen om, ter verkleinin.g van de primaire dwarskrachten, de rioolmonden eenigszins neerwaar.ts te richten, zoodat in
de hand wordt ,gewerkt, dat een gedeelte van de uit de riolen tredende
waterstralen onder het schip doorschieten, waardoor niet alleen slechts
een gedeelte van de waterstralen tegen het schip botst, maar tevens
een dwarskracht zal ontstaan, welke die, door de direkte botsing tegen
het schip gevormd, zal tegenwerken. Vervolgens moet, ter verkleining
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van de dwarskrachten worden gezorgd, ,dat de uittreesnelheid van het
water zoo klein mogelijk is, dus moeten de riolen zoo wij,d als constructief mogelijk zijn en moet de snelheid van het water door langzame schuifheffi111g sterk worden verminderd, Het spreekt vanzelf, dat
het voorideelig is ,de schuiven zoo klein mogdijk te houden, zoodat het
voor de hand Hgt, de riolen nauw te maken ter plaatse van de schuiven
en naar de uitmonding toe geleidelijk te verwijden,
Een voordeel van nauwe riolen met verwij,den mond is, dat bij
ongeveer denzelfden vultijd als bij gebruik van riolen met een constante doorsnede, welke gelijk is aan de einddoorsnede van den verwijden mond, de massa van het water in de riolen geringer is, zoodat
bij gebruik van rol,deuren b.v. minder gevaar bestaat voor hinderlijk
oploopen van den kolkwaterstand boven den bovenwaterstand (blz,
114), Wel is waar is de huidwrijving in riolen met verwijden mond
grooter dan in bedoelde riolen met constante doorsnede, terwijl bovendien in den verwij,den mond verliezen zullen plaats vinden als berekend
door FLIEGNER (blz. 73), doch de nadeelige invloed daarvan op den
duur van de kolkvulling verdwijnt, wanneer de schuiven een weini,g
sneller worden geheven,
Een ander voordeel van de toepassing van verwijde rioolmonden
is, dat de waterstraal bij kolkvulling nog buiten het riool zal divergeeren, zoodat de snelheid van het water ter plaatse van de botsing
tegen het schip geringer is geworden, ·dan bij het verlaten van het
riool (kleinere dwarskracht), terwijl door den vorm der verwijding in
de hand kan worden gewerkt, dat een gedeelte van het water onder
het schip zal doorschieten, waardoor een dwarskracht zal ontstaan,
welke die, veroorzaakt door de direkte botsing, zal tegenwerken,
Een nadeel van de toepassing van een verwij,den rioolmond is het
gevaar voor meezuiging van lucht door de schuifschachten, waardoor
de afvoercapaciteit in niet van te voren te berekenen mate zou worden
verkleind, en het water met schokken uit de riolen zou stroomen, 1 )
Door berekening is echter te onderzoeken of ,dit gevaar aanwezig is,
waartoe de stijgende tak van de snelheidskromme moet worden geteekend, Mocht het ,gevaar er zijn, dan legge men het nauwe gedeelte van
de riolen la,ger of, wanneer dH niet mogelijk is, verkleine men de schuifhefsnelheid en daarmede ook de stroomsnelheid van het water (hierdoor zou echter de vultij,d worden verlengd),
1)
Dit laatste is geconstateerd te Hansweert. Een opgenomen vullingslijn aan
de derde schutsluis aldaar vertoonde duidelijk schokken, wanneer het buitenwater
zoo laag was, dat de rioolmonden er voor een gedeelte boven uitkwamen.
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Een andere oplossing om ,dit bezwaar te ondervangen is het in mindere mate verwij,den van de riolen.
Bij het ontwerpen van een schutsluis kan zich de vraag voordoen
of het gewenscht is bij ongelijke lengte van •de riolen aan weerszijden
van het sluishoofd aan de riolen een ongelijke riooldoorsnede of ongelijke verwijding van den mond te geven ten einde de afvoer van beide
te allen 'tijde gelijk te maken. Dit geval kan ter sprake komen bij
sluizen met roldeuren, waarbij één riool om de deurkas heenloopt en
het andere een korteren weg neemt.
De vraa,g moet in het algemeen ontkennend worden beantwoord,
daar de ongelijkheid van den afvoer niet groot zal zijn.
Wat de langskrachten betreft, is de ongelijkheid van afvoer van
geen belang, daar het geen verschil maakt of op een bepaald oogenblik aan eenen kant meer water in de kolk stroomt, dan aan den
anderen. Het gaat daarbij slechts om de toename van den gezamenlijken
afvoer van beide riolen.
Wat de primaire dwarskrachten betreft is een ongelijke afvoer in
het algemeen evenmin van belang. Slechts wanneer, zooals te Panama
gebruikelijk, de schepen in de as van de sluis gemeerd liggen gedurende
de vulling en het verval zeer groot is, is ,gelijkheid van afvoer van
beide riolen geboden.
Na hetgeen op blz. 108 is besproken, is het duidelijk, dat ongelijke
afvoer van beide riolen evenmin ongunsHg is voor de grootte der
secundaire dwarskrachten als voor die der langskrachten of primaire
dwarskrachten.

b.

Bespreking van rio 1 en met

spruiten.

Op blz. 110 is opgemerkt, dat concentratie van spruiten ongewenscht
is en ook, dat het domineeren van een bepaalde groep spruiten (feitelijk
een concentratie) moet worden vermeden.
De vraag doet zich voor, hoe dit laatste kan worden bereikt.
Bij kleine vervallen kan hiertoe worden volstaan met het klein houden van ,de spruitdoorsnede en met het maken van vele spruiten (gezamenJijke spruitdoorsnede = 1,5 à 2 maal riool doorsnede). Weliswaar
beginnen de eerste spruiten te werken vóór de andere, doch de gevormde langskrachten zullen nimmer ,groot zijn, wanneer de schuiven
langzaam worden geheven,
Heeft men groote vervallen (b.v. 10 M., zooals bij de Panamakanaalsluizen), dan zijn allerlei middelen aanwezig om te voorkomen,
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dat de laatste spruiten het meeste water afvoeren ten tijde, dat de
primaire dwarskmchten het ,gl.'oo-t:st zijn (in het gevaarlijke stadium van
de vulling dus). Wij noemen slechts het geven van een richting aan
de voorste spruiten, welke naar de benedendeuren toe uit de loodlijn
op de rioolas afwijkt en van een tegenover,gestelde richting aan de
laatste, verder het vergrooten van de >doorsnede der voorste spruiten
en het verkleinen van die der laatste. (Opgemerkt zij, dat deze middelen zouden falen, wanneer de sluis naar twee zijden keert en in
beide gevallen het verval groot is, doch dit geval is slechts theoretisch).
Nooit is echter bij eenvoudige oplossingen 1 ) te vermijden, dat de voorste
spruiten het eerst beginnen met het afgeven van water, doch dit feit
behoeft nimmer hinderlijke gevolgen voor de schepen in ,de kolk te
hebben (langzame schuifheffing),
In het algemeen kan echter worden aanbevolen een riool met
spruiten zoo eenvoudig mo,gelijk, in verband met de constructieve
eischen van het bouwwerk, te ontwerpen, Te groote langskrachten
zouden door langzame schuifheffing kunnen worden vermeden, gevaarlijke primaire dwarskrachten, bovendien door de spruiten laag aan te
brengen (zie blz. 111) en, wanneer het te schutten schip in de as van
de kolk gemeerd ligt, ,terwijl het verval zeer groot is, door te bevor-'
deren, dat de ç1,fvoer van beide riolen ,op elk oogeniblik zooveel mogelijk
gelijk is, hetgeen gedurende de stij,gende tak van de snelheidskromme
b.v. bij ongelijk tracé te bereiken is ,door ongelijke schuifheffing. 2 )
Een geringe spruithoogte is, wat de grootte der dwarskrachten
betreft, gunstiger dan een groote, (Zie formule op blz. 106.)

3.

Nadere bespreking van vulling door de deuren.

In plaats van omloopriolen zouden schuiven in de deuren kunnen
worden toegepast. Primaire dwarskrachten zullen dan niet voorkomen,
secundaire echter wel. Immers zal het water niet gelijkmatig over het
geheele kolkprofiel verdeeld binnenstroomen en ware ,dit wel zoo, dan
nog zouden secundair,e dwarskrachten optrnden, daar het plaatselijk
opstuwen van het water door de aanwezigheid van het schip den aan
1)
Men zou b.v. een riool kunnen maken, dat met het hoofdriool, dat spruiten
bevat, in het midden van de kolk in verbinding staat, doch deze dure oplossing is
nimmer noodzakelijk.
2)
Blijkens voornoemde publicatie van Whitehead werd te Panama dit
euvel als zeer hinderlijk zijnde, gevoeld. Verbetering is aangebracht door de schuif
van het riool, dat het meeste water afgeeft, niet geheel op te trekken. Hierdoor
wordt de gelijkheid van afvoer verkregen, gedurende den geheelen vultijd.
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de sluisas evenwijdigen waterstroom uit zijn oorspronkelijke richting
zal leiden.
Aan primaire dwarskrachten verwante krachten treden dan in langsrichting op, wanneer het schip recht~treeks door het water wordt
.getroffen, .Daartegenover zal in de onmiddellijke nabijheid van de deur
een niveauverlaging ontstaan, welke in wezen gelijk is aan s, berekend
op blz. 106, De hierdoor veroorzaakte kracht 1 ) is een zuigkracht, welke
dus de hiervoor bedoelde kracht zal tegenwerken. Ligt het schip op
eenigen afstand van de deur, dan is de niveauverlaging s practisch
niet meer aanwezig, doch dan heeft de primaire waterstraal ook minder
vat op het schip.
Beter dan het openen van de schuiven in de deuren om de kolk te
vullen is het openen van ,de deuren zelf. Dit systeem is o. m. toegepast
bij de Gröschelschleuse bij Breslau, waarbij de deur, een segmentdeur,
om een horizontale as draaibaar is, en kan worden opgelicht. 2 ) Het
voordeel van dit vullirugssysteem is, dat het water over de volle sluisbreedte toestroomt, (,geringe secundaire dwarskrachten), terwijl de
energie van den waterstraal eventueel gedeeltelijk door ingebouwde
stroombrekers zou kunnen worden vernietigd, Bovendien mag de vultijd door langzamer optr~kken van de deur langer worden dan bij
toepassing van schuiven in de deuren, daar de deur in het eerste geval
gedurende het kolkvullen geopend wordt en in het tweede geval ,de
schepen na de kolkvulling nog op het openen van de deuren moeten
wachten.
Ook bij de sluis te Södertalje (Zweden) wordt de kolk gevuld door
het openen van de deuren. 3 ) Bij ,deze sluis zijn de deuren sectordeuren,
welke om een verticale as draaibaar zijn. Gedurende het openen van
de ,deuren komt het meeste water van opzij, ongeveer loodrecht op de
sluisas in de kolk en een klein ,gedeelte in de richting van de sluisas,
Voordeel van het aldaar toegepaste systeem is, dat primaire dwarskrachten niet voorkomen, ook niet, wanneer de schepen tegen de deuren
Hggen.
In beginsel is het beter het systeem toe te passen, waarbij de deur
,g.eheel wegzakt of geheven wordt. Dan stroomt het water over de volle
breedte van ,de kolk en ,gericht volgens de sluisas binnen, zoodat de
dwarskrachten van onder,geschikt belang zullen zijn. De levende kracht
1
2

)
)

3)
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Zie H. KREY, Zentralblatt der Bauverwaltung Juni 1914.
Zie ENGELHARD, Kanal und Schleusenbau.
Zie o, m. de Ingenieur Nr. 46, jaargang 1924.

van het toestroomende water kan zoo noodig no:g gedeeltelijk worden
v-ernieHgclJ ,door het inbouwen van stroombrekers (zie f!Bautechnik" van
14 Januari 1927, artikel van Dr, Ing. BURKHARDT), Voor sluizen met
zeer groote vervallen zit in ,dit systeem veel -toekomst.
In "Der Bauingenieur" van 1925 geeft KREY een oplossing van een
sluis, waarbij de vulling door de deuren plaats vindt en de schepen
in het geheel niet behoeven te wachten, Achter het schip worden -de
deuren van het eene hoofd dichtgedraai•d en daarna die van het andere
geopend, terwijl het schip steeds doorvaart. Uiteraard moet de sluis
zeer lang zijn en is het waterverlies bij schutten zeer groot. Vooralsnog
za:l dit systeem wel niet voor toepassing in aanmerking komen,

4.

Conclusie.

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, .dat met langzame
schuifheffing steeds te bereiken is, welk willekeurig vullingssysteem
ook is toegepast, dat de op de schepen uitgeoefende krachten niet van
dien aard zijn, dat hun vefügheid gedurende de lmlkvulling in gevaar
wordt gebracht. Steeds is na te gaan welke hiertoe de gewenschte heftijd van de schuiven is, Veelal zal echter de vultij d bij dezen heHij d
te lang worden en moet derhalve naar een ander vullingssysteem
worden uitgezien, Met behulp van het voor,gaa111de is uit hydraulisch
oogpunt voor elk geval uit de practijk na .te gaan, welk vullîngssysteem zal' leiden tot een zoo economisch mogelijk gebouwde schutsluis,
In het algemeen is het niet noodig het vullingssysteem "riolen met
spruiten" (veelal het kos,tbaarste in aanleg) toe te passen, Is het verval
van dien aard, ·dat ,geen ander -systeem volgens berekening voor toepassing in aanmerking komt, dan is met het systeem "riolen met
spruiten" steeds ,een !goede oplossing te verkrijgen, In bepaalde gevallen
echter zal in plaats daarvan veel te bereiken zijn met het op peil
brengen van de schutkolk door het openen van de deur, als bedoeld
op de vorige blz.
De onbekendheid met ·de werkelijke grootte der dwarskrachten
maakt het echter gewenscht voor het ,geval ,de berekende grootst mogelijke primaire dwarskracht nog te groot blijkt .te zijn, modelproeven te
nemen, Het zal dan blijken, dat de dwarskrachten kleiner zullen zijn
dan de ber-ekende, Alvorens ,dus te concludeeren, dat in een bepaald
geval riolen met spruiten behooren te worden toegepast, neme men
proeven met modellen,
121

Wanneer wordt besloten over te gaan tot het nemen van dergelijke
proeven is met behulp van hetgeen hiervoor is behandeld vast te stellen
wat beproefd moet worden. Zou men onoordeelkundig te werk gaan,
dan kan het ontwerp, waarnaar een bepaald model is gemaakt, blijken
voor uitvoering geheel onbruikbaar te zijn, hetgeen zoowel een verlies
aan tijd als aan geld beteekent.
Wel is waar zal de huidwrijvingscoëfficient in de werkelijkheid
kleiner zijn, dan in het model (zie blz. 32, Deel I), doch de invloed
daarvan op de overdrachtelijkheid der ,grootten van de krachten zal
daardoor niet noemenswaard geschaad worden. De krachten zullen
daardoor een weinig te klein worden gevond~n, de vultijd een weinig
te lang.
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HOOFDSTUK V.
PROEFONDERVINDELIJKE TOETSING VAN DE
ONTWIKKELDE THEORIEËN.
Hoewel uit Deel I reeds volgt dat de uitkomsten der ten behoeve
van de nieuwe schutsluis te IJmuiden genomen proeven overeenkomen
met de in Deel II ontwikkelde theorie, zal hiermede in het kort nog
gewezen worden op het verband tusschen beide.
A

PROEVEN AAN DE BESTAANDE GROOTE SCHUTSLUIS TE IJMUIDEN.

In Hoofdstuk III, Deel I, zijn de proeven beschreven, welke aan
de bestaande ,groote schutsluis te IJmuiden zijn genomen. Daarin is
beschreven hoe de diagrammen volgens fig. 10 zijn gevonden, De krommen dezer diagrammen stellen dwarskrachtenlijnen voor, daar: de ordinaten evenrediig zijn met het quadraat der snelheden van het uit de
spruiten tredende water. Om het verloop van de snelheden zelf te
verkrijgen, moet men steeds den wortel uit de ordinaat uitzetten. De
snelheidslijnen zijn bij wijziging van de schaal der ordinaten tevens
de afvoerlijnen van de spruiten.
Uit de graphiek volgt duidelijk, dat de spruiten ook practisch na
elkander beginnen te werken.
De onregelmatige golvingen van de lijnen moeten eendeels worden
toegeschreven aan den weerstand, welke het water bij het treden in de
spruiten ondervindt en welke door het vormen van wervelingen geen
constante grootte heeft en anderdeels aan de onregelmatigheid van
het gebied van de wervelingen, waarin de cylindertjes hangen, Deze
golvingen zijn vooral merkbaar, wanneer de toename resp. afname van
de snelheid van het water per tijdseenheid gering is, dus nabij het
einde de stij>gende tak resp. gedurende ,de dalende tak van de snelheidskrommen. Waren de rioolvakken zoo lang, dat de traagheidsterm
uit de bewegingsvergelijkingen van het water in het riool van grooten
invloed op de grootte van de snelheid van het water is, dan zullen
onregelmatigheden in den weerstand niet van ,grooten invloed op den
afvoer van de spruiten zijn. 1 )
Uit den onregelmatigen weerstand, welke het water bij het treden
in de spruiten ondervindt kan tevens worden verklaar,d, waarom onder
dezelfde omstandigheden hij verschillende beproevingen gelijke sprui1

)

Geconstateerd bij de proeven te Berlijn.
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ten een ongelijken afvoer vertoonen (ook door WHITEHEAD geconstateerd). Een samenvoegen van een waarneming voor de oneven en van
een voor de even spruiten bij gelijk verval, ten einde de werkelijke
afvoer van alle spruiten te leeren kennen· bij dit niveauverschil, was
daardoor onmogelijk. 1 ) Ook het tareeren van de toestellen bleek om
dezelfde reden niet mogelijk
B. LABORATORIUMPROEVEN.

Inleiding.
Zooals in Deel I is beschreven zijn in het waterbouwkundig laboratorium in Berlijn~Charlottenburg onder meer de volgende vullingssystemen onderzocht:
L Vulling door laagaangebrachte spruiten in de schutkolkmuren,
geconcentreerd uitsluitend in het midden van de kolk (genoemd: vulling door spruiten in het midden).
IL Vulling door laagaangebrachte spruiten, geconcentreerd nabij
de hoof den, verbonden door een verbindingsriooL
IIL Vulling door de riolen in de hoofden (kortweg genoemd: omloopriolen).
Hoewel de in:richting ,der proeven in Deel I uitvoerig is beschreven,
volgt hieronder een zeer beknopte beschrijving, welke moet dienen tot
beter begrip van hetgeen daarop volgt.
Ter beproeving waren de vullingssystemen in één model ingebouwd
(fig. 11), Door slechts de afsluHers B en B1 geopend te hebben was
systeem I te beproeven:; door slechts de afsluiters A, C, A 1 en C1
geopend te hebben, systeem IL Het sy,steem III was afzonderlijk in
het model aangebracht (de gestippelde lijnen). In het model werden
de schepen veerend aan beide schutkolkmuren bevestigd. Door de
waterbeweging in de kolk werden de schepen heen en weer bewogen.
Zoodra de op de schepen werkende krachten ophielden te werken
kwam het schip weer in zijn evenwichtsligging terug, De bewegingen
van het schip werden met behulp van aan den voor- en achtermast
bevestigde potloodstiften opgeteekend op een vel papier, dat een vasten
stand t.o.v. het schip had (fig. 15a), De diagrammen, welke op deze
wijze worden verkregen, worden in het vervolg "krachtendiagrammen"
,genoemd, omdat ze tevens de grootten van de op de schepen werkende
1)
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Zie blz. 19, Deel I.

krachten voorstellen (een bepaalde kracht ,geeft een bepaalde veering,
welke met de kracht evenredig is). In de evenwichtsligging van het
schip zijn de potloodstiften in het kruispunt der assen. Elke diagraru
begint en eindigt dus in het kruispunt der assen.
Door tareeren is de schaal van de diagrammen te vinden.
Gedurende de proeven werd de waterstand in de kolk op een
draaienden trommel geteekend. Op deze wijze werden "vullingslijnen"
verkregen (lijn J K fig. 17). Op denzelf den trommel werden de bewegingen van het schip nogmaals aangeteekend, gescheiden in langs- en
dwarsbewegingen. Dit was gewenscht, omdat de krachtendiagrammen
een zeer gedrongen vorm hadden, waarin niet was te zien op welk tijdstip gedurende de vulling een bepaalde kracht optrad.
Hieronder zal in het kort aan de hand van opgenomen krachtendiagrammen worden ,gewezen op de juistheid van de hiervoor ontwikkelde theorie.

!.

Vulling door spruiten in het midden. (Zie fig. 16a.)

Bij ligging van het schip in het midden van de kolk op 1,50 M.
vanaf den zuidelijken schutkolkmuur (ligging A), zijn de krachten vrijwel uitsluitend dwarskrachten. De langskrachten worden genivelleerd,
door,dat vanuit het midden van de kolk ,gelijktijdig ,golven in beide
richtingen loopen en tegen de deuren terugkaatsen. Het uit het zuidelijk riool stroomende water schiet onider het schip door, Vandaar dat
het schip naar den zuidelijken muur wordt gezogen. Alleen in het begin
der vulling, zoolang het water, dat uit de spruiten stroomt nog een
kleine snelheid heeft, is de zuigende kracht nog niet aanwezig. (De
primaire dwarskracht verandert dus eenmaal van teeken, zie blz. 107.)
Het verloop van de primaire dwarskracht is te zien in fig. 16i 1 ) ( dwarskrachtenlijn). Uit den aard der zaak vertoont de dwarskrachtenlijn
veel overeenkomst met de snelheidslijn.
Het holle verloop van den dalenden tak is een gevolg van het feit,
dat de dwarskrachtenlijn ordinaten heeft, welke evenredig zijn met het
quadraat van die van de snelheidslijn. (Bij korte riolen, waarbij de
traagheid van het water te v•erwaarloozen is, zullen bij plotselinge
schuitheffing de ordinaten van de dwarskrachtenlijn te allen tijde evenredig zijn met het nog aanwezige verval. Vandaar, dat de dwarskrach1)
Deze lijn is in wezen dezelfde als de lijnen van fig. 10. Wanneer gedurende
het opnemen dezer lijn de trommel niet draaide, zou het eerste diagram van figuur
16a zijn opgenomen.
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tenlijn dan een hol verloop heeft). Dat de opgenomen dwarskrachtenlijn
niet zoo vele golven heeft als de lijnen van fig. 10 (welke immers ook
dwarskrachtenlijnen zijn), vindt zijn reden in ·de groote traagheid, zoowel van het water in de riolen als van het schip (vergelijk blz. 123).
Bij kolklediging treden geen primaire dwarskrachten op (fig. 161).

Il.

Vulling door spruiten nabij cle hoofden, verbonden door een
verbindingsriool. (Zie fig. 16c.)

Indien het water uitsluitend uit de spruiten stroomt nabij het bovenhoofd, verkrij,gt men, wanneer het schip in de directe sfeer van het
uit de spruiten stroomende water ligt, dia-grammen van de gedaante
van fig. 16b (van figuur 11 uitsluitend de afsluiters A en A' open).
Zijn tevens afsluiters C en C1 (fig. 11) geopend (vulling door spruiten nabij beide ho~f,den, vevbonden ,door een verbindingsriool) dan
verkrijgt men voor ,dezeUde ligging van het schip de diagrammen van
fig. 16c.
Bij vergelijking van figuren 16b en 16c ziet men, dat de diagrammen van beide veel overeenkomst vertoonen, Dit vindt zijn oorzaak in
het feit, dat het water in het laatste ,geval het eerst uit de spruiten
treedt nabij het boverrhoofd, en eerst later uit die nabij het andere. De
eerste langsuitslag van het schip wordt derhalve niet beïnvloed door
het water, dat uit de spruiten nabij het benedenhoofd stroomt. Hij zal
plaats hebben gevonden, voor,dat deze laatste spruiten practisch in
werking zijn getreden, Op de verdere uitslagen heeft het uit de spruiten
nabij het benedenhoofd tredende water weirri,g invloed, omdat dit een
zeer kleine versnelling heeft, zoodat de door dit water veroorzaakte
langskrachten klein zijn.
Beter nog komt ,dit verschijnsel uit, wanneer de koik gevuld wordt
door alle spruiten gelijktijdig (de afsluiters A, A 1 , B, B 1 , C en C1 geopend). Indien ,een schip van ± 180 M. werkelijke lengte met zijn
voorsteven li,gt voor de spruiten nabij het boverrhoof d, ligt het met zijn
achtersteven voor die in het midden, Het schip verkrijgt zijn eersten
langsuitslag ,door het water, dat uit de spruiten nabij het bovenhoofd
stroomt. Tegelijkertijd met den eersten langsuitslag begint de eerste
dwarsuitslag van het voorste gedeelte van het schip, welke door den
voormast wor,dt aangeteekend, hetgeen volgt uit de grafieken van fig.
16d, Dat het water eerst later uit de spruiten in het midden vloeit,
volgt uit het feit, ,dat de ,dwarsuitslévg, welke veroorzaakt wordt door
het water, dat uit de spruiten stroomt (zuigkracht) en welke het achter126

einde van het schip ondervindt, eerst begint, nadat het schip een langsuitslag (heen en terug) heeft gehad.
Bij ligging van het schip met zijn achterdeel voor de spruiten
nabij het benedenhoofd, Hgt het met zijn voorste gedeelte voor die in
het midden. De primaire dwarsuitslag van den voormast begint dan
ook, nadat de eerste langsuitslag heeft plaats gehad, (door het water
uit ,de spruiten naibij het boven:hoofd), die van den achtermast eerst
nadat het schip zijn tweede langsuitslag in de richting van het bovenhoofd heeft gehad, (Fig. 16e.)
Het valt in de diagrammen op, dat hij langzame schuifheffing de
primaire dwarskrachten in mindere mate in grootte verminderen dan
de langskrachten,
Indien de kolk slechts gevuld wordt ,door de spruiten nabij het
benedenhoofd (slechts afsluiters C en C11 fig. 11, geopend) terwijl het
hooge water door het bovenhoofd wordt ,gekeerd (dit geval wordt
genoemd: vulling door de spruiten nabij het benedenhoofd), dan zijn
blijkens fig. 161 de langsuitslagen bij zeer snelle schuifheffing toch
klein,
Dit feit is te danken aan de zeer groote rioollengte (± 400 M. in
werkelijkhei,d), In ,dit geval treedt slechts een eenigszins groote
dwarskracht op, op het ,gedeelte van het schip, dat in de directe sfeer
van de werkzame spruiten ligt (primaire dwarskracht).

III.

Vulling door omloopriolen.

1
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(Zie fig. 16g, h en k.)

Uit fig, 16g en h volgt, dat de langs- ,en secundaire dwarskrachten
bij eenzijdige vulling ongeveer de halve grootte hebben als bij tweezijdige vulling, Verder zien we in figuur 16g, dat de grootte ,der secundaire dwarskrachten en der langskrachten niet veel verandert met de
ligging van het schip in de kolk (Hgging A en C).
De primaire dwarskrachten zijn bij tweezijdige vulling blijkens
de opgenomen diagrammen (Hgging B) ong•eveer tweemaal zoo groot
als bij eenzijdige vulling. (Zie blz. 108.)
Bij kolkledigin:g zijn onder overigens ,dezelf de omstandigheden de
krachten kleiner dan lbij kolkvulling. (Vergelijk fi;g, 16g en 16k,)
IJmuiden, 29 Maart 1927.
J, P. JOSEPHUS JITTA.
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Bij deze proeven waren de rioolmonden niet naar de deuren gericht,
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