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Xn1eidin.
De cavitat&etwrnel ta Deift is geoonstrueerd ale achaalmode].
vooz eon door de rirnv ¿empf und Rernrnere te

Iarnb'zrg te znaken grote

re tunnel. Vervolgena werd hìj gebruikt orn hat aysteea van proteas
van Lamrnoren te be»roeven voor hat opwekken van ean niet..homogeen
atrorningaveld in. de niestEectie. Na d6ze task bij hat N.S.P. te

Wageningen vervuld te hebbesi werd do tunne. naar De3.ft verkocht,

Ret werktorrein waarvoor daze ttumel geschikt waa, was bperkt
tot het onderzoeken b±

eon vrij laag Peynolda geta].,

van acheepe-

achz'oeven in etationaire toetand, Door het toe»aeoen van re].atief

hoge eohroettoerentallen was cje etbiljtoit van de stronipg minder
be].angrijk

bovendien kon ntet sen vrj hoog cavitattegetal, betrok-

ken op de strootenelheid wordea voletean,

In hot

Laboratoriurn voor Scheep3buwkinde ontatond do beboefte

to richten op draagvi.eugelprofielen, waar'bij de
otroning v
'steel groter belang is dan bi hot

orn bet onderzoek

toestand van 4e

&chroeonderzook., In de aerate
geta]. 1,orei1tt kunnen wordan

laate moot een beiangr.jk cavitatie'

terwiji Ook behoefte beetast aun gro-

tere etrooanelhe4en. Van groot belang, vooral bij bewegende profielôn is, dat de sn.lheld en hat cavitatit.: tal contsnt ziJn en
goon

eriodiek variattee vertonón. De aan

eisen ziJn du

de tunnel te etellen

e].angrijk tooenomen

B. Cav).tat)Le tunpel.

Sinds de cerate intnllatjc van do oattatte tunnel zijn belangrijko wijzigingen asngebraoht. De midige ondarde].en

bun func-

tie en behandeling worden hiaronder boschr'oiren.

De oorsprozikeltjke tandwftlkaet in de aandz'ijving van de

stromingspep werd vervangen door sen hydraulische variatort
merk: aarter Hydraulic,

type:6A,
betrokken van: y. OeldeZ 0ompagnie

Rotterdam,

maximasi over te brengen vermögen: 20 pk,
overbrengingsverhot*ding8

QO0 e/mm, naar 700 0/mine

Daze wijztging heeft hot belangrjke voordeel dat met eon électrieche servomotor sen continus.variabel toerental kan worden ingaetel.

Aanvankelijk werd hot gabela regelbereik van d. variator benut, doch
dit bleak niet te voldoen aie gevoig van da veraohjilenda belaatingen
van de pomp bij wijzigirzg van bet tunn.loircuit. Door verwieseliug der

aecundairs risaiohijvsn word hot bszik be3.angrijk v.rgroot

doob er

meet thetis op worden tosgezien dat de toelaatbsre ;troo*t van 28 k dor

niet WOZdt ov.rchrq.n,.

4e

De etroemafneme kan worden afgeiezezi op eon ampareaet.r die zieh

in bet linker paneel van de 1%kaet in

e meetruimte bavindt. Ten ovez

viosde is dez. meter uitgerust met sen contact, dat bu

overeohrijvng

van de toelaatbare belasting eon claxon in bedrijf etelt1 0m het la.
waa,t te beperken kan doze claxon met ßcbakelaar no. 13 worden uitgeachakald.

2

Veriopjnvertjcale. benen
In de originele opzet block bij hot werken met eon zeer laag oa
vitatiegeta]. in de moetplaats, dat de cchro.fpomp in etsiks mats ging

caviteren

Dit bleak uit can t.ruglopen van do etrooman.lheid bij op.

voaren van hat vacuum. Ook

werd veci hinder ondervonden van in de

meetplaate terugkerende luchtb.11.n.
3ij de uitbre&ding vvn het aleeptankgebouw in 1960-1961 werd ge..
legenbeid gevonden orn do statische drukhoogte op bet onderbeen belang-

rijk te v.rgz.t.n door de m.etplaate naar de verdieping

te

brangen en

de verticale hauen te verlangen. 0m financile zsdnensru werd daze
verlenging bsperkt.

et ondorkenaal met de stroiuingepomp..inmtallatie

werd op de begarie grond gepleatat, doob bJJ de bouw werd rekening ge-

}ouden met can mogelijke uitbreiding wabii ,t
e

er

ruflste ii 4.

3

n

..t.d

ver-.d

e

9nd,r.x4
he

Xk

4e

w

.4erb.eobi)sar te hoy4en.

Filterwectie,.

BLj vroegere onderzoekingen werd veel hinder onder'V-onden van vull

dat unoeilijk geheel uit dø tunnel is te verwidoren. De deeltjea zet-

ten zieh. vast

ann het te ond.rzoaken model ter plantee van ùtuwpunten

in de etrorning en benvloeden hot cavitatiebeeld. 0m dit bozwaar 0Ui
zins te ondervangon werd een klein gedeelte van hat neergaande been

met ein uts gz'otere doozanede, uitneembaar uitgevoerd.
Zn dit gedoelte we'd sen gaaefi:Lter geplaatit dat ieri

groot ge-.

deelte van hit vuil kan opvangen. Een mogelijk extra voordeel van

dit filter ia de aiganechap dat ook luchtbellen enge tijd worden
vaitgehoud., waardoor de tijd van varblijf onder hog*x'e druk wordt
vergroot. Dit bevordert h.t weder oplossen van de luoht in bet water

Mit bet b.zwaar 'van

vezhoging v-an Ô weerstarid van hit cirouit werd

rek.ning gebouden (zu

rapport no.

).

0m bet filter te kunnen verwiaaeløn of scboonniaken

aangrenzende bochtstuk dat de sabroefpotpbevat

werd bet

veretelbear geciaakt

Na loa-aen van dit gedeelte kan de filtireectie word,n uitgeecboven.

wateros1ng. Çsohea f. 1),
Ten behoeve van sen anelli vereleseling van modeUin en ve
paratiewerkzaambeden in de meetplaats
tank met een irihoud van 2 in

geplaatst

rs.

werd in de ke3.der sen opelagi..
Iet afoeren en opvoeren van

bet water geachiedt via electriech bediende peraluchtasluiters en
sen centrifugialpomp ("opvoerpoap") met ieri capaciteit van 24

en ein

opvoerhoogte van 015*5 m wk (zia tek. 6O382..

I,

van Ingenieure-

bureau van Reeznatade Obelt N.y.).

afvoer" afaluitere

De benodigde lucbtdruk voor de "opvoer1' eri

wordt ondarhouden door een

entinu in b.drijf zijnde compresser

(Leverancier eveneene y. Ioemstade Obelt)1.

4.1. Gabruk opslt&k.(euzeehukelanz' aut/h«nd op

k.lder dient

kant

fl

16 in de

op "handte sta*n).

De bedieningiknoppen voor bet ¿bruik van de opelagtank beviri-

den zich
1)..

op kant 11 16 in de kelder (K),

2),

op kaat fl in de meetruimte (le verd.) (WK),

3). op de bedieningeleesenaar (le
Deza dru

yard.) (aL).

bedi.ningaplaataen ziju onafharikelijk van elkaar. De

ope*hrtften der knappen en liobtarinaturen en hun functiea volgari
hieronder (zu oak fig i).
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,

k.1.1. flt4tar wterrvoer '9t1",
a, De niagneetate]uiter i in de lucbto.varc near de pneuatieoe
afeluiter 2 opnt en ¿oit laatetgenoamde opengaan.
b. Del. .ixidaohake3ear op de pneuiatieche afs)i4ter 2 elidt, waaz'
dooL' v.nat.r "open" wodt ver]3oht.
o. Al. ats]uiter 2 gebeel open is, wordt de 2e e1ndaohkelaar ge
op.nd

weez'door venster "dicht" w*dt gedøotd.

4. Wat.r uit da tunnel atvoomt in de opalagtank

totdat de

maxi-

seal viotter 3 opdrijft en de niagneetateluiter I wear sluit en
tevens de lucht uit 4e pnøwcatieo1e afaluiter 2 naar cia

atmos-

air doet afvloaien. AalUiter 2 wordt dooz' veerdruk gesloten.

e. De waterafoer wordt automatiaeì beeiridigd. De 2e aindechake_
laar wordt gealoten dua venater "dicht" wordt verlicht, zodra
afaluiter 2 zioh sluit. Na volladi olutten wordt de le sind..
eahakelear weer geopend, zodat enater "øperz" wort gedoe!d.
k. 'i

2. kte4terwaterafvor '1t9bt",
D. agncatafeluiter I wordt geeloten, waardoor de pneuaati.gbe
at.luiter 2 sich eluit (zu k.1.I. d en e). Daze bendeling dient
te worden virrioht ala men niet de ehele opalagtank vult

de maxieavltt.r

eiL2Tt.

4tsltier waterowoe 'x,en".
De motor van de opvoerpoap wordt in badrijt geete]44j) , tevene

arlicht.
in de lucbtlaitn. near de pneuiati.che

wordt hst enneter 1topvU

De aagneataf.luiter

afa3uitr 6 wordt eopend en doet deza efaluiter open gaan.
o. Dc 1. eindechak.laar op afeluiter 6 eluit, weardoor veneter
'open9 wordt verliebt.

4. A]a afeluiter 6 gaheel open is,

wordt de 2e eindec)akelaar ge-

wordt gedootd.
opend, weardoor venater
e Hot in da opalagtank aanwe!±ge water wordt in de tunnel ge-

pumpt totdat de minime2.vlotter 7 zact. Hierdoo' wordt de op.
voirpop uitgeachakald, venater 'opv" gedoofd en de magneetafaluitar 5. in de uobtleiding geoten, afei.uiter 6 worcit met
4. atmoafeer verbonden en sLuit onder veerdruk,

L-

. 2e

t.

eindachakelaar op afeluiter 6 emit

gaat aluiten, waardoo

zodra de afoluiter

venater "dicbt" wordt vex,i.ioht; de le

etnchakelaar opent zodra de afaluitsr geeloten is, waardoor
vanatar "open" wordt gedoofd.
De

L!J.

wateoysr wcxdt autchsin4i4.
D. automatieche beeindiging van de wateropvoer ie tijdena bet

malten van

dit rapport nog niet bruikbaar geweeet door te lags plaat

aing van da minim*alv].ottox.

Daze viotter kamt niet

in

werking,

doordat de pomp lucht gmat zuigan, wmardogr gain water meer wordt
afgevoerd uit de tank.

omenteel de neiging te blij-

Bovendien hebben beide viottere

ven bangen in de te nauwe viotterkamere.

Lf.1.Aj. Afeluiter witercpvoer "dioht".(Zie 4.1.3. e en f).
Daze knop wordt bedi.eñd indien

bet

gewenste niveau in da tun-

ne]. te beretkt voordat de opalagtank leeg is of

ale

de ainimami-

vtt.r waiert.
4.2.

Toevoer van vers water nit de waterleiding, geechiedt via
kraan 8 die zich nabij bet p3.ifond van de kelder bevindt. Na open-

draaien atroomt vere water vrij uit in de opalagtank.
Zodrm zieh voJ4oend. water in de opalagtank bsvindt, zal de

minimamiviotter 7

opdrijven, waardoor opvoerpompsn k asti opveer-

afeluiter 6 worden

g.d.blokkeard

en in

bedrijf kunnen worden ge-

ateld met knop "opvoerafsluiter open". Uetopv-oeren van water uit
de opilagtank nair de tunnel gaat aanm.rk.]ijk anillar dan bet toa

Voe**k van vere water, zodat de opalagtank telksna l..g kamt te
etman. Bij ean goede werkiug van de minuleselrlotter zal de

pimp vrij anal veer mosten etoppsn (zia

vaer

kt.3. e en f). Uit vull.n

der tank met vere water duurt cm. 20 minuten, bet oppompen bIJ

open kraan 8 dutu't 0m.

tijd ca. 5 minuten.
e

minuten. Za kraan 8 gealoten dan 1.8 daze

tovaech
Voor bet gabee]. vu1..en

der tunnel zt.jn ongeveer 3 vullingen

van de opalagtank nodig. 0m een complete vulling viot te doen plat
vinden is

oorzien in een

utomatieoh periodiek o:pvoereyeta.a

(die

siechte zal werken ale de vlottire sijn verbeterd). Hi.rvoor moet d
keuzeechakeicar in de k.lder voor de opvoerinstallatie op "automaeeteid

tiech" ("aut") worden

Zn dat geval zal de maximaa2vletter

telkena bij opdrijven dc opvoerponip en de opvoerafsluitar in bedrtjt

etell.n, waarna

woz'dt beeindigd ala de opalagtank leeg

dit bedz'ij

is. Ale hat gewenets niveau in 4e tunnel bezeikt ie, meet:

de ovoerpomp met de hand. worden gestopt (sie k.1'4.),
de water1aitilngraan 8 worden gesloten,
de keuzeschakelaar in de kelder op "bend" werden geateld.

k.3 Wter1ozin.
Voor het voUedig ledigen vn de tunnel kan worden voletean
met het openen

van de

hndat.luiter 9 in de hiding naar hat rioo]..

Voor hat ledigen van de opalagtank dient bij

ter 9

geopende rioolafelui.

dc opvoerpomp k in werking te worden geeteid, waarbij de op

,o.rafsluitar 6 zich opent.

yyottttch 4r144ag,.
Negens hinder van aen k & 5 Ha variati. iran hat cavitatiegstal.

in de mcetplaate en kennelijic

zWaar lopen van bet originel. rubber

lager van de 6tromingapomp juist achter de echroef, werd het rubber
lagar vervangen door esn modern hydrostat ach druklagerr met capii-

laire compensati., dat ineigen baheer werd vervaardigd (ei. tek.

nre). De druk in dit lager werdt onderhonden door ecu hog.druk
.tandradpomp

tabrikaat Mang - Zrioh,
type i HP 33,

o&paciteit; 6 l/min

bij 12 kg/cm2 en 720 oap.m.,

max. toerental: 1500 o.p.m.,
max. druk (water)

1130 kg/cm2,
levet'ancieri Plaisier- Den Haag.

-

O basohad&ßinS Van aa en lager te voorkomen aiM de etttiacbe
druk io weggevai.lan, zijn Lu bet pompoiDcuit dtve'se vetligh.den

opgonoen, te w.t.n
eon filter ot ta voorko.n dat de oapillairen vex'otopt raken,

ein luehtvat o

da

eon vertraging to kz'ijgnin 4e drukafval as
bog.8rpoap uitvalt, zodat bet lager nog enige ttjd na het

uit.cbsk.l.n van de oøhroetpo*paeter onder irøldoende druk b]4jtt

en zoio.nde nog werkt gadurende de uit1ooptid van da eobrbef,
o)

can thabbels drukechak.laar

et ala functia

le. Utteohakejers van de sohroet»cmp zodra de

valt en te

bog.drukpoap uit.

get13.e4 Van 8e Variatør en

2e. blokkeren van da achroetpoeip zolaxzg in bet lucbtvat onvol..
ctoende druk aanw.zig Le.
d).

Ter eoritrol.a io op beide verdiepingen

togen de .induur van ht

gebouw ein manoaet.z geplaatot die da statieohs druk v66r i,
capillairen aengeeft. Doze druk e op 12 L 13 atntoefeer afgeeteld.

Da eebakelaar voor bet inechakelan van 4.
hot in b*drijfstell*n ran hat lagez
de

D pomp, dus voor

bevindt ebb op de FZ kaat in

satruiote (1. v.rd.)

Ten behoeve van bet behoud van holder water an Van bet ander-

drukken van corroate is
geplantet, beotaande uit

in de k.l4.r eon waterzuiveringeinetallatie
:

cari Ult.rk.tel type N 6,
fabrikaat

Waterzuiveringa Kij.,

iport.uri Ned Waterzuiv.ringe Mij - Mneterdaa.
vuiling Dolomiet.

6.1.2 En ein "Weeaerkneoht

zuigeornp,

typer WL 2500,
fabrikest: Loewe,

geleverd door* Vthay

Arnhem.

-

Hit t

zuiveran water wordt ¿&fgetapt tex plaatei van de at-

voerleiding ond.r in hat tunnel-circuit en wordt in hat opgaande
tunn.lbeen even boyen hot cerate bochtetuk echuin naar boyen veer
afgegaven. D. bedoeling ii,

dat bij

atilataande atroniingapørnp tij-

derie bet zuiveren ein langzarne oiroule.ti. in de tunnel onteteat.

00k tijd.ne b.drijf kan

geiuiv.rd

word.n

doch de zuig.rpornp ver-

oorzaakt druk.toringen tijd.ne bet meten.

62. Teruepp..
De filterket]. moet regelmatig (eine per maand) worden teruggeapoeld orn vuil en gruje te vexwijderen en daardoox vaatkoekn

van de bovenlaag te

voorkomen. Bij dit terugapeelen wordt de af-

aluitsr in da to.voerleiding naar de tunnel gealoten en bet vuil.
water afg.voard via ein bec. clang naa.r de ruilwatorput. Ui.erbij
dient meu aich te rea2ie.z'en, 4at d

groet

door ¿n op v.rwerkt te kunnen worden, ao4at 4e olexon ip

ja o

4e ha]. acker in bediJf zel

anwiz s

sien

to.tp.x'vor de put te

kom.n. Hat i. jew.nct

4a& ,

d. o]axon quiten bdriit t. etUen en

eu

to.

ç

d4t 4spit ni.tvr1ot,.
lep

D. DolonmistvuUing wordt geleidelijk verbruikt, zodat £WI
.r iaz' bijvulling nodig le

7.

Qnt].ohttngs- en ,aouuiayeteea.

In bet ontluchtinge- en vacuumsateem zijn aedert de

bruikatelliiig

ftLge.

van de cmavitatle tunnel divers. wijzigingtn aange-

bracht, walks alcvaIgtkunn.n worden beeohi'evenz

7.1.

9rt1okttnt.
Ten b.bo.ve van eon goede afvoer van luchtbeflen zijn op dna
ten opsiohte van de omgoving bog. punten,dornmen aangebracbt, te
waten $

a), Op hat onderkaneal ter plaatee

van de overgang Van de dit fu-

cor vo3.g.nd op de etx'orningepomp naar bet gedealte niet vierkante dooreriede

- lo -

-

Op hit wijda

IO -

bacbtatuk v6r de contractis usar de meetplaate.

Dise dom te tu di plaste gekoasn van de originels.

Op h.t sind. van de horizontale diffusor aohtr de a.stpiaats.
D. beide dommen a en b zijn met opiopende leidingen v.rbonden

met dom o daar in dise lastete de lasgate druk heirat. In dom o
worden ails afgevoerde luchtbelien v.r'sameld. Hit ugt in d. bedoe-

hug de zuigzijde van de RD pomp voor hot hydrostatische lager
svensena met dom e te verbinden.

7.2.

Vaouvarstpem,

7.2.1. Yç44e1bQrc.
D. dom waarin

sieh de

Laagete druk b.vindt (7.1.c) is met

twee leidingen verbond.n san sen verdelerbord met G afaluit.re.
In

n der Leidingen beviudt zieh sen ov.rth'ukvsntiel ea bet ontu

stun van overdruk van suige omvang in de tunnel te voorkossn.

7.2.2
Hit vsrdslarbord is ondir meer via sen luohtz'eaervotr verbonden met de vacuumpomp.

Merk: Leybold. VP2.

Kln.

Leverancier z Leybold

Capaoiteit

2 m3/h.

V.rmog.n$ 200W.
Olj.v.rvez'aen* cena per mund.

Reservoir en pomp atsan opg.ateld tegen de eindmuur van de

mestkamsr

Est reservoir

dient om te

voorkomen dat meegenom.n water

in 4. pomp koat. Hit most r.gelmatig worden afgetapt.

7.2.3.

Taeuuaz'sielasr,.

Op hit verdel.rbord is sen vacuumregelaar geplaatet, vervaar-

digd door Van Essen - Duft.

it is can senvoudige sohakelautomaat

die in principi siechte beatead i. voor luoht. Des. regelaar kan

met de dom (7.1.o.) worden verbonden met Un der be&de leidingan,
- ai -

die, orn da reelaaz vri4 t. hq1iden van water, voorm.n is yap t*ee
met aftapkran.n (began

grand). Deze potten dienen

regelmatig t. worder afg.tapt.

7.2.k.

4Lning.
Voor de bediening van de vmcuumpomp bevindt zioh*
op de bedieningaleesenmar (BL) sen keuz.sohakeiaar met de

etanden: «aut,

jtfl

op de Wandkast )
nosad «aut

en. "hand".

(WK) twes v.rgrendelbare drukicnoppen, be.-

en 1hand«.

B1.J loegenornen bedi..niagsleaaenaar wordt bij bedrijf van de

vacuumr'egelaar (7.2.3.) kuop "aut" op de wandkast inge4zamid..
ffj.rdoor wordt de vaouuapomp in working geeteid totdat aen druk..

niveau ja bereikt welk. door de tnsteU&ng van de vacuumregeiaar
wordt bepeai4

ifeeft men eon mimer werkgebied

nodig,

dan dient

de pomp met de knop "hand" te worden bediend.

Indien van de b.dieningaleeasnaar wordt gebruik gemaakt, dan
moeten op de wandkaet beide aohak.iaare T'*ut" en «hand" worden in-

gedraaid. Het 1b4 van d. k.ueschake].aar op de bedi.ning.leaee.
naar gasohiedt ov.reenkoaettg het botan beechrevene voor de wandkast.

a tr9ninepo,.
Alvorena de strozingepomp in bedrijt kan worden geeteld dient

bet etmttscbe drukisger van druk te worden yoorien mat bahuip van
de beVreffende drukknop op de wandkat TX, waarna de manometer haven de vaouumpoap 12

atm. dient man te wijs.n. Zolang

dit niet

ber.ilct ia, i.e da etromingepomp eleatriach gebiokkeerd.

D, inechakeling van de motor dir
de wandkaet TX of op de

middei van de

atrorningapomp geeohiedt op

bedieningeleesenae.r in

de meetkamar door

knoppen "vooruit" (V) of 'aobteruit" (A). Uet uit-

schakalen door middel van knop (0) tucson (V) en (A) g.legen.
De strooaen.iheid in de twine). wordt gereg.ld met de knoppen "lang-

mamar" (L) en "ancilar" (S) die de overbrengingeverhouding van da
bydraulisohe vartator regelen. D. uiterete standen der variator
- 12 -
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